
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 21 (2015 m. rugpju tis) 

KONTAKTAI 
Ėl.pas tas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; facebook.com/ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionaline  ministre  Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom) 
Načionaline   vičeministre  Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Načionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS (8 650 60367; gintaras.bluzas@gmail.čom) 
Načionalinis sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS (8 698 40337; onegarden@gmail.čom) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionalinis brolis kas vadovas Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom) 
Načionaline  Jaupra prezidente  Monika Midverytė OFS (tel. 8 677 51387; monikaofs@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM (8 682 60227; 
sauliusbytautas@yahoo.čom) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com) 
Paneve z io regiono – Eglė Jažauskienė OFS (8 647 09083; eglejaz@gmail.com) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com) 
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

 

 2015 m. rugpju c io 17-23 d. Mostar mieste, Bosnijoje ir Hercogovinoje 
vyksta II Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresas „Ėlkite s kaip dera ju sų 
pas aukimui, į kurį esate pas aukti“ (Ėf 4, 1). Š iame kongrese, į kurį pakviesti 
OFŠ bei Jaupra ministrai ir prezidentai, ugdymo magistrai ir atsakingieji uz  
ugdymą, atstovai CIOFŠ ir tarptautiniai delegatai, brolis ki vadovai ir 
dvasiniai asistentai, dalyvauja taip pat ir abiejų mu sų načionalinių tarybų 
atstovai. Palyde kime s į tarptautinį susitikimą savo malda! 

 

Jau numatytos regioninių brolijų brolis kų ir pastoračinių vizitų datos: 
Paneve z io regiono – rugpju č io 9 d., Vilniaus regiono – rugse jo 26 d., 
Vilkavis kio regiono – spalio 10 d. Brolis kų ir pastoračinių vizitų metu 
Načionaline  taryba susitiks su visais regioninių tarybų nariais ir vietinių 
brolijų ministrais. Pras ome maldos, kad s ios vizitačijos bu tų vaisingos! 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad savanoryste s srityje dirbantieji dosniai darbuotųsi vargstanč iųjų 
labui. Kad neapsiribotume savimi ir sugebe tume tapti artimaisiais 
vienis iems ir sočialiai atskirtiems z mone ms. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  CIOFŠ Prezidiumą ir visų lygių OFŠ tarybas. Uz  II Ėuropos OFŠ ir 
Jaupra kongresą. Uz  Brazilijos, Airijos ir Kameru no načionalinių brolijų 
Rinkimų kapitulas. „Te ve mu sų..“ 
*** Melskime s uz  taiką Ukrainoje, Sirijoje ir visame pasaulyje. Uz siras yti 
Roz inio maldai  uz  taiką galite internetiniame puslapyje: www.mir.com.hr 
*** Š es tadieniais asmenis kai arba brolijose meldz iame s Š vč . Mergele s 
Marijos septynių dz iaugsmų roz inį uz  visą Prančis konis kąją s eimą. 
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Rugpjūčio 25 dieną minime šv. Liudviką – 
Pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškąjį globėją 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ŠVENTASIS LIUDVIKAI, 

Tu, kuris priėmei savo Krikštą kaip didžiausią dovaną,  
atnaujink mumyse Krikšto ir Pasauliečių pranciškonų ordino įžadų malonę. 

Tu, kuris kasdien apmąstei Dievo žodį,  
padėk mums gyventi Evangelija,  

savo gyvenimu panašėti į neturtingą ir nukryžiuotą Jėzų  
bei paaukoti savo gyvybę iš meilės broliams ir seserims. 

Tu, kuris dar jaunystėje supratai nuodėmės baisumą,  
padėk pranciškoniškajam jaunimui augti širdies teisume  

ir būti ištikimiems savo Krikšto pažadams. 
Tu, kuris buvai mylinčiu vyru ir tėvu,  

padėk mūsų šeimoms būti vienybės ir taikos raugu pasaulyje. 
Tu, kuris tarnavai vargšams, siekdamas teisingumo ir taikos,  

atverk mūsų širdis daugybės kenčiančių mūsų brolių ir seserų poreikiams,  
suteik drąsos įsipareigoti be baimės ištarti „taip“ gyvenimui ir šeimai. 

Tu, kuris drąsiai leidaisi į svetimas šalis liudyti savo tikėjimo Viešpačiu Kristumi,  
lydėk ir mus naujosios evangelizacijos keliu. 

MALDOS INTENCIJOS 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 
 

Tema: ŠV. LIUDVIKAS ŠEIMOJE 
 

„DIEVAS, Prancūzija ir Margarita“ – toks 
s u kis buvo is graviruotas ant s ventojo 
karaliaus Liudviko vestuvinio z iedo. Šavo 
ž monai Margaritai š v. Liudvikaš šakydavo: 
„Jei kartais išleidžiu daug pinigų, mieliau tai 
darau duodamas išmaldą dėl Dievo meilės nei 
naudodamas lengvabūdiškai ar madingiems 
daiktams“. 

 

Šeimyninis tikėjimo gyvenimas 
Škirtingai nuo kitų sakramentų, kuriuos teikia kunigai, Šantuokos 

sakramentą sutuoktiniai vienam kitam bendru sutarimu suteikia patys. 
Š v. Liudviko laikais vyrai, o ypač  moterys, susituokdavo daug jaunesni nei 
dabar. Šantuoka paprastai bu davo dviejų s eimų susitarimo rezultatas. 
Liudvikas susituoke  dvides imties, o Margarita – tik trylikos metų 
amz iaus. Pries  tai jie ne  karto nebuvo susitikę, tač iau greitai pamilo 
vienas kitą. Net s es erius metus naujoji s eima lauke  pirmojo is  vienuolikos 
savo vaikų, o per gyvenimą patyre  ir keleto jų netekties skausmą.  

Karalius Liudvikas dalijosi su z mona vies uoju gyvenimu. Jis pasie me  
Margaritą kartu į pirmąjį Kryz iaus z ygį, ir tai buvo visis ka naujove . Nors 
iki galo ir nesuprasdama, Margarita prie me  savo vyro religinį uz sidegimą, 
kuris laikui be gant augo ir tapo vis labiau pastebimas. Liudvikas suprato, 
kaip daug jis pras o is  savo z monos, ir savo ruoz tu kars tai ru pinosi 
uz tikrinti jos ateitį.  

Nors Margarita ir Liudvikas vienas kito nepasirinko, bet su 
pasitike jimu prie me  ir myle jo vienas kitą. Meile  visada turi padaryti 
apsisprendimą. Liudvikas ir Margarita yra tikras apsisprendimo myle ti 
vienas kitą pavyzdys. Jie mus sugrąz ina prie klausimo: „Ar kasdien 
apsisprendz iu sakyti TAIP savo z monai arba vyrui?“  

Du z mone s poroje ilgainiui tobule ja, tode l santuoka reikalauja kitą 
priimti ne tik tokį, koks jis arba ji yra, bet taip pat ir tokį, kokiu jis ar ji 
tampa. Laikui be gant tobule dami atrandame, kad z mona ar vyras jau yra 
kitokie. Kadangi pora pasirenka tobule ti kartu, reikia abipusių pastangų 
prisitaikyti ir atsiversti. 

Š v. Liudvikas buvo labai pamaldus. Malda yra esminis kriks č ionis kos 
poros gyvenimo elementas, nes suteikia Dievui čentrinę vietą jų 
santuokiame gyvenime. Asmenine  ir s eimynine  malda papildo viena kitą, 
pirmoji palaiko antrąją.  

Liudvikas z monai pasiu le  jų santuokinį gyvenimą prade ti trimis 
susilaikymo dienomis. Mums taip pat naudinga tam tikrais momentais 
is laikyti atstumą seksualiniame gyvenime, kad is vengtume z velgimo į kitą 
kaip į malonumo objektą ir vienas kitą priimtume kaip asmenį. Švarbu, kad 
pora daz nai kalbe tųsi, kaip tą dare  Liudvikas su Margarita. Ž inojimas, kaip 
kalbe ti ir kaip atleisti vienas kitam, yra s eimos pagrindas, kuris auga  
kasdien mokantis dialogo. 
 

Vatikano II Susirinkimas apie santuokos ir šeimos šventumą 
Pastoračine  konstitučija apie Baz nyč ią s iuolaikiniame pasaulyje 

Gaudium et Spes (48, 2) ras o: „Vies pats Kristus gausiai palaimino s ią 
daugeriopą meilę, kilusią is  dievis kosios artimo meile s versme s ir 
grindz iamą jo vienybe s su Baz nyč ia pavyzdz iu. Kaip kitados Dievas 
bendravo su savo tauta per meile s bei is tikimybe s sandorą, taip dabar 
ž monių Iš ganytojaš ir Baž nyč ioš Suž adė tiniš atėina paš šušituokušiuš 
kriks č ionis per santuokos sakramentą. Ate jęs jis pasilieka, idant 
sutuoktiniai abipusiu pasiaukojimu ir amz ina is tikimybe vienas kitą myle tų 
taip, kaip jis myle jo Baz nyč ią ir atidave  uz  ją save patį. Tikra santuokine  
meile  yra paimama į dievis kąją meilę; ją valdo ir turtina Kristaus 
atperkamoji galia ir is ganomoji Baz nyč ios veikla, se kmingai vesdama 
sutuoktinius artyn prie Dievo, teikdama pagalbos bei tvirtybe s kilniosioms 
te vo ir motinos pareigoms atlikti. Tode l sutuoktiniai kriks č ionys ypatingo 
sakramento stiprinami ir tarsi pas ventinami savo luomo pareigoms ir 
kilnumui. To sakramento galia atlikdami savo santuokos ir s eimos pareigas, 
persie mę Kristaus dvasia, pripildanč ia visą jų gyvenimą tike jimo, vilties ir 
meile s, sutuoktiniai vis labiau ir labiau tobule ja patys, pas ventina vienas 
kitą ir kartu s lovina Dievą“.  

Pagal CIOFS parengtą medžiagą 
 

Klausimai apmąstymui: 
1. Kas be gant laikui padeda meilei is likti ir vis atsinaujinti? Kas padeda 

priimti kitą tokį, kokiu jis ilgainiui tapo? 
2. Kokią vietą mu sų santuokiniame gyvenime uz ima malda? Ar yra 

lengva melstis kartu? Ar mu sų maldos gyvenimas auga, ar liekame vis tame 
pač iame dvasiniame lygmenyje? 

3. Kaip mu sų brolija palaiko savo aplinkos z mones, patirianc ius įvairius 
santuokinius sunkumus? Kokią paramą jiems pasiu lo? 

4. Ar esame Santuokos sakramento groz io liudytojai s iandieniame 
pasaulyje, kai įsipareigoti ne ra natu ralu, o Paz adas visam gyvenimui daro 
įspū dį ir kelia baimę? 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: 
 Mt 7, 21-29; OFS Regula 17, 19 sk., Generaline s Konstitucijos, 24 sk. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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