
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 5 (2014 m. balandis) 

KONTAKTAI 
Švetaine  internete – www.ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionalinis ministras Nerijus Č apas OFŠ, tel. 8 650 26814 
Načionaline  ugdymo magistre  Ėmilija Radus iene  OFŠ, tel. 8 610 65035 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Šaulius Bytautas OFM, tel. 8 682 60227 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFŠ, tel. 8 655 12556 
Paneve ž io regiono – Ėgle  Jaž auskiene  OFŠ, tel. 8 647 09083 
Vilniaus regiono – Algimantas Andžiulis OFŠ, tel. 8 614 50935 
Kauno regiono – Zita Murauskiene  OFŠ, tel. 8 680 85454 
Vilkavis kio regiono – Irena Ovsiukiene  OFŠ, tel. 8 600 69324 
Š iaulių regiono – Genovaite  Marčinkute  OFŠ, tel. 8 653 56249 

 

  Registračija į Načionalinį kongresą vyksta per OFŠ ir 
Jaupra brolijas nuo kovo 1 d. iki birž elio 15 d. Už pildytą 
brolijos registračijos anketą pras ome atsiųsti el. pas tu 
jaupra@gmail.com arba adresu: Lietuvos pranciškoniškojo 
jaunimo brolija, Vilniaus g. 3, LT-97129 Kretinga. 
Registračija bus patvirtinta, kai į Lietuvos pasaulieč ių 

prančis konų ordino sąskaitą Nr. LT28 7044 0600 0360 4017 pervesite auką 
už  visą grupę (dalyvio auka vienam asmeniui - 50 Lt). Nespe jusiems 
už siregistruoti iki birž elio 15 d. kongresas kainuos pilną kainą - 120 Lt 
asmeniui. 

 Geguž e s 10 dieną Š iauliuose vyks metinis V Lietuvos 
Prančis kuč ių susitikimas tema „Tu – mano dž iaugsmas“. 
Prančis kuč iai yra prančis konis kos 7-14 metų amž iaus 
vaikų grupe s. Į s į susitikimą kvieč iame atvykti ne tik 
veikianč ias Prančis kuč ių grupes, o taip pat ir 
besikurianč ias grupeles arba OFŠ narius su savo vaikais. 
Registračija vyksta iki geguž e s 1 d. el. pas tu 

kryziukalnobrolija@gmail.com arba telefonu 8 638 20293. 
Registruodamiesi nurodykite dalyvių skaič ių, grupe s vadovo tel. nr, kokiu 
bu du atvyksite (ar reike s pasitikti nuo stoties). Dalyvavimas nemokamas. 
Pras ome kiekvieną grupę atsivež ti savo kryž ių, kuris susitikimo metu bus 
pastatytas Kryž ių kalne.   

 Vilniaus regiono taryba kvieč ia visos Lietuvos pasaulieč ius 
prančis konus ir prančis konis kąjį jaunimą balandž io 26 dieną atvykti į 
Dievo Gailestingumo atlaidus Vilniuje. Š vente s programoje numatoma: 
11.00-11.45 val. Rož inio malda Aus ros Vartų koplyč ioje; 12.00-13.00 val. 
konferenčija Š v. Terese s baž nyč ios kriptoje; 13.30 val. s v. Mis ios Dievo 
Gailestingumo s ventove je. Po s v. Mis ių - agape  s v. Prančis kaus ir                
s v. Bernardino vienuolyne. 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad vyriausybe s skatintų ku rinijos apsaugą ir teisingą gamtinių is teklių 
paskirstymą. Kad prisike lęs Vies pats pripildytų vilties s irdis tų ž monių, 
kurie kenč ia skausmo ir ligos is me ginimą. 
 

Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Už  OFŠ ir Prančis konis kąjį jaunimą Ėuropoje - kad jie bu tų ku re jai 
čiviližačijos, kuri remiasi gyvuoju tike jimu į Kristų, galinč iu atnaujinti 
ž mones, s eimas, Baž nyč ią ir visuomenę, bei siektų to su  s v. Prančis kaus 
Asyž ieč io entužiažmu ir dž iaugsmu. „Te ve mu sų..“ 
 

*** „Daug gali kars ta teisiojo malda“ (Jok 5,16). Bu kime maldos vienybe je 
už  taiką Ukrainoje, Venesueloje ir visame pasaulyje. 
 
 

*** Š es tadieniais asmenis kai arba brolijose meldž iame s Š vč . Mergele s 
Marijos septynių dž iaugsmų rož inį už  visą Prančis konis kąją s eimą. 

MALDOS INTENCIJOS 

„Pranciškau, eik, atstatyk mano namus,  
kurie, kaip matai, visiškai griūva...“ 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema:  Brolijos susirinkimas 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:    
 Jn 17, 21-26; OFŠ Regula, 24 sk.; Generaline s Konstitučijos, 53 st. 
 
*** 
 Ordino pagrindas – brolyste  (brolija), pirminis Prančis kaus idealas. Jo 
esme  – stiprinti santykius su Kristumi ir naujai patirti prančis konis kos 
dvasios jausmą. Kitas esminis siekis yra burti narius, kad jie tarpusavyje 
dalintųsi asmeniniais Ėvangelijos patyrimais. Kiekvienam susirinkimui 
tiktų viena is  Prančis kaus maldų, kuri pade tų gyviau atkurti Prančis kaus 
gyvenimą susirinkusiems. Nuolatinis ugdymas yra kita priež astis kartu 
susirinkti visai Brolijai. Kasdienio pasaulieč io prančis kono atsivertimo 
dalis yra atkaklus Ėvangelijos vertybių laikymasis. Nuolatinis ugdymas 
brolijos nariams suteikia galimybes suprasti, kaip jie gale tų geriau 
gyventi pagal Ėvangeliją. 
 Bu dama Dievo esaties ž enklas pasaulyje, brolija turi apsispręsti, kaip 
reike tų skirstyti savo narių laiką ir sugebe jimus – dar viena priež astis 
susirinkimui. Kaip ir bet kurioje didesne je grupe je, visada kyla 
svarstytinų klausimų, poreikis dalintis korespondenčija, is klausyti narius. 
(...) Reike tų skatinti ir raginti susitikimus su kitomis prančis konis komis 
grupe mis. Tie susirinkimai nesunkiai gale tų tapti didesnio masto nei 
vietine s brolijos susirinkimai. Be to, jie gale tų pristatyti pasaulieč ius 
prančis konus kitiems prančis konis kos bendruomene s nariams. (...) Nariai 
ture tų prisiminti vienas kitą maldose, ypač  mirusiuosius. Bent kartą per 
metus, daž niausiai lapkritį, reikia paaukoti už  juos s v. Mis ias. 

 

Teresa V. Baker OFS „Gyvenimas pagal Evangeliją“, 94-96 p. 
 

Užduotys:  
 Prančis konis kas pas aukimas yra gyventi Ėvangelija brolijoje, negaliu 
bu ti prančis konas vienas be brolijos. Broliai yra Dievo mums duoti, kad 
gyventume Ėvangelija, tode l brolijos susirinkimų lankymas yra 
priklausymo Pasaulieč ių prančis konų ordinui esme . 
 Brolijų susirinkimai turi tapti daž nesni nei kartą per me nesį. Turi bu ti 
ies koma bu dų, kaip juos paįvairinti, padaryti neformalius. Turime 
stiprinti brolyste s dvasią ir siekti mylinč ios s eimos santykių brolijose. 
 Ugdymo me nras tis „Prade kime is  naujo, broliai“ turi pasiekti 
kiekvieną, o ypač  sergantį ar de l kitų priež asč ių brolijos susirinkimų 
nelankantį brolį ir sesę. 

Klausimai apmąstymui:  
 1. Kaip brolijos bendryste  skatina tavo prančis konis ką pas aukimą? 
 2. Kode l lauki savo brolijos susirinkimų, o kode l kartais verč iau liktum 
namuose?  
 3. Ką pasiu lytum brolijos susirinkimuose keisti, o ką is saugoti? Kode l? 
 

*** 
 

 I PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ IR PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO 
NACIONALINIS KONGRESAS „DIEVAS DAVĖ MAN BROLIUS“ 

 

2014 m. rugpjūčio 15-17 d. Kretinga 
 

PRĖLIMINARI PROGRAMA 
 

Rugpjūčio 15 d. PENKTADIENIS 
10.00-12.00 Registračija ir įsiku rimas 
12.00 Valandų liturgija su broliais baž nyč ioje 
12.30 Kongreso atidarymo s v. Mis ios  
14.00 Pietu s gimnažijoje 
15.30-16.30 Lučy Almiranež OFS mokymas s v. Antano ru mų sale je 
17.00 Eisena į S v. Klaros seserų vienuolyną 
17.30 Prančis konis kosios s eimos malda 
19.00 Vakariene  gimnažijoje 
20.00 Brolijos vakaras s v. Antano ru mų sale je 
22.00 Nakvyne  s eimose arba gimnažijoje 
 

Rugpjūčio 16 d. ŠEŠTADIENIS 
8.00-9.00 Pusryč iai gimnažijoje 
9.00 Rytmetine  malda s v. Antano ru mų sale je 
9.30-10.30 OFS – Br. Martin Bitžer OFMConv mokymas s v. Antano ru mų sale je 
9.30-10.30 Jaupra – už sie mimas Teatro studijoje  
10.30-11.00 Pertrauka 
11.00-12.00 Lučy Almiranež OFS mokymas s v. Antano ru mų sale je 
12.00-13.00 Darbas bendrose OFS ir Jaupra grupe se 
13.30 Pietu s gimnažijoje 
15.00-17.00 Bendras OFS ir Jaupra ž aidimas s v. Antano ru mų sale je 
17.30 Valandų liturgija su broliais baž nyč ioje 
18.00 S v. Mis ios baž nyč ioje 
19.00 Vakariene  gimnažijoje 
20.30 Evangeližačinis končertas s ventoriuje 
22.30 Nakvyne  s eimose arba gimnažijoje 
 

Rugpjūčio 17 d. SEKMADIENIS 
8.00-9.00 Pusryč iai gimnažijoje 
9.00 Rytmetine  malda s v. Antano ru mų sale je 
9.30-12.00 Baigiamasis kongreso forumas 
12.30 Kongreso už darymo s v. Mis ios baž nyč ioje 
14.00 Pietu s gimnažijoje 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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