
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 8 (2014 m. liepa) 

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 – Rolandas Rudževič ius OFŠ, tel. 8 633 83213  
Š iaulių regiono – Genovaite  Marčinkute  OFŠ, tel. 8 653 56249 

 

 Pax et bonum! Visus Jaupra brolijų brolis kus vadovus, o taip pat regioninių 
ir vietinių OFŠ brolijų atstovus – pasaulieč ius prančis konus, norinč ius prade ti 
darbą su jaunimu, kvieč iame dalyvauti UGDYMO ŠĖMINARĖ BROLIŠ KIĖMŠ 
VADOVAMŠ, kuris vyks 2014 m. rugpju č io 13-14 dienomis Kaune, Šveč ių 
namuose „Domus Pačis“.  
 Šeminarą veda ČIOFŠ Prežidiumo nare , tarptautine  brolis ka vadove  Lučy 
Almiranež OFŠ is  Filipinų. Šeminaro programoje numatytos s v. Mis ios, 
liudijimų vakaras, mokymai ir diskusijos s iomis temomis:  

 

 Broliško vadovo misija – ko jaunimas tikisi iš broliško 
vadovo ir kodėl kiekvienai OFS brolijai svarbu jį turėti? 
 Kaip bendrauti OFS ir Jaupra brolijoms – kaip atrasti 
sąlyčio taškus? 
 Kaip OFS brolijai pradėti kurti Jaupra broliją?  
 Jaupra palydėjimas į OFS: kaip sudaryti sąlygas 
pranciškoniškajam jaunimui ateiti į OFS broliją? 
 

 Šeminaras jums kainuos: 25 Lt už  nakvynę sveč ių namuose + kelione s į 
Kauną is laidos. Registračija į seminarą vyksta iki rugpju č io 1 d.  el. pas tu: 
jaupra@gmail.com. Kontaktinis asmuo: Nacionalinė  Jaupra prėzidėntė  Monika 
Midveryte  OFŠ. Tel. pasiteirauti: 8 677 51387. 
 

 Prančis konis kosios s eimos radijo laidos „PORČIUNKULĖ “ 
komanda kvieč ia prisijungti visus norinč ius rengti 
reportaž us arba pranes ti apie Prančis konis kosios s eimos 
naujienas savo regionuose. Teiraukite s telefonu 8 677 51387 
arba el.pas tu: porciunkule@marijosradijas.lt. 
 Vasaros s es tadieniais, 17.20 val., Marijos radijo eteryje 
klausykite s Prančis konis kosios s eimos laidos 
„PORCIUNKULĖ “ kartojimų. Laidų archyvą galitė rasti 
internetine se svetaine se: www.marijosradijas.lt ir 
www.jaupra.lt.  
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad sporto veikla visada bu tų proga stiprinti ž monių brolystę ir 
augimą. Kad Š ventoji Dvasia remtų skurdž iausiose s alyse Ėvangeliją 
skelbianč ių pasaulieč ių darbą. 
 

Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Už  dvasinius asistentus – kad jie, s ventojo Prančis kaus įkve pti, bu tų 
dž iaugsmingi tike jimo liudytojai bei su dosnia brolis ka meile ir 
atsakomybe tarnautų OFŠ ir Prančis konis kajam jaunimui. „Te ve mu sų...“ 
 

*** 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. 
 

*** Melskime s už  arte jantį I OFŠ ir Jaupra načionalinį kongresą „Diėvas 
dave  man brolius“, kad jis duotų gausių vaisių mu sų brolijų gyvenime. 

MALDOS INTENCIJOS 

„Kūrėjas labai jus myli, jei suteikia jums tiek daug visokių gėrybių.  
Tad mano mažieji broliai paukščiai,  

saugokitės būti nedėkingi ir visuomet šlovinkite Dievą.“  
 

Iš šv. Pranciškaus pamokslo paukščiams 



Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
Tema:  Šv. Liudvikas 

 

 Š iemet s venč iame s v. Liudviko, 
Pranču žijos karaliaus ir Pasaulieč ių 
prančis konų ordino dangis kojo globe jo, 800 
metų gimimo s ventę. 
 Š ventasis Liudvikas IX gime  ir buvo 
pakriks tytas 1214 m. balandž io 25 d. Puasi, 
Pranču žijoj. Z mogis kuoju ir kriks č ionis kuoju 
Liudviko aukle jimu ru pinosi jo pamaldi 
mama Blanka. Ji ugde  su nų pasiaukojanč iam 
gyvenimui. Tode l valdydamas karalius 
Liudvikas IX sieke  dvasine s ir ž emis kos savo 
ž monių gerove s, o pats gyveno labai 
asketis kai, ką liudija ne tik katalikų, bet ir 
pasaulietiniai biografai. Volteras sake : „gali 
bu ti, kad joks kitas vyras tobuliau nesilaike  
dorybių“. Liudvikas atlikdavo griež tą atgailą 
penktadieniais, uoliai vykde  gailestingumo 
darbus, nusiž emindavo plaudamas elgetoms 

kojas. Jis lanke  ligonius bei, kaip ir jo įkve pe jas s v. Prančis kus Asyž ietis, ru pinosi 
raupsuotaisiais ir penktadieniais dalindavosi su jais savo maistu. 

Valdydamas jis liko is tikimas Katalikų tike jimui. Tik keletas valdovų istorijoje 
buvo tokie is tikimi kriks č ionybei kaip s v. Liudvikas. Jam labai patiko daž nai 
lankytis konventuose, kur kartu su vienuoliais dalyvaudavo liturgijoje. Kai 
kaž kas jam pasake , kad dalis ž monių jį pas iepia de l tokio pamaldumo ir 
nuolatinio lankymosi pamaldose, Liudvikas atsake : „Nesu sutrikęs ir niekada 
nebu siu sutrikęs. Ėsu įsitikinęs, kad jeigu vietoje pamaldų lankyč iausi 
is gertuve se, s okč iau ir linksminč iausi, tie ž mone s nieko nesakytų. Tač iau as  
verč iau s lovinsiu savo Dievą, nors mane ir kritikuotų, nes de l Jo gyvenu, de l Jo 
dirbu ir į Jį sude tos visos mano viltys“. 

Netrukus po to jis padiktavo savo testamentą, kuriame sako: „Bu tina visados 
vengti sunkios nuode me s ir verč iau bu ti pasiryž usiam kente ti bet kokią ligą, 
negu padaryti mirtiną nuode mę. Švarbiausia gyvenime myle ti Dievą visa s irdimi. 
Kai aplanko skausmas ir kanč ia, reikia paaukoti juos Dievui už  mu sų nuode mes, 
o se kme s ir kleste jimo metu – de koti Vies pač iui ir saugotis puikybe s. Vargs ams ir 
kenč iantiems bu tina rodyti ypatingą dosnumą. Visada bu kime is tikimi ir 
pagarbu s Katalikų Baž nyč ios, mu sų Motinos, vaikai bei nuolanku s popiež iui, kaip 
mu sų dvasiniam te vui“. 

Liudvikas buvo mylintis te vas, su ž mona Margarita už auginęs 11 vaikų. 
Visiems jiems perdave  tike jimą, moke  teisingumo ir taupumo, gerbe  kiekvieną 
kaip asmenį. Liudvikui teko is gyventi keleto is  jų mirtį. Šavo s ventumu ir 
asmenybe s galia s v. Liudvikas suvienijo Pranču žiją – didž iu nus ir miestieč ius, 
valstieč ius ir kunigus bei riterius – dar ilgai tauta gyveno taikoje. 

1270 m. rugpju c io 24 diėną karalius pajuto, kad grėitai mirs ir papras ė  priimti 
Š venč iausiąjį Šakramentą. Jis kartojo: „Vies patie, esu laimingas keliaudamas į Tavo 
namus danguje, kur garbinsiu ir myle siu tave per amž ius“. Rugpju č io 25 d. apie 
treč ią valandą popiet jis mire  tardamas: „Te ve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią“. 
 1297 m. popiėz ius Bonifacas VIII paskėlbė  Liudviką IX s vėntuoju. Jis yra 
Pasaulieč ių prančis konų ordino dangis kasis globe jas.  

 

Pagal CIOFS parengtą medžiagą 
 

Klausimai apmąstymui:  
 1. Kuo s v. Liudvikas s iandiėn aktualus Pasauliėc ių prancis konų ordinui? 

 

Užduotis: 
 Pasidome kite ir suž inokite apie daugiau s ventųjų ar palaimintųjų, priklausiusių 
Pasaulieč ių prančis konų ordinui. Pristatykite juos savo brolijoje. 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: 
 Mt 5, 48; 1 Pt 1, 15-16; OFŠ Regulos prologas. 
 

*** 
 

Malda šv. Liudvikui 
 

Dieve, mūsų Tėve, dėkojame Tau už stebuklus, kuriuos padarei per savo tarną 
šv. Liudviką. Jis pašventė savo gyvenimą, kad tarnautų Tavo Karalystei pagal 
šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Ir todėl kartu su šv. Elžbieta Vengre tapo 
Pasauliečių pranciškonų ordino dangiškuoju globėju. Tad prašome šv. Liudviko, kad 
būtų artimas kiekvienam iš mūsų, o taip pat ir visai Pranciškoniškajai šeimai. 

 

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. 

 

Viešpatie, per šv. Liudviko pavyzdį ir užtarimą suteik mums malonę visus savo 
sprendimus priimti einant iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją, viską 
matant amžinybės žvilgsniu. Amen. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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