
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 67 (2019 m. birž elis) 

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) 
Načionalinis  vičeministras diak. Nerijus Čapas OFS (8 650 26814; nerijus.čapas@gmail.čom) 
Načionaline  ugdymo magistre  Monika Midverytė OFS (8 678 22052; monikaofs@gmail.čom) 
Načionaline  sekretore  Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.čom) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionaline  brolis ka vadove  Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeručkiene@gmail.čom) 
Načionaline  Jaupra prežidente  Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv (8 601 74406; piotrstročen@tlen.pl ) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom) 
Paneve ž io regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandžiulis@gmail.čom) 
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudževičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom ) 

 Besirengiant rugse jo 21 d. Kaune vyksianč iai Lietuvos pasaulieč ių 
prančis konų ordino Načionalinei kapitulai, kurioje bus svarstomas Š iaulių ir 
Paneve ž io regionų jungimo klausimas, Načionaline  taryba organižuoja 
susitikimą su s ių abiejų regionų tarybų nariais, vietinių brolijų atstovais bei 
visais aktyviais profesais. Šusitikimas vyks birž elio 29 d., 13.30 val. „Angelų 
svetaine je“ prie Kryž ių kalno. Pras ome visus Ordino brolius ir seses palaikyti 
s į susitikimą malda! 

 

 Kvieč iame visus pasaulieč ius prančis konus 
įsigyti naujausią Prančis konis kųjų s altinių serijos 
knygą „Brolio Jordano kronika“, o taip pat 1995 m. 
is leistus „Prančis kaus Asyž ieč io Ras tus“. Vieneto 
kaina – 5 Ėur. Brolijas, kurios nore tų savo narių 
ugdymui s ių knygų įsigyti didesniais kiekiais, 
pras ome kreiptis el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com. 
 
 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad kunigai savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu solidarižuotųsi su pač iais 
vargingiausiais. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Už  brolis kus ir pastoračinius vižitus Nikaragvos, Indonežijos ir Maltos 
načionaline se brolijose, už  kapitulas Maltos, Dominikos Respublikos ir 
Mianmaro načionaline se brolijose bei už  ugdymo kursą Bražilijos 
načionaline je  brolijoje. „Tėve mūsų...“ 
 Už  OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą 
redakčijos darbo grupę. Ateik, s ventoji is minties Dvasia! 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pax et bonum! Pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą su 

savo šeimomis kviečiame į antrąją OFS ir Jaupra „Palapinių stovyklą“, kuri 
vyks 2019 m. birželio 22-24 d. „Angelų svetainėje“ prie Kryžių kalno. 

 

Stovykloje kartu melsimės liturgines valandas ir švęsime Eucharistiją, valgysime 
ir ilsėsimės, šlovinsime ir klausysimės mokymų, bendrausime ir dalinsimės patirtimi, 
kartu darbuosimės ir tvarkysime Kryžių kalno aplinką, sportuosime ir dainuosime… 

 

Registracija vyksta iki birž elio 15 d. internetiniuose puslapiuose ofs.lt ir 
jaupra.lt. Is ankstine  registračija į Palapinių stovyklą yra privaloma. 
Tel. pasiteirauti: 8 601 87818 (Ilona). 

 

Gyvenimo sąlygos: Palapinių stovyklos metu galima gyventi savo atsivež tose 
palapine se arba lovose nameliuose. Lovų skaič ius „Angelų svetaine je“ yra ribotas, 
tode l skube kite registruotis. 

 

Dalyvio auka (įskaičiuotas pilnas 2 dienų maitinimas ir apgyvendinimas): 
24 Ėur (jei gyvensite savo palapine je) ir 32 Ėur (jei gyvensite nameliuose). 
Vaikams nuo 2 iki 7 metų – 16 Ėur (jei gyvens palapine je) ir 24 Ėur (jei gyvens 
nameliuose). Ku dikiams iki 2 metų – stovykla nemokama. Jeigu dalyvio auka jums 
taptų vienintele kliu timi dalyvauti Palapinių stovykloje, maloniai pras ome is  
anksto kreiptis į organižatorius ir kartu bu tinai sugalvosime, kaip tai is spręsti. 

 

Reikia turėti: palapinę, kilime lį arba č iuž inį, miegmais į arba patalynę (jei 
gyvensite palapine je), savo patalynę (jei gyvensite nameliuose), Š ventąjį Ras tą ir 
savo brevijorių, higienos reikmenis ir bu tinus vaistus, darbinių ru bų aplinkos 
tvarkymui, galvos apdangalą nuo saule s ir gertuvę, maudymosi ir pirties 
reikmenis, maisto suvež tiniams s es tadienio pietums. Laukiame ju sų birželio 22 d., 
nuo 10.00 iki 12.30 val. atvykstant į „Angelų svetainę“! 

 Štovyklos organižatoriai: 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (www.ofs.lt) 

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija (www.jaupra.lt) 

MALDOS INTENCIJOS 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

 
 

Tema: „Franciscans International“ – 
jau 30 metų Jungtinėse Tautose 
skambantis pranciškonų balsas  

 
 

Is  pasiturinč io pirklio su naus ir kario tapęs ž mogaus orumo ir gamtos 
apsaugos gyne ju, Prančis kus Asyž ietis atspindi ir daugybe s dvides imto 
amž iaus prančis konų patirtį. Jų darbas su skurdo, konfliktų ir aplinkosaugos 
degradačijos paliestomis bendruomene mis pries  30 metų įkve pe  sukurti 
organižačiją „Franciscans International“ – globalių permainų siekiantį 
prančis konų balsą Jungtine se Tautose. 

Bendrą Prančis konis kosios s eimos projektą „Franciscans International“ 
suku re  broliai ir seserys, svajoję prančis konis ka ž inia bei vertybe mis dalintis 
globaliai – per Jungtinių Tautų struktu ras. „Jei Jungtinės Tautos yra vieta, kur 
priimami kiekvieno žmogaus asmeniui ir kartu visai planetai įtaką darantys 
sprendimai, tuomet mums, pranciškonams, reikia ten būti. Tam, kad statytume 
tiltus, sujungtume žmones ir perduotume savo fundamentalią patirtį“, – sake  
Mičhael Anthony Perry OFM, Maž esniųjų brolių ordino generalinis ministras 
ir Prančis konis kosios s eimos Konferenčijos prežidentas. 

Pries  70 metų, prae jus Antrojo pasaulinio karo siaubui, naujai įkurtos JTO 
Generaline  asamble ja prie me  Visuotinę ž mogaus teisių deklaračiją. Nuo tada 
s ie 30 straipsnių tapo pagrindu visoms tarptautine ms sutartims, ž mogaus 
teisių įrankiams ir kitiems įstatymams. Š i deklaračija įtvirtino vertybes, 
kuriomis daugelis jau seniai buvo įsitikinę – pagarbą ž mogis kajam orumui, 
ku rinijai ir įsipareigojimą taikai. 1989 metais įkurta tarptautine , ne pelno 
siekianti, nevyriausybine  organižačija „Franciscans International“ siekia 
skleisti ir ginti ž mogaus teises ir aplinkosauginį teisingumą. Organižačijoje 
dirbantys skirtingų srič ių profesionalai siekia, kad s iandieniniai Jungtinių 
Tautų vadovai is girstų maž ųjų balsą. Per tris des imtmeč ius organižačija 
keite si, is gyveno daugybę finansinių ir kitokių is s u kių, tač iau nenutrauke  
savo tarnyste s taikai, vargs ams ir planetai.  

30 metų „Franciscans International“ jubiliejus s iemet bus minimas 
įvairiais renginiais. Visas naujienas galima sekti interneto puslapyje: 
www.franciscansinternational.org, Twitter arba Fačebook paskyrose, taip pat 
už siprenumeruoti naujienlais kį anglų, pranču žų, ispanų, vokieč ių arba italų 
kalbomis. Visų prančis konų ordinų generaliniai ministrai 2019 m. balandž io 
me nesį lais ku kreipe si į visą Prančis konis kąją s eimą su pras ymu melstis už  
s ią bendrą visų prančis konų misiją ir pagal galimybes priside ti prie 
„Franciscans International“  is laikymo nuolatine finansine auka. 

 

Pagal www.franciscansinternational.org 

Šv. Pranciškus rūpinosi ne tik tiesiogine savo Ordino veikla ir dvasine brolių 
gerove, bet ir dvasine valstybės pareigūnų gerove, nes jų padėtis ir pareigos yra 
sunkios. Tačiau negalėdamas pats jų aplankyti, jis parašė jiems laišką, 
ragindamas, kad per tarnybos rūpesčius nepamirštų įsipareigojimų Dievui. Kaip 
jam būdinga, jis ragino juos priimti  Kristaus Kūną ir Kraują ir savo sielomis 
rūpintis ne mažiau negu savo tarnybos pareigomis. 

 

Šv. Pranciškaus laiškas žmonių valdovams 
 

 Visoms miesto galvoms ir visiems konsulams, 
teise jams ir viso pasaulio valdovams visame pasaulyje, 
kitiems, kurie gaus s į lais ką, brolis Prančis kus, menkas ir 
niekingas ju sų tarnas Dieve, linki palaimos ir ramybe s. 
 As  apsvarsč iau ir supratau, jog artinasi mirties diena. 
Tode l meldž iu jus su visa įmanoma pagarba neuž mirs ti 
Dievo ir nenukrypti nuo jo įsakymų de l s io pasaulio 
reikalų ir ru pesč ių, kuriuos už sikrove te ant savo peč ių. 
Juk visi, kurie Jį pamirs  ir „nusigręs  nuo jo 
įsakymų“ (Ps 118, 21), Jo „bus pamirs ti“ (Ėžd 33, 13). Kai 
ateis mirties diena, viskas, ką jie laike  savo nuosavybe, 
bus is  jų atimta. Juo didesne is mintimi ir valdž ia jie 

me gavosi s iame gyvenime, juo sunkesnes kanč ias jiems teks kente ti pragare. 
Tode l, mano ponai, s tai ką jums patariu. Atide kite į s alį visokį susiru pinimą 

ir nerimastį ir kars tai priimkite s venč iausiąjį mu sų Vies paties Je žaus Kristaus 
Ku ną ir Kraują jo atminimui. Ž iu re kite, kad ju sų valdiniai didž iai gerbtų Dievą; 
kiekvieną vakarą, ž enklą davus s aukliui ar kuriuo kitu bu du, visi ž mone s 
tegarbina visagalį Vies patį Dievą ir Jam tede koja. Jeigu ju s atsisakote kreipti 
de mesį į tai, galite bu ti tikri, kad teismo dieną jums teks už  tai atsakyti Je žui 
Kristui, ju sų Vies pač iui ir Dievui. 

Tie, kurie saugos s io lais ko nuoras ą ir įgyvendins s iuos priesakus, gali 
už migti su Dievo palaiminimu. 

Pranciškus Asyžietis, Raštai,  122-123 p. 

 
Klausimai apmąstymui: 
 1. Kaip manote, kode l s v. Prančis kus nebuvo abejingas valstybe s vadovams 
ir paras e  jiems lais ką? 
 2. Kaip prančis konis ka ž inia ir vertybe s gali paveikti globalius pročesus? 
 3. Kaip mu sų brolija gali priside ti prie tokios organižačijos kaip „Franciscans 
International“ misijos? 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:   
 OFŠ Regula, 13, 15, 18 sk.; Generaline s Konstitučijos, 18, 19 ir 22 sk. 
 

Užduotis: 
 Pasidome kite, kokius konkreč ius projektus Jungtine se Tautose s iuo metu 
vykdo prančis konis ka organižačija „Franciscans International“ . 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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