
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 69 (2019 m. rugpju tis) 

KONTAKTAI 
Ėl.pas tas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; fb.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 prezidente  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 z io regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.čom) 
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom ) 

  

 Rugpju č io 24-25 d. Pakutuve nuose (Plunge s r.) vyks 
rekolekčijos OFŠ brolijų kandidatams ir visiems besidomintiems 
prančis konis ku dvasingumu ir pas aukimu. Rekolekčijas ves 
načionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Bluz as OFM ir 
načionaline  ministre  Virginija Mičkute  OFŠ. Kandidatus 
rekolekčijose turi lyde ti vietine s brolijos ugdymo magistras arba 
kitas uz  jų ugdymą atsakingas amz inųjų įz adų brolijos narys. 
Auka uz  rekolekčijas – 15 Ėur vienam asmeniui. Reikia atsivez ti 

savo brevijorių (jei turite), roz inį, Š ventąjį Ras tą, ras ymo priemonę ir uz ras us, 
skane stų saldz iam stalui, savo palapinę (jei neturite, bus galimybe  gyventi po 
stogu), miegmais į, kilime lį, s iltą apklotą ir maudymosi reikmenis. Pras ome 
vietinius ugdymo magistrus savo brolijų kandidatus į rekolekčijas 
uz registruoti iki rugpju č io 12 d. el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com.  

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad per maldos bei meile s gyvenimą s eimos vis labiau taptų „z mogis kumo 
mokyklomis“. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 

Uz  kapitulas Paragvajaus ir Šlovakijos načionaline se brolijose. „Tėve mūsų..“ 
Uz  regionines kapitulas – rugpju č io 17 d. Kaune ir rugse jo 14 d. Vilniuje. Uz  

rugse jo 21 d. Kaune vyksianč ią Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Načionalinę kapitulą. Uz  rugse jo 28 d. vyksianč ią Lietuvos prančis konis kojo 
jaunimo brolijos Rinkimų asamble ją. 

Uz  OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą 
redakčijos darbo grupę. Ateik, s ventoji is minties Dvasia! 
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EKOLOGIŠKIAUSIOS OFS-JAUPRA BROLIJOS KONKURSAS  

 

Tarnavimo integraliai z mogaus paz angai dikasterija Vatikane kvieč ia s vęsti 
Ku rinijos me nesį, nuo rugse jo 1 d. iki spalio 4 d. meldz iantis uz  ku riniją ir 
įvairiomis aplinkosaugine mis iničiatyvomis praktis kai įgyvendinant 
popiez iaus Prančis kaus enčikliką „Laudato si“. Tuo tikslu Lietuvos 
pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba skelbia 
ekologiškiausios OFS-Jaupra brolijos konkursą!  

Visą rugse jo me nesį vietines OFŠ ir Jaupra brolijas kvieč iame ku rybingoms 
aplinkosaugine ms iničiatyvoms! Ju sų iničiatyvos gali bu ti labai įvairios – 
sukurti nuotaikingą edukačinį filmuką klimato kaitos, atliekų problemos, 
biologine s įvairove s ar kitu klausimu, organizuoti praktinę akčiją (pvz. savaitę 
be automobilio ar me sos), pakviesti parapijieč ius diskusijai apie savo 
ekologinio pe dsako sumaz inimą, pravesti aplinkosauginę pamoke lę Pirmosios 
Komunijos ar kitoms vaikų grupe ms ir pan.  

Šavo brolijoje vykdomų aplinkosauginių iničiatyvų apras ymus su 
nuotraukomis ar vaizdo klipais iki rugse jo 30 dienos siųskite el. pas tu: 
ofs.lietuvoje@gmail.com. Špalio 1-3 dienomis interneto puslapyje ofs.lt bus 
paskelbtas balsavimas, o spalio 4 d., per s v. Prančis kaus s ventę, Lietuvos 
pasaulieč ių prančis konų ordino Načionaline  taryba paskelbs ekologis kiausią 
2019 metų OFŠ arba Jaupra broliją ir ją apdovanos spečialiais prizais. 

MALDOS INTENCIJOS 

„Bet šv. Pranciškus visas viltis sudėjo į Viešpatį Jėzų Kristų,  
kuris yra visų tvarinių šeimininkas.“ (Žiedeliai, 21) 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Visa kūrinija, šlovink Viešpatį! 
 
 Š ventasis Prančis kus praleido daug valandų 
pamokslaudamas z virbliams ir kalbe damas su 
Gubijo vilku. Daugeliui z monių Prančis kus yra 
pauks č ių ir bič ių s ventasis. Uz  tokio paprasto 
paais kinimo slypi gilus tike jimas ir kryptingumas 
z mogaus, gyvenusio tiesoje su Dievu ir visa Jo 

ku rinija. Prančis kus suprato, kad z mone ms patike ta valdyti visą z emę. Tač iau 
jam taip pat buvo ais ku, kad tai nesuteike  teise s z udyti de l malonumo, griauti 
ką panore jus, veikiau tai buvo įpareigojimas is mintingai ru pintis kitais 
padarais, ne is naudoti visą gamtą savo reikme ms, o tinkamai priz iu re ti Dievo 
tvarinius. 

Dievas suku re  visą tikrovę ir daiktus, gyvus ir negyvus, kad visi 
sugyventų kartu bendram labui. Paskutiniesiems Dievo sutve rimams, 
z mone ms, ir buvo patike ta valdyti likusią ku riniją. Daz nai yra nesuprantama 
„vies patavimo“ reiks me . Kai kas mano, kad visa yra jų nuosavybe , tač iau is  
tikro valdo Dievas. Ž mone s, kad ir labai neilgai dalindamiesi maz yte s ios 
visatos dalimi, gale tų atsilyginti visoms nykstanč ioms gyvybe s formoms uz  jų 
teikiamą dz iaugsmą. Tač iau jie leidz ia sau naudotis z eme s is tekliais 
neatsiz velgdami į ateisianč ių kartų poreikius. 

Pasaulieč iai prančis konai pas aukti įsigilinti į teisingą Prančis kaus santykį 
su Dievu ir visa Dievo ku rinija. Jie kvieč iami sekti tokiu pavyzdz iu ir 
pritaikyti savo gyvenime. Pasaulieč iai prančis konai ture tų pirmieji stengtis 
gerinti aplinką, nekeldami pavojaus z mogaus gyvybei. Visada reike tų siekti 
nuosaikaus kompromiso. Prančis kui tai pavyko prisijaukinant gamtą, o 
pasaulieč iams prančis konams verte tų sekti jo pavyzdz iu. Visa ku rinija yra 
Dievo dovana. Ž mone s neturi teise s jos naikinti be jokios priez asties. Tokią 
nuostatą savo pač ių elgesiu pasaulieč iai prančis konai ture tų skleisti kitiems. 

 

Teresa V. Baker OFS „Gyvenimas pagal Evangeliją“, 76 p. 

 
 Po to, kai prie brolių, kaip jau buvo pasakota, priside jo nemaz as bu rys 
vyrų, palaimintasis te vas Prančis kus is keliavo prie Špoleto sle nio. Netoli 
Bevanjos prie jo vietovę, kur buvo suguz e ję devynios galybe s įvairiausių 
pauks č ių: karvelių, varnų ir dar kitokių, z monių kovais vadinamų. 
Palaimintasis Dievo tarnas Prančis kus buvo u maus bu do z mogus, ypač  
prierais iai ir s velniai myle jęs z emesniąją bei neprotingąją ku riniją, tode l, vos 
tik pamatęs pauks telius, tekinas prie jų nube go. Gana arti prisiartinęs ir 
pastebe jęs, kad anie jo laukia, senu papratimu juos pasveikino. Tač iau 
netike tai nustebęs, kad pauks č iai, pries ingai nei visuomet, nepakilo sprukti, 
guviai apsidz iauge  ir nuolankiai jų papras e  pasiklausyti Dievo z odz io. Daug 
jiems kalbe jęs galiausiai s tai ką pridu re : „Mano broliai sparnuoč iai, ju s turite  

nepaliaujamai s lovinti savo Ku re ją ir visuomet jį myle ti, nes jis jums dave  
plunksnas prisidengti, sparnus skraidyti ir dar suteike  visa, ko tik jums reikia. Is  
visos savo ku rinijos Dievas jus labiausiai apdovanojo ir skyre  skraidyti dangaus 
skaidrybe se, nes ju s nei se jate, nei pjaunate, o jis ir be ju sų ru pesč io jus saugo ir 
globoja“. Kaip jis pats ir buvę broliai pasakojo, tatai girde dami pauks teliai visų 
nuostabai prade jo visaip dz iaugtis: tiesti kaklelius, ske sti sparnelius, verti 
snapelius ir į jį spoksoti. Paskui jis prae jo keletą kartų tarp jų, liesdamas savo 
abitu jų galveles ir ku nelius. Galop juos palaimino ir perz egnojęs dave  leidimą 
skristi kiton vieton. Tad palaimintasis te vas su savo bič iuliais trauke  savo 
keliais dz iu gaudamas ir de kodamas Dievui, kurį nuolankiai is paz įsta ir pagerbia 
visi tvariniai.  

 Tomas Celanietis „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, 58 

 
Š v. Prančis kus mate , kad gamta yra nelaiminga ir kenč ianti, kad ji tyliai 

s aukiasi z mogaus pagalbos ir laukia savo is vadavimo. Ir s ventasis ją vadavo: jis 
maitindavo z iemą z virblius ir bites, atpirkdavo vez amus parduoti e riukus, 
pakeldavo nuo tako kirminą, neleisdavo pjauti z ole s ir gesinti ugnies. [...] 

Gilus z mogaus sargis kumo pajautimas padare , kad ir artimas, kurį Kristus 
liepe  mums myle ti, s v. Prančis kui buvo ne tik kiekvienas z mogus, bet ir 
kiekvienas kitas Vies paties padare lis. Šavo broliais bei seserimis s ventasis 
vadino saulę ir z emę, me nulį ir z vaigz des, ve ją ir debesis, fazaną, vyturiuką ir 
z iogą. „Ligi pat kirme laič ių sieke  jo meile “ (Celano 105). […] 

[...] Š v. Prančis kus yra laikomas poetu, is reis kusiu savo ku riniuose 
renesansinį gamtos jausmą ir Provanso kalnelių groz į. Jis yra laikomas 
pirmuoju, kuris nusikratęs viduramz ių niu rumu ir is vydęs gamtą tokią, kokia ji 
yra savo puos nybe je, didesne je negu „Šaliamonas visoje savo 
garbe je“ (Mt 6, 29). Mu sų dienų akimis z iu rint, Š v. Prančis kus „nebuvo vienas is  
visados pavargusiųjų, kurie vis labiau ir labiau pasilieka be dz iaugsmo“. Ne, „jis 
e jo pievos pakras č iu ir kalbe josi su maz omis ge lele mis kaip su maz esniaisiais 
broliais... Jis ate jo, s is rudasis laks tingalų brolis, ir gyveno kaip pavasaris, z eme 
stebe damasis, ge re damasis ir dz iaugdamasis“ (R. M. Rilke). 

 

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 18-19 p.  

 
Klausimai apmąstymui: 

1. Kuo s v. Prančis kaus brolyste  su visa ku rinija skiriasi nuo pagonis kos 
pasaule z iu ros? 

2. Pasidalinkite jums ru pimomis aplinkos problemomis ir aptarkite, kaip 
gale tume te kartu jas spręsti. 

3. Kaip aplinkos ekologija yra susijusi su „s irdies ekologija“? 
 
Šventasis Raštas ir Pranciškoniškieji šaltiniai:  
 OFŠ Regula 18, Generaline s Konstitučijos 18 st. 
 Š ventojo Prančis kaus z iedeliai, 21 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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