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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 (8 699 13671; 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: 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.čom) 
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom ) 
Tels ių regiono – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom) 
Š iaulių-Paneve z io regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 

 2020 m. rugse jo 18-20 d. Kaune vyks Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino VII Nacionalinė rinkimų kapitula, kuriai 
pirmininkaus Pasaulieč ių prančis konų ordino generalinis ministras Tibor 
Kauser OFŠ. Kvieč iame visus melstis uz  s į naują načionaline s brolijos etapą! 

 

Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordinas ir Lietuvos prančis konis kojo 
jaunimo brolija skelbia advento solidarumo akciją ir kvieč ia aukoti senelių 
namų statyboms Šan Tome s ir Prinsipe s saloje. Gvine jos įlankoje prie 
Vakarų Afrikos krantų įsiku rusioje skurdz ioje salų valstybe je broliai 
kapučinai ru pinasi vargs ų vaikais ir yra įsteigę senelių namus. Deja, 
dabartinio pastato bu kle  yra nesaugi: trupa pamatai, skiline ja sienos, pu va 
grindys, ne ra tinkamo sanitarinio mazgo, nereguliuojama temperatu ra, 
prastas aps vietimas. Broliai kapučinai pras o pade ti pastatyti naują namą, 
kuriame vienu metu gale tų gyventi ir savo paskutinius gyvenimo metus 
praleisti 30 z monių. Ten jiems bu tų teikiama nuolatine  priez iu ra, kambariai 
bu tų s viesu s ir patogu s, įrengtas normalus vonios kambarys, z mone ms bu tų 
uz tikrinta ori senatve . „Betanijos namų“ statybų darbams broliai kapučinai 
siekia surinkti 317 000 Ėur ir is  Prančis konis kosios s eimos tikisi brolis ko 
solidarumo. Aukas senelių namams iki gruodz io 24 d. galima pervesti į 
Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino sąskaitą (LT28 7044 0600 0360 
4017, AB ŠĖB bankas, paskirtis „auka Betanijos namams“) arba perduoti per 
brolijų ministrus ir prezidentus. Vies pats teatlygina uz  ju sų gerumą!  

 

Vs Į „Prančis konis ka pasaulieč ių akademija“ renka tarpukariu arba 
sovietmečiu gyvenusių pasauliečių pranciškonų evangelinio gyvenimo 
ir tikėjimo liudijimus. Pras ome kiekvieną OFŠ broliją iki gruodz io 24 d. 
atsiųsti bent po 1-2 tvarkingai uz ras ytus liudijimus su nuotraukomis 
el. pas tu: 15polia@gmail.com. Nepamirs kime savo s aknų ir is saugokime 
Ordino istorinę atmintį! 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

  

Tema: Pasauliečių pranciškonų ordinas –  
gyvas ankstyvųjų pranciškonų pamokslavimo 

atminimas 
 

 [tęsinys, pradz ia Nr. 71] 
 
 

 Tęsiame T. Raniero Cantalamessa OFM Cap 
mokymą, sakytą 2019 m. kovo 24 d. Romoje 
Seraphicum vykusiame OFS Regulos 40 metų 
jubiliejaus minėjime. 
 

 

„Petras jiems atsakė: Atsiverskite!“ 
Reikia z engti dar vieną z ingsnį. Prančis kaus s auksmas: „darykite atgailą“ 

turi dar kaz ką, ką turime atrasti apmastydami kitą Ras tų is trauką. Mintimis 
sugrįz kime į Šekminių dienos įvykius: pasigirdo smarkaus ve jo u z esys, 
pasirode  ugnies liez uviai ir „visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios“. Kadangi 
Š ventoji Dvasia yra asmenine  Te vo ir Šu naus meile , tai pasakymas „visi 
pasidarė pilni Šventosios Dvasios“ reis kia, kad visi pasidare  pilni Dievo meile s. 
Dievo! Paulius taip pat ais kina Šekmines: „Dievo meilė išlieta mūsų širdyse 
Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 5). 

Po s io įvykio apas talai atsiskleide  – Dvasios patepimas juos visis kai 
perkeite , paversdamas deganč iais fakelais. Jie entuziastingai skelbe  „įstabius 
Dievo darbus“ ir visi juos suprato. Kai kurie abejojo de l apas talų psičhikos, 
tač iau Petras nedelsdamas patikino, kad vyrai ne ra prisige rę. Jis ture jo 
visiems pasakyti daug svarbesnį dalyką: „Jėzų Nazarietį... Dievas padarė 
Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote“ (plg. Apd 2, 22.36).  Tie 
žodžiai vertė vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: „Ką 
mums daryti, broliai?“. Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas 
tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės; tada 
gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 37-38). 

Prančis kui z inomame lotynis kame tekste vietoje z odz io „atsiverskite“ buvo 
z odz ių junginys „poenitentiam agite“, kuris reis kia „darykite atgailą“. Taigi 
atskleide me du didz iausius Prančis kaus pamokslavimo s altinius – du 
s auksmus, kuriuos jis Baz nyč ioje nore jo atgaivinti. Š auksmą, kuriuo Je zus 
prade jo skelbti Karalystę, ir s auksmą, kuriuo Baz nyč ia prade jo savo 
pamokslavimą Šekminių dieną. 

                        [nukelta į 2 p.] 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA   
[tęsinys, pradžia 1 p.] 

 

Petras naudoja tokį pat z odį kaip ir Je zus – tą patį 
veiksmaz odį, tą pač ią liepiamąją nuosaką, tą patį antrąjį 
daugiskaitos asmenį – „metanoeite“. Tač iau s is z odis buvo 
praturtintas nauja reiks me de l to meto įvykių: Je zaus 
atmetimo, Jo mirties ir Jo Prisike limo. Tode l vietoje vertimo 
„atsiverskite“ kaip pirmuoju atveju, jis is verstas 
„atgailaukite“ arba „taisykite kelią“. Trumpiau tariant, dabar 
svarbu ne tik tike ti Ėvangelija, bet taip pat atpaz inti 
nuode mę ir de l jos atgailauti. Prančis kus daz nai kalba apie 

„atgailos už nuodėmes darymą“. Tai durys įz engti į Karalystę ir patirti 
naująsias Šekmines: „Atgailaukite, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną“. 

Ką reis kia garsusis z odis „metanoia“? Kas yra tikra atgaila ir tikras 
pasmerkimas? Paraidz iui s is z odis reis kia mąstymo pakeitimą, bu do kaip 
mes matome ir vertiname dalykus pakeitimą, mąstymo revoliučiją. Tai ne ra 
senojo mąstymo bu do atsisakymas ar z emis kos galvosenos pakeitimas į 
dvasingesnę ar labiau evangelinę. Tikroji metanoia reis kia atsisakyti savo 
mąstymo bu do ir apsikabinti Dievo pozičiją – matyti save ir savo gyvenimą 
taip, kaip Dievas juos mato. 

Prančis kus paz ino tikrąją metanoia. Jis įz enge  į Dievo s irdį ir pamate  
nuode mę Dievo akimis, Jo te vis ka beribe meile. Pamate  tai, ką padare  Kristui 
ant kryz iaus. Jis verke , kol apako nuo as arų, o ne nuo ligos. Tai buvo meile s ir 
skausmo as aros – tokios, kokias Je zus liejo de l Jeruzale s. 

Uz daviau sau klausimą – de l kokios nuode me s s iandien pamokslaudamas 
Prančis kus pras ytų mus atgailauti? Į s į klausimą man atsake  Je zaus z odis: 
„Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums 
pridėta“ (Mt 6, 33). Tiesą sakant, mes tiesiog viską apverte me auks tyn 
kojomis. Pirmiausia ies kome viso kito – sveikatos, verslo, malonumo, 
pramogų, o jeigu lieka kaz kiek laiko, tuomet galbu t vieną valandą sekmadienį 
galvojame apie Dievą, Je zų Kristų ir auks tesnius dalykus. 

Pritaikykime palyginimą apie vestuvių sveč ius: „Dangaus karalystė panaši 
į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į 
vestuvių pokylį... Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko 
arti, kitas prekiauti“ (Mt 22, 2-5). Daugeliui Dievas yra tapęs „antraeiliu“ 
interesu, tač iau Jis niekada negali bu ti antraeilis. Tai dar blogesnis dalykas 
negu is  viso Jo nepaz inoti!  

Prae jusį me nesį buvau eremityno, kuriame praleidau metų metus, 
koplyč ioje kartu su klarise mis kapučine mis ir komentavau IV eilinio 
sekmadienio Ėvangeliją. Š i Ėvangelijos is trauka kalbe jo apie nazarieč ius, 
kurie pasipiktinę Je zaus pamokslavimu is vare  jį „iki pakriūtės to kalno, ant 
kurio pastatytas jų miestas“ (Lk 4, 29). Pabre z iau, kad mes darome tą patį, kai 
paz eminame Je zų iki savo gyvenimo pakras č ių, kai paliekame Jį nuos alyje, 
pries ais Jį pastatydami daugybę kitų dalykų. 

TAU ženklas ant kaktos 
 Prančis kui atgaila reis ke  įz engimą į Dievo s irdį, dalijimąsi Jo kanč ia, dalykų 

matymą is  tokio tas ko, kuriame viskas, ypač  neis tikimybe  ir nuode me , pasirodo 
tiesoje. Dalykas, kuris geriausiai mums atskleidz ia, ką Prančis kui reis ke  atgaila, 
yra jo nepaprastas pamaldumas TAU kryz iui. Verta prisiminti istoriją apie s į 
pamaldumą. Pranas o Ėzekielio knygoje skaitome: „O Izraelio Dievo šlovė buvo 
nuėjusi nuo kerubo, ant kurio ji laikydavosi, prie Namų slenksčio. Viešpats 
pašaukė drobiniais apsivilkusįjį vyrą su raštvedžio reikmenimis prie juosmens ir 
jam tarė: „Pereik per miestą, per Jeruzalę, ir pažymėk ženklu 'Tav' kaktas tų, kurie 
dūsauja ir dejuoja dėl visų bjauriųjų nusikaltimų, jame daromų“ (Ėz 9, 3-4). 

Š į simbolį popiez ius Inočentas III panaudojo 1215 metais IV Laterano 
Šusirinkimo atidarymo kalboje. Jis kalbe jo apie tai, kad pats nore tų bu ti tuo 
„drobiniais apsivilkusiuoju vyru su raštvedžio reikmenimis prie juosmens“ ir 
asmenis kai pereiti visą Baz nyč ią z yme damas TAU z enklu kaktas tų, kurie sutiko 
įz engti į tikrą atsivertimą. De l garbingo amz iaus jis pats to negale jo padaryti 
(netrukus po trijų me nesių jis mire ), bet galbu t tądien kaz kur pasisle pęs 
minioje stove jo Prančis kus Asyz ietis. Neabejotinai s ios popiez iaus kalbos aidas 
pasieke  Prančis kaus ausis, ir jis apkabino s į tros kimą paversdamas savuoju. 
Nuo tos dienos jis dar intensyviau e me  skelbti atgailą ir atsivertimą, TAU z enklu 
z yme damas sutiktų z monių kaktas. TAU kryz ius tapo jo antspaudu. Š į z enklą 
Prančis kus naudojo pasiras ydamas lais kus, jį pies e  ant brolių čelių.  

Po Prančis kaus mirties s ventasis Bonaventu ra pasake : „Jis iš dangaus gavo 
misiją kviesti žmones verkti, aimanuoti... ir ženklinti TAU ženklu kaktas tų, kurie 
dejuoja ir verkia“. De l to Prančis kus net buvo vadinamas „šeštojo antspaudo 
angelu“, turinčiu Gyvojo Dievo antspaudą, ženklinantį išrinktųjų kaktas (plg. 
Apr 7, 2). Ž inau, kad TAU z enklas ypatingai brangus broliams ir seserims 
pasaulieč iams prančis konams, tode l meldz iu Šerafis kąjį Te vą ir toliau is  
dangaus s iuo z enklu z yme ti jų ir mu sų s irdis taip, kaip juo z yme davo z monių 
kaktas. 

Parengta pagal www.ciofs.org 

Užduotis: 
Kartu su brolija aptarkite visas tris te vo Raniero Cantalamessos OFM Cap 

mokymo dalis (71, 72 ir 73 ugdymo me nras č io numeriai). Pasidalinkite, kurios 
įz valgos jums asmenis kai buvo svarbiausios. 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad kiekviena s alis imtųsi bu tinų priemonių uz tikrinti vaikų, ypač  
kenč ianč ių, ateitį. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 

Uz  sunkumus is gyvenanč ias načionalines brolijas ir uz  kapitulą Urugvajaus 
načionaline je brolijoje. „Tėve mūsų..“  

Uz  OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą 
redakčijos darbo grupę. Ateik, s ventoji is minties Dvasia! 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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