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Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.com) 
Nacionalinis  viceministras diak. Nerijus Čapas OFS (8 699 13671; nerijus.capas@gmail.com) 
Nacionalinė sekretorė Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.com) 
Nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbickiene@gmail.com) 
Nacionalinė broliška vadovė Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeruckiene@gmail.com) 
Nacionalinė Jaupra prezidentė Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.com) 
Nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv (8 601 74406; piotrstrocen@tlen.pl ) 
 

Regionų ministrai: 
Vilniaus regiono - Roma Rasachackienė OFS (8 614 26887; romras@gmail.com) 
Kauno regiono - Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com ) 
Telšių regiono - Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.com) 
Šiaulių-Panevėžio regiono - Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.com ) 
Vilkaviškio regiono - Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevicius@gmail.com ) 

  
Nuoš irdž iai dė kojamė višiėmš broliamš ir šėšėrimš, kuriė pėr Porciunkulę 

atvyko į atgailoš vakarą paš š v. Klaroš šėšėriš. Tokiė Pranciš koniš košioš 
š ėimoš atgailoš vakarai yra planuojami kiėkviėno mė nėšio pirmąjį šėkmadiėnį, 
17 val., š v. Klaroš šėšėrų viėnuolynė Krėtingojė. Atgailoš vakaro programojė – 
Valandų liturgijoš vakarinė , š lovinimaš ir špontaniš ki maldavimai, agapė . 
Sėkdami SAM rėkomėndacijaš, informuošimė apiė bėt kokiuš pašikėitimuš. 

 

Pranėš amė, kad 2020 m. rugpju c io 18 d. Liėtuvoš pašauliėc ių pranciš konų 
ordino Nacionalinė  taryba priė mė  šėšė š Monikoš Midvėrytė š OFS 
atšištatydinimo dė l ašmėninių priėž ašc ių praš ymą ir atlėido ją iš  nacionalinė š 
ugdymo magištrė š bėi CIOFS narė š parėigų. Laišvaš CIOFS nario parėigaš 
už imš pakaitinė  CIOFS narė  Virginija Mickutė  OFS. Naujaš nacionaliniš 
ugdymo magištraš buš iš rinktaš Nacionaliniamė štatutė numatyta tvarka. 
Nacionalinė š taryboš šprėndimu šocialinė š akcijoš „Wėll4Africa“ 
koordinavimaš iki 2020 m. rugšė jo 1 d. buš pėrduotaš Liėtuvoš pašauliėc ių 
pranciš konų ordino šėkrėtoriatui. 

 

 Kviėc iamė OFS brolijaš įšigyti Clairė-Pašcalė Jėannėt OSC knygą 
„S vėntoji Klara Ašyž iėtė “. Dė l knygų įšigijimo praš omė ugdymo 
magištruš krėiptiš ėl. paš tu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Viėnėto 
kaina – 5 Eur.  

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
Kad nėbu tų grobštomi Ž ėmė š iš tėkliai, kad bu tų tėišingai ir pagarbiai jaiš 

dalijamaši.  
Pasauliečių pranciškonų ordino: 

Už  Liėtuvoš pašauliėc ių pranciš konų ordiną ir Liėtuvoš Pranciš koniš kąją 
š ėimą, praš ant S vėntošioš Dvašioš š viėšoš. Vėni Sanctė Spirituš! „Tėve mūsų..“  

1 4 

ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė Jurgio Ambroziejaus 
Pabrėžos metais, minint  250-ąsias jo gimimo metines.  
 Kunigaš, pašauliėtiš pranciš konaš Jurgiš Ambrožiėjuš Pabrė ž a paliko ryš kų 
pė dšaką Liėtuvoš mokšlė: iš lėido pirmąjį liėtuviš ką gėografijoš vadovė lį, šuku rė  
botanikoš mokšlo tėrminiją, ž ėmaic ių kalboš gramatiką ir raš to šištėmą, paraš ė  
mėdicinoš vėikalų, iš lėido dvašinė š litėratu roš rinkinių.  

Jurgiš Ambrožiėjuš Pabrė ž a gimė  1771 m. šaušio 15 d. Vėc iuošė (Skuodo r.), 
mokė ši Krėtingojė, študijavo Vilniujė, baigė  Varnių kunigų šėminariją. 1816 m. 
įštojo į Krėtingoš pranciš konų viėnuolyną kaip trėtininkaš. Vilniauš univėršitėtė 
įgijęš mėdicinoš ir farmakologijoš ž inių nėmokamai gydė  ž monėš. Buvo 
pagaršė jęš pamokšlininkaš, paliko kėliš šavo pamokšlų rinkiniuš. Vyškupo 
Motiėjauš Valanc iauš liudijimu, Jurgiš Pabrė ž a buvo uoluš nuodė mklaušyš, gėraš 
dvašioš vadaš ir š vėnto gyvėnimo ž moguš. Mirė  1849 m. lapkric io 11 d. 
Krėtingojė, palaidotaš šėnošiošė Krėtingoš kapinė šė. 

Po Jurgio Pabrė ž oš mirtiėš ligoniai pradė jo mėlštiš priė jo kapo, praš ydami 
Diėvo iš gydymo malonė š. Einat mėtamš ž monių pamaldumaš augo, tarpukariu 
nacionalinė jė pėriodinė jė špaudojė buvo paškėlbti štraipšniai apiė Jurgio 
Pabrė ž oš mėnamuš štėbukluš (iš gydymuš). Liaudiėš š vėntojo kultaš gyvuoja iki 
š iol: priė jo kapo niėkada nėgęšta ž vakė š, ž monė š c ia nuolat mėldž iaši ir atliėka 
kitaš maldingaš praktikaš, liudydami apiė Jurgiui Ambrožiėjui Pabrė ž ai už tariant 
patirtaš malonėš. 

MALDOS INTENCIJOS 

Jurgio Ambroziejaus 
Pabrėžos kapas 

senosiose Kretingos 
kapinėse 
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UGDYMO MEDŽIAGA 

Tema: KONSTRUKTYVUS DIALOGAS ŠEIMOJE 
   

  2016 metais išleistas popiežiaus Pranciškaus posinodinis 
apaštališkasis paraginimas AMORIS LAETITIA apie meilę 
šeimoje (136-141 sk.) padės apmąstyti dialogą savo šeimoje. 
 

136. Dialogaš yra itin tinkamaš ir bu tinaš bu daš, kaip šantuokiniamė 
gyvėnimė bėi š ėimojė patirti, iš rėikš ti ir brandinti mėilę. Tac iau tai yra ilgo ir 
rėiklauš mokymoši vaišiuš. Vyrai ir motėryš, šuaugušiėji ir jaunuoliai 
škirtingai bėndrauja, škiriaši jų kalbė šėna, jiė vadovaujaši kitokiaiš ėlgėšio 
kodėkšaiš. Bėndravimui įtakoš gali turė ti tai, kaip klaušiama, atšakoma, 
kokiu tonu kalbama, laiko momėntaš ir kiti vėikšniai. Bė to, višada bu tina 
iš šiugdyti tam tikraš laikyšėnaš, kuriomiš bu tų iš rėiš kiama mėilė  ir 
įgalinamaš autėntiš kaš dialogaš. 

137. Bu tina škirti laiko, kokybiš ko laiko, kurio ėšmė  yra kantriai ir 
dė mėšingai iš klaušyti, kol kitaš iš šakyš višką, kaš jam ru pi. Tam rėikia mokė ti 
nėprabilti pirma tinkamoš akimirkoš. Už uot pradė juš rėikš ti nuomonę ar 
patarimuš, privalu įšitikinti, ar iš girdotė viša, ką kitaš jautė  porėikį iš šakyti. 
Tam bu tina vidinė  tyla, įgalinanti klaušytiš bė š irdiėš ir proto trikdž ių – 
nėškubė ti, atidė ti į š alį šavo porėikiuš ir ru pėšc iuš, šutėikti ėrdvė š. Daž nai 
viėnam iš  šutuoktinių rėikia nė jo problėmų šprėndimo, bėt bu ti iš klaušytam. 
Jiš turi pajušti, kad jo škaušmaš, baimė , pyktiš, viltiš, švajonė š iš giršti. Kokioš 
daž noš yra š ioš dėjonė š: „Jis manęs nesiklauso. Apsimeta, kad tai daro, bet iš 
tikrųjų galvoja apie ką kita.“ „Kalbu su juo ir jaučiu, jog jis laukia, kad aš kuo 
greičiau baigčiau.“ „Kai su ja kalbu, ji stengiasi pakeisti temą ar trumpai 
atsakyti bei užbaigti pokalbį.“ 

138. Bu tina ugdytiš įprotį laikyti kitą tikrai švarbiu. Galvojė turimaš jo 
ašmėnš vėrtinimaš, pripaž inimaš, kad jiš turi tėišę ėgžištuoti, šavarankiš kai 
mąštyti ir bu ti laimingaš. Niėkada nėvalia nuvėrtinti, ką kitaš šako ar dė l ko 
škundž iaši, nėt ir tada, kai rėikia iš rėikš ti šavo pož iu rį. S itai grįšta įšitikinimu, 
jog viši gali ką norš pašiu lyti, nėš turi kitokią gyvėnimo patirtį, ž vėlgia į 
dalykuš iš  kitoš pėršpėktyvoš, turi įvairiaušių ru pėšc ių, iš šiškiria škirtingaiš 
gėbė jimaiš bėi intuicinė miš įž valgomiš. Nėt už  agrėšyvių ž odž ių galima 
įž iu rė ti kito tiėšą, jo didž iaušių ru pėšc ių švarbą ir to, kaš šakoma, kontėkštą. 
Todė l rėikė tų į jį įšijaušti, paž vėlgti į jo š irdiėš gėlmėš, aptikti, kaš jį jaudina, 
ir tai padaryti iš ėitiėš taš ku dialogui palaikyti.  

139. Bu tina šiėkti platauš akirac io, nėlėidž ianc io liguištai už šišklęšti šavo 
ankš tošė idė jošė, ir lankštumo kėišti ar papildyti šavo nuomonę. Iš  mano ir 
kito minc ių gali raštiš nauja abudu praturtinanti šintėžė . Viėnybė , kurioš 
rėikia šiėkti, yra nė viėnodumaš, bėt „viėnybė  įvairovė jė“ arba „šutaikintoji 
įvairovė “. Praktikuodami tokį broliš koš bėndryštė š štilių, škirtingi ž monė š 
šušitinka, viėnaš kitą gėrbia ir vėrtina, šykiu iš laikydami škirtinguš niuanšuš 
ir akcėntuš, praturtinanc iuš bėndrąjį gė rį. Iš šilaišvintina iš  parėigoš bu ti 
tokiam pat, kaip kitaš. Rėikia ir įž valgumo laiku paštėbė ti galimuš „trikdž iuš“,  

kad jiė nėnutrauktų dialogo. Pavyždž iui, paž inti kylanc iuš nėgėruš jaušmuš ir 
juoš šuvaldyti, kad jiė nėpakėnktų bėndravimui. Svarbu mokė ti iš rėikš ti šavo 
jaušmuš nėž ėidž iant kito, parinkti labiau kitam priimtinuš ar kito tolėruojamuš 
ž odž iuš, ypac  kai kalbama apiė rėikliuš dalykuš, kritikuoti nėliėjant pykc io kaip 
kėrš to, vėngti moraližavimo, kuriuo šiėkiama viėn už šipulti, paš iėpti, apkaltinti, 
įž ėišti. Daug klaušimų, dė l kurių diškutuoja poroš, nė ra rimti. Kartaiš tai bu na 
šmulku š, nėrėikš mingi dalykai, tac iau nuotaiką labiaušiai gadina iš šakymo bu daš 
arba nuoštata, šu kuria vėdamaš dialogaš. 

 140. Bu tini dė mėšingumo kitam ir priširiš imo priė jo ž ėnklai. Mėilė  nugali 
didž iaušiaš kliu tiš. Ką norš mylint ar jauc iantiš ėšant kito mylimam, lėngviau 
šuvokti, ką kitaš nori iš rėikš ti ir duoti mumš šuprašti. Bu tina nugalė ti šilpnybę, 
vėrc ianc ią baimintiš kito, tarši jiš bu tų „konkurėntaš“. Daug švarbiau šavo 
šaugumą grįšti tvirtaiš apšišprėndimaiš, įšitikinimaiš ir vėrtybė miš, o nė 
troš kimu nugalė ti diškušijojė ar paširodyti, kad ėšamė tėišu š. 

141. Galiaušiai pripaž inkimė: kad dialogaš bu tų vėrtaš paštangų, turimė turė ti 
ką pašakyti, o tam rėikia vidinio turtingumo, įgyjamo škaitant, ašmėniš kai 
apmąštant, mėldž iantiš ir atšivėriant višuomėnėi. Kitaip pokalbiai tapš 
nuobodu š ir banalu š. Kai nė  viėnaš iš  šutuoktinių nėširu pina šavo dvašia ir 
nėplė toja įvairių šantykių šu kitaiš ž monė miš, š ėimoš gyvėnimaš tampa 
„ėndogaminiu“, o dialogaš nuškuršta. 

 

Klausimai apmąstymui: 
1. Kokiuš šavo vidinio gyvėnimo ašpėktuš turiu pakėišti, kad broliš kaš 

dialogaš mano š ėimojė pagėrė tų? 
2. Kaip dialogo tru kumaš š ėimojė yra šušijęš šu tė vų tikė jimo pėrdavimu šavo 

vaikamš? 
3. Su kokiaiš didž iaušiaiš šunkumaiš š iandiėn šušiduria š ėimoš dė l abiėjų 

tė vų įtėmpto darbo, ru pinimoši kitaiš ž monė miš ir tėchnologijų įtakoš? 
4. Kaip š ėima rėaguoja į tokiuš iš š u kiuš kaip vaiko ar paauglio dėprėšija, 

šaviž udybė , abortaš ir nėplanavimaš turė ti vaikų? 
5. Kaip š iamė laiko nėturinc iamė pašaulyjė mėš štiprinamė šavo š ėimoš 

šušitikimuš ir konštruktyvų dialogą? 
 

Užduotis: Brolijojė mėldž iantiš maldą S vėntajai S ėimai, kiėkviėnaš brolijoš 
naryš tėprištato atšinėš tą š ėimoš nuotrauką ir jojė ėšanc iuš šavo š ėimoš nariuš.  
 

Malda Šventajai Šeimai 
Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikros meilės spindesį,  į jus 

su pasitikėjimu kreipiamės. Šventoji Nazareto Šeima,  padaryk ir mūsų šeimas 
bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis Evangelijos 
mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis. Šventoji Nazareto Šeima, tenelieka 
niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldymų; įskaudintieji ar 
papiktintieji tuoj pat tepatiria paguodą ir tebūna išgydyti. Šventoji Nazareto 
Šeima, padėk visiems suvokti,  kad šeima yra šventa, nepažeistina ir labai graži 
Dievo sumanyme. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų 
maldavimą. Amen!   
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