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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 – Roma Rasachatskienė OFS (8 614 26887; romras@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 ) 

Gruodz io 7 d. vyko Vilniaus regiono brolijos Rinkimų kapitula. Regionine 
ministre is rinkta Roma Rasačhačkiene  OFŠ, vičeministru – Tadas Ringys OFŠ, 
ugdymo magistru – Algimantas Andziulis OFŠ, sekretoriumi – Dalius 
Škinulis OFŠ, ekonome – Vitalija Šamerdokiene  OFŠ. Delegatais į Načionalinę 
kapitulą is rinkti Algimantas Andziulis OFŠ, Tadas Ringys OFŠ, Mindaugas 
Tas ku nas OFŠ, Ėdvardas Mačijauskas OFŠ ir Jogile  Teresa Ramonaite  OFŠ.  

 

Uz  aukas „Betanijos namų“ statyboms Šan Tome s ir Prinsipe s saloje 
nuos irdz iai de kojame Vilniaus regioninei brolijai bei Kretingos, Plunge s, 
Klaipe dos Š v. Juozapo Darbininko, Tels ių, Alytaus, Kurs e nų, Škuodo, Klaipe dos 
Š v. Marijos Magdaliete s ir Kauno Š v. Jurgio brolijoms. OFŠ ir Jaupra advento 
solidarumo akčijos metu surinkta suma – 893 Ėur. Vies pats teatlygina visiems! 

 

Ėsame de kingi visiems, kurie Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordinui 
s iemet paskyre te 2 pročentus savo gyventojų pajamų mokesč io. Uz  prae jusius 
metus načionalinei brolijai buvo pervesta 589,98 Ėur suma. Vies pats 
teatlygina jums nesuskaič iuojamomis savo gerumo malone mis!  

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad kriks č ionys ir tie, kurie is paz įsta kitas religijas, bei visi geros valios 
z mone s stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.  
Pasauliečių pranciškonų ordino: 

 Uz  kapitulas Č ado, Dramblio Kaulo Kranto ir Albanijos načionaline se 
brolijose. „Tėve mūsų..“  

Uz  sausio 18 d. vyksiantį Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Načionaline s tarybos pose dį.  

Uz  OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą 
redakčijos darbo grupę. Veni Šančte Špiritus! 
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Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta, 

Jo pašventinta kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi 

ir Šventąja Dvasia Guodėja. Tavin nusileido ir tavy pasiliko 

visa malonės pilnatvė ir visoks gėris. 
 

Šv. Pranciškus Asyžietis 

 

 

 Mylimieji, 
  
 Šveiki sulaukę mu sų Vies paties Je zaus 
Kristaus gimimo s venč ių! Tegul Dievo Šu naus 
Motina, Prančis konis kosios s eimos Karaliene , 
mus visus uz taria ir moko su dz iaugsmu 
besąlygis kai priimti Te vo valią, myle ti Je zų ir 
gimdyti Jį pasauliui.  
 Palaimintų ir s ventų Naujųjų metų! 
Ramybe s ir ge rio jums! 

 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
Nacionalinė taryba 

Virginija Mickutė OFS, diak. Nerijus Čapas OFS,  
Monika Midverytė OFS,  Nijolė Raudytė OFS,  

Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,  
Karolina Sutkutė, br. Antanas Blužas OFM ir 

br. Piotr Strocen OFM Conv 
 

Šv. Kalėdos, 2019 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA   
 

Tema: „Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja“  
 

 Rygos arkivyskupo Zbignevs Stankevičs mokymo, sakyto 
2019 m. gruodžio 14 dieną Klaipėdoje vykusiame Palaiminimų 
šeštadienyje, ištraukos. Abi arkivyskupo konferencijas galite 
pažiūrėti Telšių vyskupijos YouTube kanale. 

 

Dvasinio atgimimo tema yra visas vandenynas. Dvasinis atgimimas turi tris 
pagrindinius aspektus: materialų, kultu rinį-psičhologinį ir dvasinį. Visi trys 
aspektai yra tarpusavyje susiję. Kitaip tariant, jei z mogaus skrandis tus č ias, jis 
galvoja apie savo skrandį, o ne apie Dievą. 

Materialusis aspektas. Ž inome, kad sovietmeč iu egzistavo vadinamasis 
„teorinis materializmas“. Jis teige , kad egzistuoja tik materija, sąmone  te ra 
materijos produktas, o dvasinio pasaulio ne ra. Des imt metų as  tuo tike jau, kol 
galiausiai lioviausi. Mu sų laikais prie „teorinio materializmo“ priside jo is  vakarų 
atkeliavęs „praktinis materializmas“. Praktis kai jis pasireis kia taip tartum turtas 
ir pinigų, materialinių ge rybių vaikymasis bu tų gyvenimo prasme . Mano 
gyvenime taip pat buvo laikotarpis, kai siekiau tapti turtingu. Bet kaz kuriuo 
momentu supratau – net jei uz dirbsiu ir des imtkart daugiau, s ie dalykai neturi 
skonio ir nepripildo mano sielos. Kaip  s iuolaikiniam z mogui pade ti suprasti, kad 
laime  yra ne piniguose? Atsakau – pasidalinti savo patirtimi. Galiu papasakoti, 
kaip pats vaikiausi pinigų, bet jie neatnes e  man laime s. Tokia mano patirtis, su ja 
nepasiginč ysi. Jei netiki, tavo reikalas – vaikykis pinigų, pasikalbe sim po 10 ar 20 
metų. Nori susivienyti su Dievu jogos, budizmo, rytietis kų praktikų pagalba, 
bandyk. Pasikalbe sim po 10-20 metų. Galiu paliudyti, kad tik tada, kai atsiliepiau 
į Je zaus kvietimą mano s irdyje ir pasakiau Jam „taip“, prade jau jausti, kas 
pasotina mano dvasinį alkį ir tros kulį. Ir s iandien nenoriu nieko per prievartą 
atversti. As  troks tu, kad kiekvienas įtike tų, tač iau turiu vienintelį įrankį – priimti 
kitą tokį, koks jis yra. Padaryti taip, kad jis jaustųsi priimtas mano draugijoje. 
Is klausyti jį, kad pasijustų suprastas. Pabandyti suprasti, kur jo sieloje yra vieta, 
kurią Dievas nori paliesti. Jei tai pamatau ir suprantu, stengiuosi darbuotis s ia 
kryptimi. Jei tokio supratimo neturiu, tuomet sustoju, priimu jį ir stengiuosi 
palaikyti draugis kus santykius. Kartais bu na, kad po kelerių metų z mogus pats 
pradeda kalbe ti ir daryti z ingsnius. Tokia praktine  evangelizačijos puse .  

Kultūrinis-psichologinis aspektas. Š iandien girdime, kad neva turime 
menininkams ir menui suteikti visis ką laisvę, neribodami jų ku rybos. Bet as  
skelbiu pavojų ir sakau, kad menas gali bu ti kuriantis ir griaunantis. Tikrame 
mene reis kiasi dievis ka kibirks tis, veikia Dievo Dvasia. Per genealius meno 
ku rinius angelo sparnas gali palyte ti mu sų sielą. Tač iau kiekvienas menininkas 
yra z mogus, kurio s irdis gali bu ti suz eista nuode me s ir ambičijų. Kiekvienu 
vadinamuoju „meno ku riniu“ menininkas is reis kia savo vidų. O jei z mogaus 
viduje yra paplavų duobe , tuomet ku rinys tampa tos paplavų duobe s is rais ka, 
vidinio purvo ir moralinio is krypimo padauginimu. Dieve, saugok mus nuo tokių 
menininkų! Bendraudamas su turtingais z mone mis, menininkų mečenatais, 
visada sakau – bandykite atskirti ir palaikyti tuos, kurie kuria, o ne griauna. 

Dvasinis aspektas. 2011 m. dalyvavau pasauliniame vyskupų sinode, skirtame 
naujajai evangelizačijai. Vyskupai pristatymui ture jo po 6 minutes. Šavąjį padalinau 
į dvi dalis (po 3 min.). Pirmąją dalį paskyriau Ėvangelijos is traukai, kuri seniai 
jaudina mano s irdį. Je zaus paz adas pries  z engiant į dangų, kad įtike jusius lyde s 
įvairu s z enklai: jie kalbe s naujomis kalbomis, de s rankas ant ligonių ir tie pasveiks, 
is ge rus nuodų jiems nepakenks ir t.t. Tekste paras yta labai ais kiai, tai kode l 
nematau s ių dalykų kasdieniame gyvenime? Taip pasakiau viso pasaulio 
vyskupams ir kardinolams: „Brangu s broliai, mano manymu, turime rimtai priimti 
s į Je zaus paz adą ir prade ti Vies paties pras yti, kad Jis suteiktų tuos z enklus“. Dievas 
nieko nepers a. Jei meldz iame s sugniauz ę kums č ius, Jis neturi ką įde ti, tode l 
atverkime delnus ir pras ykime: „Vies patie, duok mums tai. Atnaujink z enklus ir 
stebuklus, kad pasaulis įtike tų, pamatytų, kad Tu esi gyvas. Taip pat ir s iandien“. 
Antroje dalyje kalbe jau apie po Vatikano II Šusirinkimo pasaulyje Š ventosios 
Dvasios paz adintas maldos grupes ir jude jimus. Tik kunigai bijo tų grupių, jauč iasi 
nekompetentingi, laikosi nuos aliai. Tuo tarpu grupių vadovai yra entuziastingi, bet 
dauguma neturi teologinio is silavinimo, o be tokio palyde jimo prasideda įvairu s 
nukrypimai ir paklydimai. Matydami, kad kunigai ir dvasininkai jų s alinasi, 
pasaulieč iai jauč iasi atstumti. Kad Š ventoji Dvasia gale tų veikti visa savo galybe, 
reikalinga vienybe  tarp vyskupų, kunigų ir pasaulieč ių, jie turi eiti kartu. 

Trumpai pasakosiu savo svajonę. Vatikano II Šusirinkimo metu atsirado s u kis – 
„pažadinti miegantį milžiną“. Tas miegantis milz inas esate ju s, pasaulieč iai, eiliniai 
tikintieji! Baz nyč ios uz duotis – stebe ti laiko z enklus, kurie gali bu ti geri arba blogi. 
Maz e jantis pas aukimų į kunigystę skaič ius yra blogas z enklas, bet Dievas per jį 
ragina hierarčhiją atsiverti eiliniams tikintiesiems, pasidalinti savo valdz ia ir 
autoritetu su pasaulieč iais. [...] Dievo planas yra kaip de lione . Tam, kad įvykdytume 
Dievo planą, kiekvienas turime uz imti savo vietą. Jei se dintys s alia nore tų uz imti 
vienas kito vietą, tai sugadintų visą paveikslą. Kode l tarp mu sų yra konkurenčija, 
ginč ai ir kova de l valdz ios? Š i kova yra ir Baz nyč ioje, ir maldos grupe se, nes uz uot 
stengęsis atpaz inti savo vietą bendrame paveiksle, taikausi į kito vietą. Mano 
svajone  dvasiniam atgimimui – kad kiekvienas atpaz intų savo vietą Dievo plane. 
Dievas jį suku re  bu tent tam ir apginklavo visais s iai misijai is pildyti reikalingais 
ginklais. Tuomet mu sų vyskupijoje ir parapijose bus visos reikalingos tarnyste s. 
Tuomet kiekvienas ture s patepimą, o vadovai ture s bendradarbių. Kai visi katalikai 
atsilieps į s į pas aukimą, ture sime gerų kriks č ionių politikų, z iniasklaidos 
spečialistų. Tuomet turtingi verslininkai skirs des imtinę Baz nyč ios projektams. 
Mokslininkai nebekalbe s, kad tike jimas ir mokslas vienas kitam pries tarauja. 
Tuomet ture sime geriausius informačinių tečhnologijų spečialistus, geriausius 
internetinius puslapius ir efektyviausią evangelizačiją per YouTube, Facebook, 
Twitter ir visas įmanomas interneto platformas. Trumpiau tariant, mes pasiųsime 
evangelistus į visas gyvenimo sritis, nes jie gyvens tike jimu ir nes  Dievo buvimą ten, 
kur dirba ir gyvena. Tai darydami ne įkyriai, bet s velniai ir nuolankiai. Ture dami 
uoslę jie atpaz ins, kur Dievas nori veikti, ir is laisvins Dievo Dvasios veikimą. 

 

Užduotis: Rekomenduojame kartu su brolija paz iu re ti abu Rygos arkivyskupo 
Žbignevs Štankevič s mokymus (Tels ių vyskupijos YouTube kanale ies kokite vaizdo 
įras o „Palaiminimų šeštadienis Klaipėdoje“). 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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