
ORDINO	NAUJIENOS	IŠ	LIETUVOS	IR	PASAULIO	
	

Lietuvos	 pasauliečių	 pranciškonų	 ordino	 koordinuojama	 socialinė	 akcija	
„Well4Africa“	startavo	2018	metais,	rengiantis	Lietuvoje	vykusiam	III	Europos	
OFS	ir	Jaupra	kongresui.	Nuo	to	laiko	„Well4Africa“	jau	surinko	114	550,	96	Eur	
aukų	ir	įgyvendino	projektų	už	79	000,40	Eur.	„Well4Africa“	projektai:	vandens	
gręžinys	Namame	kaime	Malavyje	(už	8	150	Eur),	 trijų	etapų	Kihani	vandens	
projektas	Ugandoje	(už	39	690	Eur),	Šv.	Lauryno	parapijos	vandens	projektas	
Malavyje	(12	839,44	Eur),	gręžiniai	dviejose	Ganos	vietovėse	–	Konge	ir	Sibyje	
(už	8	896	Eur)	ir	Šv.	Petro	šulinys	Masenyane,	Zimbabvėje	(už	10	220,40	USD).	
Būsimiems	akcijos	projektams	galite	aukoti	interneto	puslapyje:	well4africa.eu.		

	

Kviečiame	pasinaudoti	LR	įstatymų	suteikta	teise	ir	iki	2020	m.	gegužės	1	d.	
paskirti	 Lietuvos	 pasauliečių	 pranciškonų	 ordinui	 savo	 1,2	 proc.	 gyventojų	
pajamų	 mokesčio.	 Prašymai	 teikiami	 tik	 elektroniniu	 būdu	 per	 per	 VMI	
Elektroninio	deklaravimo	sistemą	(EDS).	Mūsų	rekvizitai:	Lietuvos	pasauliečių	
pranciškonų	ordinas,	į.	k.	192084542;	AB	SEB	bankas,	a.s.	LT28	7044	0600	0360	
4017.	Viešpats	teatlygina	Jums	nesuskaičiuojamomis	savo	gerumo	malonėmis!	
	

MALDOS	INTENCIJOS	
Šventojo	Tėvo	Pranciškaus:		

Kad	 visi,	 kenčiantys	 nuo	 priklausomybių,	 gautų	 pagalbą	 ir	 jais	 būtų	
pasirūpinta.		
Pasauliečių	pranciškonų	ordino:		

Už	CIOFS	Prezidiumą.	Už	tuos,	kuriuos	palietė	koronaviruso	epidemija	–	ypač	
už	Italijos,	Kinijos,	Pietų	Korėjos	žmones.	Už	tuos,	kurie	kenčia	nuo	šios	ligos,	už	
tuos,	kurie	rūpinasi	sergančiais.	Kad	visi	turėtų	išminties	ir	kantrybės	tinkamai	
elgtis	tiek	fiziškai,	tiek	dvasiškai.	„Tėve	mūsų..“	
	
	
	

	

KONTAKTAI:	
Lietuvos	pasauliečių	pranciškonų	ordinas	/	Secular	Franciscan	Order	in	Lithuania 	
Vilniaus	2A,	LT-97125	Kretinga,	Lietuva;	i.k.192084542;	a/s	LT28	7044	0600	0360	4017		
ofs.lietuvoje@gmail.com;	www.ofs.lt;	FB:	@ofs.lt	/	@reginafamiliaefranciscanae	/	@OFSYouFraCongress2018		
	

Lietuvos	pasauliečių	pranciškonų	ordino	Nacionalinė	taryba:	
Nacionalinė	ministrė	Virginija	Mickutė	OFS	(8	682	18060;	o_virgute_yra@yahoo.com)	
Nacionalinis	viceministras	diak.	Nerijus	Cvapas	OFS	(8	699	13671;	nerijus.capas@gmail.com) 	
Nacionalinė	ugdymo	magistrė	Monika	Midverytė	OFS	(8	678	22052;	monikaofs@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.	Antanas	Blužas	OFM	(8	698	05526;	antanasofm@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) 	
Sv iaulių-Panevėžio	regiono	-	Gražina	Stravinskaitė	OFS	(8	612	51367;	strasile@gmail.com)	
Vilkaviškio	regiono	-	Rolandas	Rudzevičius	OFS	(8	633	83213;	rudzevicius@gmail.com)		

	

Pradėkime	iš	naujo,	broliai!	
	

Lietuvos	pasauliečių	pranciškonų	ordino	
UGDYMO	MEwNRASvTIS	Nr.	77	(2020	m.	balandis)	

	
	

	

	
	

Popiežiaus	Pranciškaus	malda,	
patikint	save	šv.	Juozapo	užtarimui	

	

Saugok,	šventasis	globėjau,	mūsų	kraštą.	
Apšviesk	atsakingus	už	bendrąjį	gėrį,		

kad	mokėtų	kaip	ir	tu	pasirūpinti	tais,	kurie	jiems	patikėti.	
Padidink	proto	skvarbumą	tų	mokslininkų,		

kurie	tiria	geriausias	priemones	mūsų	brolių	sveikatai	ir	fizinei	gerovei.	
Remk	tuos,	kurie	aukojasi:	savanorius,	medikus,	slaugytojus,	

stovinčius	pirmoje	linijoje	gelbėjant	ligonius,	rizikuojant	savimi.	
Laimink,	šventasis	Juozapai,	Bažnyčią,	kad,	pradedant	nuo	dvasininkų,		

ji	būtų	tokios	kaip	tavo	šviesos	ir	gerumo	ženklas	bei	įrankis.	
Lydėk	savo	malda,	šventasis	Juozapai,	šeimas,		

padėk	kurti	santarvę	tarp	tėvų	ir	vaikų,	ypač	tarp	mažiausiųjų.	
Saugok	senolius	nuo	vienatvės,	kad	nei	vienas	
nepanirtų	į	apleidimo	ir	bejėgystės	neviltį.	

Paguosk	trapiausius,	padrąsink	svyruojančius,	užtark	vargšus.	
Su	Mergele	Motina	melsk	Viešpatį,		

kad	išlaisvintų	pasaulį	iš	visų	pandemijų.	Amen.	
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Pradėkime	iš	naujo	broliai!	
	

UGDYMO	MEDŽIAGA	
	

Tema:	GENERALINIO	MINISTRO	LAIŠKAS	
	DĖL	KORONAVIRUSO	PANDEMIJOS	
	

	

Brangūs	broliai	ir	seserys	visame	pasaulyje,	
	

Viešpats	tesuteikia	jums	savąją	ramybę!	
	

Gyvename	 nepaprastas	 dienas,	 savaites	 –	 laiką,	 kuriam	 reikalingi	 nepaprasti	
sprendimai	 ir	 nepaprasta	 laikysena.	 Kol	 kas	 nežinome,	 koks	Dievo	 planas	mums	
šioje	 grėsmingoje	 situacijoje.	 Bet	 esu	 tikras,	 kad	 Dievas	 mums	 ruošią	 didelę	
staigmeną.	

Iš	 visų	 pasaulio	 kampelių	 girdime	 naujienas	 apie	 sparčiai	 plintančią	
koronaviruso	epidemiją.	Kai	kuriose	pasaulio	vietose	situacija	yra	 išties	 liūdna	 ir	
kelianti	 susirūpinimą,	 tuo	 tarpu	 kitos	 vietos	 yra	 dar	 nepaliestos	 arba	 mažiau	
paveiktos.	Būdami	pasauliečiai	pranciškonai,	gyvendami	pasaulyje,	turime	ištikimai	
vykdyti	savo	pareigas	skirtingomis	gyvenimo	aplinkybėmis	(plg.	OFS	Regula,	10).	
Šiandien	dar	labiau	reikia,	kad	paliktume	patogius	įpročius	ir	dėmesingai	priimtume	
naujas	aplinkybes.	Solidarumas	ir	broliškas	gyvenimas	įgyja	naują	prasmę.	

Visų	pirma	kviečiu	 jus	prisijungti	prie	mano	maldų	už	 tuos,	kuriuos	palietė	ši	
epidemija	–	ypač	už	Italijos,	Kinijos,	Pietų	Korėjos	žmones.	Šiuo	metu	tai	labiausiai	
kenčiančios	 šalys,	 tačiau	 situacija	 kasdien	 keičiasi,	 rimtai	 paveikdama	 ir	 kitus.	
Melskimės	už	tuos,	kurie	kenčia	nuo	šios	ligos,	už	tuos,	kurie	rūpinasi	sergančiais.	Ir	
melskimės,	kad	visi	turėtų	išminties	ir	kantrybės	tinkamai	elgtis	tiek	fiziškai,	tiek	
dvasiškai,	kad	galėtų	pakelti	šią	naštą	ir	materialiai,	ir	psichiškai.	

Gyvenimas	pasaulyje	kviečia	mus	būti	dėmesingais	tiems,	kurie	šioje	situacijoje	
patiria	didesnių	sunkumų	arba	susiduria	su	didesne	rizika.	Mūsų	brolijose	yra	daug	
vyresnių	 brolių	 ir	 seserų,	 kuriems	 reikia	 daugiau	 broliško	 rūpesčio	 ir	 dėmesio.	
Prašau	 jūsų	atkreipti	 ypatingą	dėmesį	 į	 tuos,	 kurie	 to	 reikalingi.	Turime	būti	dar	
labiau	disciplinuoti,	nes	kiekvienas	nešame	netgi	didesnę	asmeninę	atsakomybę	už	
savo	brolius	ir	savo	artimus.	Esu	tikras,	kad	Dievas	duoda	mums	galimybę	stiprinti	
brolišką	gyvenimą,	net	jeigu	asmeninių	susitikimų	kartais	ir	sumažėtų.	

Oficialios	valdžios	taikomos	priemonės	skelbia,	kad	situacija	kasdien	darosi	vis	
labiau	kritinė.	Kai	kurios	priemonės,	kurių	 laikytis	mus	kviečia	 	 tiek	pasaulietinė,	
tiek	bažnytinė	valdžia,	gali	mus	nustebinti	ar	net	šokiruoti.	Vis	dėlto	turime	tikėti,	
kad	visa	tai	yra	dėl	bendrojo	gėrio.	O	kadangi	nėra	valdžios,	kuri	nebūtų	iš	Dievo	
(plg.	Rom	13,	1),	turime	gerbti	net	ir	tai,	ką	kartais	nelengva	suprasti.	Dievas	visada	
rūpinasi	dvasine	ir	materialine	mūsų	gerove.	

Atverkime	savo	širdis,	kad	išgirstume,	ką	leisdamas	šiuos	įvykius	Viešpats	nori	
mums	pasakyti.	Tegul	Dievas	padeda	mums	pažinti,	kokia	mūsų	pareiga	yra	taip	pat	
ir	šiandien.	

Jūsų	ministras	ir	mažasis	brolis,	
Tibor	Kauser	OFS	

	

Roma,	2020	m.	kovo	12	d.	
	

Pradėkime	iš	naujo	broliai!	
	

LIETUVOS	VYSKUPŲ	LAIŠKAS	GAVĖNIOS	METUI	
	

Brangūs	broliai	ir	seserys,	
	

Esame	Gavėnios	laike.	Šiais	metais	jis	 labai	skirtingas	nuo	to,	ką	esame	patyrę	
anksčiau.	Koronaviruso	plitimas	pasaulyje	stabdo	visų	mūsų	nuolatinį	skubėjimą	ir	
primygtinai	skatina	mus	pažvelgti	į	save	ir	pasaulį	naujomis	akimis.	Tad	ypač	šiuo	
laiku,	 kai	 esame	 ypatingos	 situacijos	 pasaulyje	 akivaizdoje,	 turime	 galimybę	 šią	
Gavėnią	naujai	išgirsti	Bažnyčios	kvietimą	atsiversti	ir	tikėti	Evangelija.	O	tai	reiškia	
daugiau	 laiko	skirti	maldai,	 atsigręžti	 į	Viešpatį,	 skvarbesniu	žvilgsniu	pažvelgti	 į	
savo	gyvenimo	prasmę,	 į	mūsų	artimuosius,	mūsų	bendruomenes,	mūsų	vargšus.	
Kas	 galėjo	 pagalvoti,	 kad	 šiais	metais	 Gavėnios	 laikas	mus	 kvies	 šių	 tikslų	 siekti	
aplinkoje,	 kuri	 mus	 vienija	 šiomis	 dienomis?!	 Stabdomas	 judėjimas,	 įvairūs	
renginiai,	pagaliau,	stabdomas	triukšmas.	

Krikščionis,	 nepaisant	 jį	 supančių	 sąlygų,	 yra	 kviečiamas	 įžvelgti	 naujas	
galimybes.	 Juk	Dievas	 toliau	veikia	pasaulyje,	 jis	nenustojo	kalbinti	žmogaus,	 jam	
labai	 svarbus	mūsų	gyvenimas.	Ką	gi	Viešpats	nori	mums	pasakyti	 šiuo	ypatingu	
laiku?	 Jis	 kviečia	 mus	 į	 dideles	 Gavėnios	 rekolekcijas.	 Jų	 tikslas	 –	 nesiblaškyti,	
nurimti	ir	pirmiausia	skirti	laiko	Dievui.	Šis	laikas	–	labai	gera	proga	daugiau	pabūti	
su	savimi,	 savo	šeima,	pabūti	Viešpaties	artumoje.	Tai	 labai	gera	proga	atsiversti	
Šventąjį	 Raštą	 ir	 iš	 ten	 semtis	 paguodos	 bei	 padrąsinimo.	 Tai	 laikas	 paskaityti	
dvasinio	 turinio	 knygą,	 pažvelgti	 į	 savo	 vidų,	 ateiti	 į	 bažnyčią	 tyliai	 pasimelsti	 ir	
žvelgti	į	Viešpatį,	esantį	tabernakulyje.	

Jau	 yra	 išleistos	 Lietuvos	 vyskupų	 nuorodos,	 kaip	 elgtis	 šiuo	 ypatingu	 metu	
bažnyčioje.	Jos	gali	keistis	kintant	situacijai	mūsų	krašte.	Tačiau	reikia	pabrėžti,	kad	
bažnyčias	 bus	 stengiamasi	 laikyti	 atviras,	 kartu	 atsižvelgiant	 į	 civilinės	 valdžios	
reikalavimus	 dėl	 susibūrimų	 viešosiose	 vietose.	 Mes	 tikime,	 kad	 Švenčiausiasis	
Sakramentas,	kuriame	yra	gyvasis	Jėzus,	mūsų	prisikėlęs	Viešpats,	yra	didžiausios	
paguodos	ir	stiprybės	šaltinis.	Ypač	šiuo	metu	turime	vieni	kitus	guost	šv.	apaštalo	
Pauliaus	 žodžiais:	 „Kas	 gi	 mus	 atskirs	 nuo	 Kristaus	 meilės.	 Ar	 vargas?	 Ar	
priespauda?“	(Rom	8,	35).	Jėzus	Švenčiausiajame	Sakramente	yra	gyvybę	ir	sveikatą	
teikianti	Dievo	dovana.	Ji	mums	duota	kaip	galingiausias	vaistas.	Jėzų	galime	kviesti	
į	 savo	 širdį	 net	 fiziškai	 negalėdami	 ateiti	 į	 šv.	 Mišias	 bažnyčioje.	 Dalyvaukime	
šv.	 Mišiose	 savo	 namuose	 žiūrėdami	 ar	 klausydami	 Marijos	 radijo,	 Lietuvos	
televizijos	bei	interneto	transliacijų.	

Brangieji,	labai	norime	paraginti	Jus	neišsigąsti	šio	laiko,	bet	atvirkščiai,	matyti	
jį	 kaip	 galimybę	 Gavėnios	 susikaupimui.	 Šiuo	 metu	 Lietuvoje	 dedamos	 didelės	
pastangos	užkirsti	kelią	virusui	plisti.	Tai	prevencija.	Todėl	negalime	vieni	 į	kitus	
žiūrėti,	tarsi	visi	aplinkui	būtų	užsikrėtę.	Patiriamą	baimę	turėtume	įveikti	malda,	
kuri	yra	priešnuodis	nerimui	ir	pasimetimui.	Dėl	perdėto	ir	nepagrįsto	streso	galime	
susirgti	 ir	be	užsikrėtimo	virusu.	 Juk	nerimas	 ir	 įtampa	 išeikvoja	 taip	 reikalingas	
mūsų	jėgas.	O	kas	jas	grąžina?	Dangaus	Tėvo	mums	padovanota	viltis,	kurią	regime	
Jėzaus	Kristaus	dovanoje	pasauliui.	Kas	gali	mus	paguosti	šiuo	metu,	 jei	ne	mūsų	
Viešpats,	kurio	rankoje	yra	mūsų	gyvenimas	ir	mūsų	pasaulis!	

Lietuvos	vyskupai	
	

Šv.	Juozapo	iškilmė,	2020	m.	kovo	19	d.	 3	2	


