
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Iki advento pradžios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas rinko 
lėšas CIOFS Prezidiumo paskelbtai akcijai, skirtai paremti nuo sprogimo 
nukentėjusiems Beiruto pasauliečiams pranciškonams. Surinkta 1850 Eur 
suma Beiruto OFS brolijai buvo pervesta per CIOFS Sekretoriatą. Viešpats 
teatlygina už dosnią širdį visiems prisidėjusiems! 

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos situaciją, svarbiausi nacionalinės 
brolijos ugdymo ir organizaciniai renginiai vyks nuotoliniu būdu. 
Nacionalinės brolijos „Zoom“ licencija suteikia galimybę vienu metu jungtis 
iki 100 žmonių, neribojant susitikimo laiko. Sudarytas „Zoom“ programos 
naudojimo kalendorius, kuriame regioninės ir vietinės brolijos gali 
rezervuoti laiką savo brolijos susirinkimui ar renginiui. Brolijos renginio 
pavadinimą, datą, tikslų pradžios ir pabaigos laiką, atsakingo asmens 
kontaktus rašyti el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com. 

Džiaugiamės, kad lapkričio mėn. startavusioje Nacionalinėje nuotolinio 
ugdymo programoje dalyvauja gausus būrys kandidatų, naujokų ir profesų. 
Kandidatų ugdymo programos kurse dalyvauja per 60, naujokų – 70 dalyvių. 
2021 m. vasario 20 d. nuotoliniu būdu vyks IX Nacionalinis ugdymo 
seminaras, skirtas popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ studijai. 

 

MALDOS INTENCIJOS 
Šventojo Tėvo Pranciškaus: 

Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su 
kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir 
nestokojant atvirumo visiems. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už Pietų Afrikos, Hondūro ir Indijos nacionalines brolijas. „Tėve mūsų..“ 
KONTAKTAI: 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas / Secular Franciscan Order in Lithuania  
Vilniaus 2A, LT-97125 Kretinga, Lietuva; i.k.192084542; a/s LT287044060003604017  
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 Čapas OFS (8 699 13671; nerijus.capas@gmail.com)  

Nacionalinė ugdymo magistrė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS (8 671 73870; jogileteresa@yahoo.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. kun. Andrius Dobrovolskas OFM (8 698 44769; brandrius@gmail.com)  
Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. 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)  

Pradėkime iš naujo, broliai! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr. 86 (2021 m. sausis) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelas tarė piemenims: „Skelbiu jums didį džiaugsmą, 
šiandien jums gimė pasaulio Gelbėtojas“, aleliuja. 

 

 
Mylimieji, 
 
Įsikūnijimu Dievas, nuolankioji Meilė, pasilenkė prie kiekvieno iš mūsų, 

Jis tapo artimas mūsų žmogiškumui. Prakartėlė ir kryžius, tarp kurių 
neatsiejamą ryšį matė šv. Pranciškus, yra du mums, pranciškonams, brangiausi 
slėpiniai. Jėzus, kurio gimimą ėdžiose šiandien švenčiame, kryžiaus mirtimi mus 
išgelbėjo iš tamsos, nuodėmės ir nevilties.  

Skelbkime visiems šį didį džiaugsmą – pasauliui gimė Gelbėtojas, Jis su 
mumis! Sveiki sulaukę šventų Kalėdų! 

 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 
Virginija Mickutė OFS, diak. Nerijus Čapas OFS, Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, 

Nijolė Raudytė OFS, Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,  
Karolina Sutkutė, br. Piotr Strocen OFM Conv ir br. Andrius Dobrovolskas OFM 
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https://drive.google.com/file/d/1bRURKNDpNJ72zwYZmSVPWt_5aCHjlaJO/view
https://drive.google.com/file/d/1bRURKNDpNJ72zwYZmSVPWt_5aCHjlaJO/view


Pradėkime iš naujo broliai! 

 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: GENERALINIO MINISTRO KALĖDINIS LAIŠKAS 
 

Brangūs broliai ir seserys visame pasaulyje! 
Gerasis Viešpats tesuteikia jums savo ramybę! 

 

Kalėdiniame Pranciškoniškosios šeimos konferencijos laiške rašoma, kad 
ryškumas ir muzikalumas yra dvi „kalėdinės gramatikos“ charakteristikos. Šis 
laiškas yra žinia, kuria mes, generaliniai pranciškonų ordinų ministrai, norime su 
jumis šiemet pasidalyti. Tai mūsų bendras ir džiaugsmingas darbas, gyva 
priklausymo tai pačiai dvasinei šeimai patirtis. Patirtis, kad „visi esame broliai“. Tad 
pirmiausia noriu jūsų dėmesį atkreipti į šį kalėdinį laišką – bendrą visos 
Pranciškoniškosios šeimos žinią. Prie jo nelabai yra ką bepridurti. Ši žinia 
perduodama, pasitelkiant muzikos vaizdinius. Tačiau neturėtume pamiršti ir dar 
vienos Kalėdų charakteristikos – šviesos. Siunčiu jums šią trumpą žinutę, 
kviesdamas šiuo laiku kitaip pažvelgti į Kalėdų šviesą. 

Kalėdų šviesa toli gražu nėra toji mus supanti šviesa, ką mes iš jos padarėme. Jos 
nepamatysi apšviestame, prekių ir blizgučių pilname mieste. Ji nušvito ne jaukiame, 
gerai apšildytame name, bet lauke, nesvetingoje ir šaltoje naktyje, visiškoje tamsoje 
šviesdama tiems, kurie „atkeliavo iš Rytų šalies“ (plg. Mt 2, 1) arba „nakvojo 
laukuose“ (Lk 2, 8). Kalėdų šviesa yra pasiuntinys. Tai šlovingas spindesys ant to, 
kurį vargiai galima atpažinti. Bet šis spindesys kažkaip atneša Dievo žinią vargšams 
piemenims, kurie yra pasirengę iškeliauti. „Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir juos 
nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa“ (Lk 2, 9). Kalėdų šviesa yra „žibintas mano 
žingsniams ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105). Taip, ji gali būti blyški, mirguliuojanti 
ir beveik nematoma tarp kitų žvaigždė, tačiau ji švies tiems, kurie žino jos prasmę ir 
svarbą, ir rodys jiems kelią. „Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė 
pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis“ (Mt 2, 9). Kristus yra vienintelė 
šviesa, galinti mus nuvesti į išganymą, tad nepameskime jos iš akių. Jei taip 
darysime, nepasiklysime kelyje į Betliejų ir pamatysime Kūdikį. 

Kalėdų šviesa yra įkvėpimas. Ji privertė išminčius ir piemenis „bėgti į Betliejų 
pažiūrėti, kas ten įvyko“ (plg. Lk 2, 15). Ir mes keliaukime, kad „išvydę žvaigždę be 
galo džiaugtumės“ (plg. Mt 2, 10). Būkime įkvėpti artėti prie tų, kurie patiria tą šaltą 
ir nesvetingą naktį savo kūne ar sieloje. Šiuo ypatingu, o kartais labai sunkiu metu, 
ypač Kalėdų šventės dienomis, nepamirškime tų, kurie susiduria su dar didesniais 
sunkumais. Nors turime uždaryti duris, neužverkime savo širdžių. Kartu su jais 
atraskime Kalėdų šviesą, padovanodami savo žinutę, skambutį, nedidelę dovanėlę 
ar solidarumo ženklą. Jiems tai gali padėti patirti šiandien pas mus atėjusio Dievo 
meilę ir žodį. Kalėdų šviesa yra vienintelė tikroji šviesa. Kai ją uždegsime, teaplanko 
mus didžiausia Kalėdų dovana – tikrumas, kad Kristus yra su mumis, kad mes Jį 
suradome. Linkiu jums visiems palaimintų ir šventų Kalėdų, apšviestų Kristaus, 
kuris yra vienintelė ir tikroji šviesa! 

Jūsų mažesnysis brolis Tibor Kauser 
CIOFS generalinis ministras 

 

Roma, 2020 m. gruodžio 25 d. 

Pradėkime iš naujo broliai! 

 
 

ŠV. JUOZAPO METŲ VISUOTINIAI ATLAIDAI 
 

Gruodžio 8-ąją apaštališkuoju laišku „Patris corde“ popiežius Pranciškus pakvietė 
visą Bažnyčią švęsti šv. Juozapo metus ir suteikė galimybę gauti visuotinius atlaidus. 

Šv. Juozapas, nuoširdžiai tikintis žmogus, mus kviečia mylėti Dievą, mūsų Tėvą, 
ištikimai melstis, įsiklausyti į Dievo valią ir ją klusniai vykdyti. Dėl to visuotiniai 
atlaidai įprastinėmis sąlygomis (būti nenusidėjusiems sunkia nuodėme, priimti 
Komuniją ir melstis Šventojo Tėvo intencija) suteikiami tiems tikintiesiems, kurie 
bent pusę valandos medituos „Tėve mūsų“ maldos žodžius arba dalyvaus bent 
vienos dienos rekolekcijose, kuriose bus medituojama apie šv. Juozapą. 

Evangelija šventąjį Juozapą vadina teisiu žmogumi. Jis, savo širdyje saugojęs 
Dievo slėpinius, mus skatina iš naujo atrasti tylos vertę, išmintingai ir lojaliai 
vykdyti savo pareigas. Teisumo dorybė, kurios pavyzdį mums duoda šv. Juozapas, 
mus skatina paklusti Dievo įstatymui, kuris yra gailestingumo įstatymas. Todėl tie, 
kurie šv. Juozapo pavyzdžiu darys gailestingumo darbus kūnui arba sielai taip pat 
galės gauti visuotinių atlaidų dovaną. 

Šv. Juozapas buvo šventosios Nazareto šeimos globėjas, Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos vyras ir, pagal teisę, Jėzaus tėvas. Kad visos krikščionių šeimos 
būtų skatinamos gyventi ta pačia artumo, meilės ir maldos dvasia,  kuria gyveno 
Šventoji šeima, visuotiniai atlaidai suteikiami tiems šeimų nariams ir 
sužadėtiniams, kurie kartu kalbės rožinio maldą. 

Popiežius Pijus XII įsteigė kasmet gegužės 1-ąją minimą šv. Juozapo Darbininko 
šventę, siekdamas, kad būtų labiau pripažįstamas darbo orumas, būtų daugiau 
teisingumo visuomenės gyvenime, todėl visuotinius atlaidus gali gauti kiekvienas, 
kas savo kasdieninį darbą patikės šv. Juozapo darbininko globai, kas melsis, kad visi 
žmonės turėtų darbą ir orias darbo sąlygas. 

Šventosios Šeimos bėgimas į Egiptą rodo, kad Dievas yra ten, kur žmonėms 
gresia pavojai, kur jie kenčia, yra kitų atstumti ir apleisti. Dėl to visuotiniai atlaidai 
suteikiami tiems lotynų tradicijos tikintiesiems, kurie kalbės Šv. Juozapo litaniją, ir 
tiems rytų apeigų tikintiesiems, kurie kalbės „Akatistą“, arba, kiekvienas pagal savo 
tradiciją,  kurią nors kitą maldą šv. Juozapui, melsdami užtarimo persekiojamai 
Bažnyčiai ir visiems persekiojamiems krikščionims. 

Visuotiniai atlaidai suteikiami taip pat tiems tikintiesiems, kurie sukalbės bet 
kokią šv. Juozapui skirtą Bažnyčios patvirtintą maldą šv. Juozapo liturginių 
minėjimų dienomis – kovo 19-ąją ir gegužės 1-ąją, šv. Juozapo sekmadienį (pagal 
bizantiškąją tradiciją), kiekvieno mėnesio 19 dieną ir kiekvieną trečiadienį (lotynų 
tradicijoje – šv. Juozapui skirtą dieną). 

Dabartiniu pandemijos krizės metu tie žmonės, kurie dėl ligos ar amžiaus negali 
išeiti iš namų arba guli ligonėse ir dėl to negali įvykdyti įprastinių visuotinių atlaidų 
sąlygų (atlikti išpažinties, priimti Komunijos), atlaidus gali gauti pasižadėję, kad 
įvykdys atlaidų sąlygas, kai tik turės galimybę. 

Visuotiniai atlaidai – tai ne nuodėmių atleidimas, bet bausmės už nuodėmes 
panaikinimas. Viena sąlygų atlaidams gauti – atlikti išpažintį, būti nenusidėjus 
sunkia nuodėme. 

Pagal Vatikano radiją 
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