
ORDINO	NAUJIENOS	IŠ	LIETUVOS	IR	PASAULIO	
	

2021	 m.	 birželio	 4-6	 d.	 Kryžių	 kalne	 numatyta	 Lietuvos	 pasauliečių	
pranciškonų	 ordino	 X	 Nacionalinė	 kapitula	 ir	 VII	 Nacionalinė	 rinkimų	
kapitula.	 Rinkimų	 kapitulai	 pirmininkaus	 OFS	 generalinis	 ministras	 Tibor	
Kauser	 OFS,	 Generalinių	 dvasinių	 asistentų	 konferencijai	 (CAS)	 atstovaus	
br.	Alfred	Parambakathu	OFM	Conv.	Kapituloje	dalyvauja	Nacionalinės	tarybos	
nariai,	 regioniniai	 ministrai,	 regioninių	 brolijų	 delegatai,	 3	 Lietuvos	 Jaupra	
brolijos	Nacionalinės	tarybos	atstovai,	visi	nacionaliniai	ir	regioniniai	dvasiniai	
asistentai.	 Kasdien	 melskimės	 Sekminių	 himną	 „Dvasia,	 Viešpatie,	 ateik“	 už	
artėjančią	kapitulą	ir	Lietuvos	pasauliečių	pranciškonų	ordiną.	

	

Lietuvos	 pasauliečių	 pranciškonų	 ordino	 ir	 Lietuvos	
pranciškoniškojo	 jaunimo	 brolijos	 nacionalinės	 tarybos	
balandžio	 5-11	 d.	 skelbia	 Gailestingumo	 savaitės	 akciją	
„Eik	ir	atstatyk	mano	namus“	 ir	kviečia	labai	konkrečiam	
gailestingumo	darbui	–	paaukoti	dviem	vietinėms	Kroatijos	
OFS	 brolijoms	 (Čuntic	 ir	 Sisak)	 ir	 trims	 pranciškonų	
parapijoms,	kurios	atsidūrė	2020	m.	gruodžio	29	d.	įvykusio	
6.3	balo	 stiprumo	 žemės	 drebėjimo	 epicentre.	 Nuo	
centrinėje	 Kroatijos	 dalyje	 vykusio	 žemės	 drebėjimo	
nukentėjo	apie	70	procentų	pastatų,	tarp	jų	ir	Sisak	katedra.	

Akcija	 vyks	 tik	 vieną	 savaitę,	 po	 Dievo	 Gailestingumo	 sekmadienio	 visos	
surinktos	lėšos	bus	pervestos	Kroatijos	nacionalinei	brolijai.	Savo	brolijos	arba	
asmeninę	 auką	 šiam	 tikslui	 galite	 pervesti	 į	 sąskaitą	 (Lietuvos	 pasauliečių	
pranciškonų	 ordinas;	 AB	SEB	 banko	 sąsk.	 nr.	LT28	 7044	 0600	 0360	 4017;	
mokėjimo	paskirtis	–	Kroatijai).	Atsiliepkime	į	šį	Kroatijos	Pranciškoniškosios	
šeimos	pagalbos	prašymą.	Kaip	rinkdamas	akmenis	bažnyčių	atstatymui	sakė	
šventasis	 Pranciškus:	 „Vienas	 akmuo,	 vienas	 palaiminimas.	 Du	 akmenys,	 du	
palaiminimai“.	Būkite	palaiminti	nesuskaičiuojamais	palaiminimais!	

	
	

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	ir	CIOFS	narė	Virginija	Mickutė	OFS	(8	682	18060;	o_virgute_yra@yahoo.com) 
Nacionalinis	viceministras	diak.	Nerijus	Cnapas	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	MEsNRAŠTIS	Nr.	89	(2021	m.	balandis)	

	
	

	
	
	

	
Tu	esi	mūsų	dangus	ir	viltis.	

Tu	esi	mūsų	tikėjimas,	didi	mūsų	paguoda.	
Tu	esi	mūsų	amžinasis	gyvenimas,	
didingas	ir	nuostabus	Viešpatie,	

Dieve	Visagali,	Gailestingasis	Išganytojau.	
	

Šv.	Pranciškus	Asyžietis,	Dievo	garbinimas	
	
	

Mylimieji,		
Tepakyla	 virš	 mūsų	 Jėzaus	 pergalės	 vėliava!	 Broliškai	 sveikiname	 su	

mūsų	Viešpaties	Jėzaus	Kristaus	Prisikėlimu.	Sveiki	sulaukę	šventų	Velykų!	
	

	
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.	Andrius	Dobrovolskas	OFM	ir	br.	Piotr	Strocen	OFM	Conv	
	

Šv.	Velykos,	2021	
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Pradėkime	iš	naujo	broliai!	
	

UGDYMO	MEDŽIAGA	
	

Tema:	„Fratelli	tutti“	žinia	
Pranciškoniškajai	šeimai	

	
	

Pristatome	 antrąją	 sesės	 Pranciškos	 mokymo,	 sakyto	
IX	Nacionaliniame	 ugdymo	 seminare,	 dalį.	 Džiaugiamės,	 kad	
neseniai	Kretingoje	vykusioje	Rinkimų	kapituloje	ses.	Pranciška	
Mačiulytė	OSC	išrinkta	Šv.	Klaros	seserų	vienuolyno	vyresniąja.	

	
	

Iš	tikro	yra	nelengva	prisiimti	atsakomybę	už	šį	ir	panašius	įvykius.	Bet	ir	tada,	
kai	atrodo,	kad	realiai	niekuo	negalime	padėti,	popiežius	mus	skatina	neprarasti	
jautrumo	šiems	dalykams	ir	čia	matyti	savo	brolius.	Taip	ir	enciklikoje	pristatęs	šių	
dienų	aktualiausias	problemas,	jis	dar	patikslina,	kad	tai	nėra	vien	„sausas	realybės	
aprašymas“,	 bet	 Kristaus	 mokinio	 rūpestis:	 „Džiaugsmas	 ir	 viltis,	 liūdesys	 ir	
sielvartas,	patiriami	dabarties	meto	žmonių,	ypač	neturtingųjų	ir	visų	prispaustųjų,	
yra	ir	Kristaus	mokinių	džiaugsmas	ir	viltis,	liūdesys	ir	sielvartas.	Ir	nėra	nieko	tikrai	
žmogiško,	kas	nerastų	atgarsio	jų	širdyse“	(Gaudium	et	spes,	1).	

Manau,	tai	iš	tikro	svarbi	nuoroda	–	skaityti	encikliką	kaip	Kristaus	mokiniui,	
mokiniui	To,	kuris	yra	pasakęs:	„jūs	visi	esate	broliai“	(Mt	23,	8),	–	nesvarbu,	ar	tas	
brolis/sesuo	būtų	arti,	ar	toli	(plg.	25-ąjį	šv.	Pranciškaus	„Perspėjimą“).	Todėl	esame	
kviečiami	 nepasiduoti	 pasaulyje	 plintančiai	 tendencijai	 traktuoti	 asmenį	 kaip	
daiktą,	 atsižvelgiant	 į	 jo	 teikiamą	 naudą,	 paversti	 jį	 preke	 ar	 statyti	 savigynos	
barjerus,	traktuojant	kitą	kaip	svetimą.	Tai	laikoma	šių	dienų	paradoksu,	kad	taip	
ištobulinus	technologijas,	jog	tapo	įmanoma	sujungti	visą	pasaulį,	žmogus	nepajėgia	
įveikti	protėvius	slėgusių	baimių,	net	priešingai	–	slapta	jos	dar	sustiprėjo	(27).	Ir	
šiandien	 už	 senojo	 miesto	 sienų	 žioji	 bedugnė,	 nežinomojo	 teritorija,	 dykuma.	
Viskas,	kas	nepriklauso	mūsų	„kaimui“,	kelia	nepasitikėjimą	ir	reaguojama	gynyba,	
susikuriamas	 „mano“	 pasaulis	 ir	 daugelis	 net	 nebelaikomi	 žmonėmis	 su	 jiems	
deramu	 orumu,	 o	 tiesiog	 tampa	 „anie“.	 Tačiau	 ši	 „sienų	 kultūra“	 neturi	 savyje	
gyvybingumo,	 nes	 neturi	 platesnio	 horizonto	 ir	 ugdo	 vergus,	 –	 teigė	 popiežius	
Pranciškus,	 kalbėdamas	 Milano	 Šv.	Karolio	 kolegijos	 dėstytojų	 ir	 studentų	
bendruomenei	(2019	m.	balandžio	6	d.).	

Kitas	dalykas,	kad	negalime	apsiriboti	ir	vien	bendrų	interesų	siejama	grupele	
žmonių	 (102).	 Atkreipiamas	 dėmesys,	 kad	 žodis	 „artimas“	 dažnai	 praranda	 bet	
kokią	 reikšmę	 ir	prasmingas	atrodo	 tik	bendras,	 sąjungininkas,	kompanionas	 (it.	
socio).	Žinoma,	tam	tikros	interesų	grupės	neišvengiamos,	tačiau	žvelgiant	į	platesnį	
politikos,	rinkos	ekonomikos	kontekstą	matyti	stiprėjantis	vertybių	„deficitas“,	o	jei	
neperduodamos	vertybės,	tada,	anot	popiežiaus,	„perduodamas	egoizmas,	prievarta,	
įvairios	 korupcijos	 formos,	 abejingumas	 ir	 pagaliau	 bet	 kokiai	 transcendencijai	
uždaras	gyvenimas,	pasiliekant	individualių	interesų	apkasuose“	(113).	

Pasigilinkime,	 kokį	 enciklikos	 skaitymo	 „raktą“	 mums	 duoda	 br.	Pietro	
Maranesi	OFM	Cap.	Pirmasis	jo	išskirtas	akcentas	–	universalumas,	pastanga	apimti	
visus.	 Ir	 čia	galėtume	prisiminti	gerai	 žinomą	šv.	Pranciškaus	 frazę:	 „Aš	noriu	 jus	
visus	nusiųsti	į	rojų“	bei	jo	pastangas	išrūpinti	Porciunkulės	atlaidų	malonę	visiems,	
kurie	 nuoširdžia	 atgaila	 gręžiasi	 į	 Dievą.	 Šia	 kryptimi	mintį	 kreipia	 ir	 br.	Pietro,	
primindamas	šv.	Pranciškaus	„Laišką	tikintiesiems“,	jo	kreipimąsi	į	„visus	krikščionis,	

Pradėkime	iš	naujo	broliai!	
	

vienuolius,	dvasininkus	 ir	pasauliečius,	 į	 visus	vyrus	 ir	moteris,	gyvenančius	visame	
pasaulyje“	bei	svarbiausią	Asyžiaus	Neturtėlio	paraginimą	„duoti	tikrų	atsivertimo	
vaisių“.	Taigi	atsiversti	bibline	prasme	–	 tai	pakeisti	mąstymo	kryptį	apie	 save	ir	
kitus,	atsisakyti	negatyvių	pasirinkimų,	kurie	veda	į	mirtį,	ir	rinktis	tai,	kas	įkvėpta	
Gerosios	Naujienos,	kad	taptų	gailestingumu	kitiems	ir	taika	su	visais.	

Popiežius	 Pranciškus	 kviečia	 dialogui	 visus	 geros	 valios	 žmones	 (6	 ir	 56)	 ir	
dovanoja	jiems	„naują	brolybės	ir	socialinės	draugystės	svajonę“	(6).	Anot	br.	Pietro	
Maranesi,	tai	neįmanoma	be	„kolektyvinės	atgailos“,	tai	yra	būtina	įvertinti	socialinių	
ir	ekonominių	pasirinkimų	keliamą	pavojų,	kai	ima	dominuoti	stipriųjų	egoizmas	ir	
abejingumas	nuskriaustiesiems.	Taip	pat	ir	1-ame	skyriuje	išvardytas	visuomenės	
negeroves	 –	 „uždaro	 pasaulio	 šešėlius“	 –	 jis	 be	 užuolankų	 vadina	 nuodėmėmis,	 o	
tolesnius	skyrius	pristato	kaip	konkrečius	„atgailos	vaisių“	pasiūlymus,	tai	yra	kas	
padėtų	 mums	 įgyvendinti	 palyginime	 apie	 gailestingąjį	 samarietį	 iškeltus	
klausimus.	Šiandien	Jėzus	neklausia	mūsų,	kas	yra	mano	artimas,	bet	skatina	mus	
pačius	 tapti	 artimu	 kitam.	 Kalbėdamas	 apie	 „Dialogą	 ir	 socialinę	 draugystę“,	
popiežius	6-ąjį	skyrių	apibendrina	kvietimu	„Susigrąžinti	mandagumą“.	Tai	žodis,	
kurį	labiau	esame	įpratę	sieti	su	etiketo	vadovėliais,	o	ne	dvasine	literatūra.	Ir	vis	
dėlto	mandagumo	 savybė	 itin	 pabrėžiama	 šv.	Pranciškaus	 biografijose.	 Br.	Pietro	
šią	 Šventojo	 savybę	 dar	 sieja	 su	 romumu,	 kuklumu,	 nuolankumu.	 Popiežius	
kalbėdamas	 apie	 mandagumą	 nurodo	 į	 apaštalo	 Pauliaus	 išvardytas	 Dvasios	
dovanas	(Gal	5,	22),	tarp	jų	–	graikų	k.	chrestotes	(„malonumas“).	Paaiškinama,	jog	
tai	 geraširdiškas,	 švelnus	 dvasios	 nusiteikimas,	 priešingas	 šiurkščiai,	 grubiai	
elgsenai,	 kuri	 žeidžia	 kitus.	 Vartotojiškas	 individualizmas	 veda	 į	 daugelį	
piktnaudžiavimų,	nes	kiti	dažniausiai	tampa	kliūtimi	savo	ramiam	pasitenkinimui	ir	
vertinami	kaip	keliantys	rūpesčių,	nemalonūs,	tad	atsakas	neretai	būna	agresija	–	
jei	 ne	 atvira,	 tai	 bent	 paslėpta	 panieka,	 atmetimas	 (218).	 Mandagumas,	 anot	
popiežiaus	 Pranciškaus,	 išlaisvina	 iš	 žiaurumo,	 kuris	 kartais	 įsismelkia	 į	 žmonių	
santykius,	išlaisvina	iš	nerimo,	kuris	mums	neleidžia	galvoti	apie	kitus,	iš	skuboto	
išsiblaškymo,	nepripažįstančio,	kad	ir	kiti	turi	teisę	būti	laimingi.	Ir	vis	dėlto,	kaip	
teigia	 jis,	 „karts	 nuo	 karto	 pasitaiko	 stebuklas	 [sutikti]	 mandagų	 [arba	 galėtume	
sakyti	–	malonų]	žmogų,	kuris	palieka	nuošalyje	savo	rūpesčius	ir	skubius	reikalus,	kad	
skirtų	 dėmesio	 [kitam],	 padovanotų	 šypseną,	 pasakytų	 paskatinantį	 žodį,	 surastų	
erdvės	išklausymui	tarp	tiek	abejingumo“	(224).	Tai	tarsi	kasdienės	pratybos,	kurios	
nelaikomos	nesvarbia	smulkmena,	paviršutiniška	ar	miesčioniška	laikysena,	bet	yra	
žingsnis	 į	 pagarbų	 santykį	 ir	 naują	 „susitikimo	 kultūrą“,	 kurioje	 būtų	 daugiau	
sutarimo	ir	atsivertų	„keliai	ten,	kur	susierzinimas	griauna	visus	tiltus“	(224).	

Tęsinys	kitame	mėnraštyje	
	

MALDOS	INTENCIJOS	
Šventojo	Tėvo	Pranciškaus:	

Melskimės	už	visus,	kurie	rizikuoja	savo	gyvybe	kovodami	už	pamatines	žmonių	
teises	 diktatūrose,	 autoritarinių	 režimų	 šalyse	 ir	 netgi	 krizę	 patiriančiose	
demokratijose.	
Pasauliečių	pranciškonų	ordino:		

Už	Portugalijos,	Malaizijos	ir	Venesuelos	nacionalines	brolijas.	„Tėve	mūsų..“	 3	2	


