
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Pranešame, kad dėl susidariusios sudėtingos situacijos į Lietuvą negalint atvykti 
generaliniam ministrui Tibor Kauser OFS ir generaliniam dvasiniam asistentui 
br. kun. Alfred Parambakathu OFM Conv, CIOFS Prezidiumas rekomendavo nukelti 
kapitulos, kuri buvo numatyta š. m. birželio 4-6 d., datą. Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino X Nacionalinė kapitula ir VII Nacionalinė rinkimų 
kapitula vyks 2021 m. rugsėjo 17-19 d. Kryžių kalne (Mažesniųjų brolių ordino 
Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyne ir sodyboje „Angelų 
svetainė“). Tikras palaiminimas, kad mums, pranciškonams, taip brangią 
šv. Pranciškaus stigmų šventę galėsime švęsti Kryžių kalne, kurį sieja ypatingas 
dvasinis ryšis su La Vernos kalnu. Dėkojame už jūsų ištikimą maldą, ragindami 
nepaliauti ir toliau kasdien melstis Sekminių himną „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni 
Sancte Spiritus) už artėjančią kapitulą ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordiną. 

 

Nacionalinės tarybos nutarimu patvirtintos Asmens duomenų 
apsaugos ir tvarkymo taisykles, kurios galioja visiems Lietuvos 
pasauliečių pranciškonų ordino juridiniams asmenims. Dėl 
klausimų, susijusių su duomenų apsauga, prašome kreiptis į 
nacionalinį viceministrą Nerijų Čapą OFS. Už asmens duomenų 
apsaugą brolijose yra atsakingi ministrai. Šios Taisyklės turi būti 
atspausdintos ir laikomos brolijos archyve bei prieinamos 
susipažinti kiekvienam norinčiam. Taip pat jos paskelbtos viešai: 
https://ofs.lt/apie-ordina/dokumentai/asmens-duomenu-apsaugos-

ir-tvarkymo-taisykles/ 
 

Atnaujintos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino narių registracijos 
dokumentų formos. Dėl su narių registracija susijusių klausimų prašome kreiptis 
į nacionalinę sekretorę Nijolę Raudytę OFS. Naujos dokumentų formos įsigaliojo 
nuo 2021 m. gegužės 18 d., todėl visos vietinės tarybos įpareigojamos jas 
atsispausdinti savo dokumentų archyvams. Senosios formos narių registracijai 
nebenaudojamos. 

 
 

KONTAKTAI: 
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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 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. 91 (2021 m. birželis) 

 

 
 
 

 
 

Liepos 25-ąją, bus minima pirmoji Pasaulinė senelių ir pagyvenusių 
žmonių diena. Šventojo Tėvo pasiūlyta jos tema: „Aš esu su tavimi per visas 
dienas“ (plg. Mt 28, 20). Šiuo minėjimu siekiama paliudyti Viešpaties ir 
Bažnyčios artumą kiekvienam pagyvenusiam žmogui, ypač seneliams 
pandemijos laikais.  

Žodžiai „Aš esu su tavimi per visas dienas“ – tai artumo ir vilties pažadas, 
kurį jauni ir pagyvenę žmonės gali duoti vieni kitiems. Iš tikrųjų ne tik vaikaičiai 
ir jaunimas yra kviečiami dalyvauti pagyvenusių žmonių gyvenime, bet ir 
pagyvenę žmonės, ypač seneliai, turi evangelizuoti jaunąją kartą, skelbti 
tikėjimą, mokyti maldos. 

 

MALDOS INTENCIJOS 
Šventojo Tėvo Pranciškaus: 

Melskimės už jaunus žmones, kurie krikščionių bendruomenių remiami 
rengiasi santuokai. Tegul jie auga meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už visas pasaulio brolijas, kurios kenčia nuo senėjimo ir naujų pašaukimų 
stokos. „Tėve mūsų..“ 

Už Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinę kapitulą ir 
VII Nacionalinę rinkimų kapitulą, kuri numatyta 2021 m. rugsėjo 17-19 d. 

Kryžių kalne. „Dvasia, Viešpatie, ateik..“ 
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Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
Tema: Rūpinimasis mūsų vyresniaisiais broliais ir seserimis −  

jų gyvenimas ir kelionė yra mūsų Ordino istorijos dalis 
 

Tęsiame ugdymo medžiagos ciklą vietinėms OFS ir Jaupra brolijoms. 2021 metų ugdymo 
tema skirta apmąstyti, kaip savo brolijose galime palydėti pagyvenusius žmones. Savo istoriją 
suprasdami per jų gyvenimo kelionės perspektyvą, pamatysime kaip Dievo planas mūsų brolijai 
toliau pildosi per mus. Istorija mus visada pamoko, padeda pažinti vieniems kitus. Ji veda į 
akistatą su daugybe prieš mus buvusių brolių ir seserų, kurie kaip galėdami geriausiai įkūnijo 
mūsų kaip pasauliečių pranciškonų pašaukimo idealą. 

„Dėl brolystės jausmo jie taps džiugūs...“ (OFS Regula, 13) 

Būdamas labai jaunas Hernanas prisijungė prie 
brolijos, kurią sudaro daug pagyvenusio amžiaus sesių:  

„Kai pradėjau savo kelionę OFS, mes atgaivinome 
Šv. Elžbietos Vengrės broliją. Dešimt metų ji buvo 
neveikianti. Maždaug prieš 17 metų brolijos daugumą 
sudarė 60-metės ir vyresnės sesės. Draugai ir artimieji ne 
kartą yra pasakę: „Tu leidi laisvalaikį su seniais!“ Bet aš 
visada su jais jaučiausi jaukiai. Per visus šiuos metus jie 
man padėjo eiti nuostabiu gyvenimo keliu. Jei reikėtų šiuos 
žmones apibūdinti vienu žodžiu, sakyčiau, kad jie yra 
„tiltai“. Bet ne tik tiltai, kurie jungia praeitį ir dabartį. Jie 
yra ir tiltai tarp dabarties bei ateities.  

Kasdien iš jų mokausi – to, kaip jie supranta Dievą, koks yra jų atsivertimo kelias, 
kaip jie rūpinasi tuo, kas svarbu, ir kaip jie gyvena paskutiniuosius savo gyvenimo 
metus. Man patinka juos lydėti šioje mąstymo ir atsivertimo kelionėje. Tai mane ugdo.  

Oliva davė įžadus būdama aštuoniasdešimties. Ji išmokė mane būti pranciškonu, 
gyventi ir mirti su dėkingumu Ji iškeliavo būdama 101-erių metų. Ilgiuosi mūsų 
pokalbių! Ji visada sakydavo: „Tikriausiai darau kažką negerai, kad Dievas dar nenori 
manęs pasiimti“. Mėgstu mąstyti apie tai, kaip senoliai mato mirtį. 

Gyvename visuomenėje, kur susidūrus su kažkuo nauju (nesvarbu, ar tai darbas, ar 
broliška tarnystė) dažniausiai norima viską pradėti nuo starto linijos. Tačiau atmintis 
ir pranašystė yra esminiai dalykai: labai svarbu pažvelgti atgal, įvertinti save šiandien 
ir projektuoti. To galime išmokti stebėdami savo vyresniuosius brolius ir seseris“. 

Mūsų vyresnieji OFS broliai ir seserys atsakė į klausimą: „Ko jums šiuo 
metu reikia iš jūsų brolijos?“ 

„Mano brolija niekada neapleido manęs. Iš jos visada 
gaunu tai, kas būtina: pagalbą, supratimą, visišką 
prieinamumą. Nepaisant amžiaus skirtumų ir sveikatos 
problemų (man skrandžio vėžys), labai didžiuojuosi savo 
brolija. Ji toliau studijuoja Regulą, gilinasi į mūsų įkūrėjų 
šventųjų Klaros ir Pranciškaus gyvenimus, jų vertybes – 
nusižeminimą, meilę vargšams ir ligoniams, jų maldą...“ 
(Maria del Carmen Vespa, 83 metai. Viena pirmųjų 
narių, priklausiusių Bahia Blanca „Neturtėlių moterų“ 
grupei, kuri vėliau išaugo į OFS broliją). 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

„Ilgiuosi savo brolių ir sesių, mūsų susirinkimų... Dvasiškai 
jungiuosi su jais per maldą. Kai mano brolija paskambina ar 
rūpinasi mano sveikata, labai gerai jaučiuosi ir visada laukiu jų 
skambučio“. (Rosa Molinari, 76 metai. Didelės šeimos mama, 
kuri dėl sveikatos problemų negali reguliariai dalyvauti 
brolijos susirinkimuose). 

„Aš esu Marta Luna. Man 93 metai. Iki praėjusių metų 
visuomet lankiau brolijos susirinkimus, nebent kai būdavo 
blogas oras. Be galo džiaugiuosi, kai susiskambiname.  

Kokia Dievo dovana buvo tie šilti susitikimai, matės ar 
arbatos gėrimas, mūsų dvasinių asistentų mokymai ar 
įžvalgos... Ką dar galėčiau pasakyti? Mano Šv. Jono XXIII 
brolija yra maža, bet esu tikra, kad mūsų Serafiškasis Tėvas 
Pranciškus džiaugiasi dėl mūsų broliškos meilės. Regula ir 
Neturtėlio gyvenimas – tai mūsų maistas ir stiprybė, kad 
galėtume tęsti savo kelionę, kiek norės Dievas. 

Šiandien išgyvename pandemiją, kuri parodo, kokie 
esame trapūs. Tačiau pranciškoniška charizma taip giliai 
įsiskverbė į mūsų širdis, kad negalėdami asmeniškai būti 
kartu, kas gali, jungiasi per kompiuterį. Vėliau jie man 

praneša visas smulkmenas ir papasakoja apie veiklas, kurios šiuo metu sumažėjusios. 
Kol kas brolija meldžiasi rožinį, kartu su „Caritu“ vežioja maistą regiono šeimoms, 
planuoja tarybos susirinkimus ir pan. Esu netgi dėkinga už šį sunkų laiką, nes jis 
priverčia mus nuolat galvoti apie Švč. Trejybę ir Nekalčiausiąją Motiną. Matom, kad 
be šios pagalbos nieko daugiau negalime. Tik pasitikėti, kad jie mus myli, ir kad ši 
kančios ir baimės patirtis ves mus į nuolatinę maldą: „Viešpatie, pasigailėk mūsų ir 
viso pasaulio.“ Apibendrinant: kaip aš atsimokėsiu Viešpačiui už tą dovaną, kad galiu 
būti OFS ir savo brolijos dalimi?“ 

Dabartinis popiežius ne kartą mus kvietė apmąstyti „išmetimo kultūrą“. Šiame 
amžiuje, kai pokyčiai patiriami akimirksniu ir svaiginančiu būdu, rūpestis 
pagyvenusiais žmonėmis ir jų palydėjimas verčia susimąstyti, kad turėtume sustoti 
ir įvertinti, jog mūsų tarpusavio meilė Jėzaus Evangeliją paverčia realybe. 

 

Perskaitykite ir kartu su brolija aptarkite šias ištraukas: Pr 4, 9; Amoris 
Laetitia 192; Christus Vivit 199; Querida Amazonia 34; Fratelli Tutti 18-19. 

 

Klausimai apmąstymui ir diskusijai: 
1. Koks mūsų santykis su pagyvenusiais žmonėmis brolijoje ir visuomenėje? 
2. Kaip mes išgyvename „išmetimo kultūrą“? 
3. Kaip būdami pasauliečiais pranciškonais galime palydėti savo vyresniuosius 

brolius ir seseris šiame jų gyvenimo etape? Ar apie juos galvojame, planuodami 
brolijos veiklas, misijas, ugdymą?  

 

Pasimelskite kartu skaitydami 71 psalmę. 
 

Medžiagą parengė CIOFS Prezidiumo sudaryta Šeimos komisija: 
Silvia Diana OFS, Jenny Harrington OFS, br. Hernan Eguzquiza TOR 2 3 


