
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, kurių metu meldžiamės 
už Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atsivertimą, vyksta pirmaisiais 
mėnesių sekmadieniais, 17 val., šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje. 
Vakarų programoje: Valandų liturgijos vakarinė, šlovinimas ir spontaniški 
maldavimai, agapė. Dalyvaujančių brolių ir sesių prašome laikytis visų SAM 
rekomendacijų. Dėl nedidelio nuotoliniu būdu dalyvaujančiųjų skaičiaus 
tiesioginė transliacija per Zoom programą nebus organizuojama. 

 

Rugsėjo 4 d. Vilniuje vyks Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
Rinkimų asamblėja. Prašome maldos už pranciškoniškąjį jaunimą, kuris 
rinks naują Nacionalinę tarybą ir planuos naujus ugdymo metus, kad 
Šventoji Dvasia parodytų kelią, o jaunuoliai drąsiai ir dosniai priimtų 
tarnystę brolijai. Veni Sancte Spiritus! 

 

MALDOS INTENCIJOS 
Šventojo Tėvo Pranciškaus: 

Melskimės, kad išdrįstume rinktis saikingą, aplinką tausojantį gyvenimo 
būdą, ir kad džiaugtumės jaunimu, kuris ryžtingai dėl to stengiasi. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už Meksikos, Italijos ir Ugandos nacionalines brolijas. Už Pasauliečių 
pranciškonų ordino XVI Generalinę kapitulą ir VII Generalinę rinkimų 
kapitulą, kuri vyks 2021 m. lapkričio 13-21 d. Romoje. „Tėve mūsų..“ 

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

kalne. „Dvasia, Viešpatie, ateik..  
 
 

 

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 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. 94 (2021 m. rugsėjis) 

 

 
 

 
 

„Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Žemę mūsų motiną, 
kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas ir žolę“. 

 

Šv. Pranciškus Asyžietis, Kūrinijos giesmė 

 
Kūrinijos laikas – labai konkrečiai ir praktiškai 
 

Kasmet penkias savaites pasaulio krikščionys mini Kūrinijos laiką, kuris 
prasideda rugsėjo 1-ąją, Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, ir 
trunka iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo. Šiuo 
laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje imasi įvairių sielovadinių iniciatyvų, 
meldžiasi už kūriniją ir apmąsto savo atsakomybę už mūsų visų bendrus namus. 

 

Atsiliepiant į Šventojo Tėvo Pranciškaus paraginimą, kviečiame 
pasauliečius pranciškonus konkrečiai ir praktiškai paminėti penkių 
savaičių Kūrinijos laiką: 

- kasdien asmeniškai ar kartu su brolija melstis šv. Pranciškaus Asyžiečio 
„Kūrinijos giesmę“, vienijantis maldoje su Visuotine Bažnyčia; 

- kasdien asmeniškai ar kartu su brolija prie Dievo Žodžio skaitymo 
apmąstyti po trumpą enciklikos „Laudato si“ skyrelį; 

- asmeniškai ar kartu su brolija priimti nors vieną naują iššūkį, keičiant 
savo kasdienius įpročius ir renkantis saikingą, aplinką tausojantį 
gyvenimo būdą. 

 

Linkime vaisingo, konkretaus ir praktiško Kūrinijos laiko! Savo brolijų 
liudijimais ir gražiomis iniciatyvomis apie šias penkias savaites dalinkitės 
el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com iki spalio 4 dienos. 
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Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
Tema: „Laudato si‘“ veiksmų platforma (LSAP)  
 

Pasibaigus prieš metus paskelbtiems „Laudato si‘“ 
metams, skirtiems skatinti dialogą apie planetos 
ateities kūrimą, popiežius Pranciškus paskelbė naują 
konkrečią iniciatyvą dėl tvarių bendruomenių kūrimo 
integralios ekologijos dvasia. Šventojo Sosto 
Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija 
gegužės 25 d. Vatikane pristatė septynerių metų 
trukmės projektą – „Laudato si‘“ veiksmų platformą. 

 

„Laudato si‘“ veiksmų platformą pristatė dikasterijos vadovas kardinolas 
Peter Turkson ir ekologijos ir kūrinijos skyriaus koordinatorius t. Joshtromas 
Kureethadamas, Tarptautinės vienuolijų vadovų sąjungos ir Italijos vyskupų 
konferencijos atstovai. Į „Laudato si‘“ veiksmų platformos pristatymo dalyvius 
video žinia kreipėsi ir popiežius Pranciškus, kviesdamas visus prisidėti prie 
septynerių metų kelionės, kurios metu „mūsų bendruomenės įvairiais būdais 
sieks tapti visiškai tvariomis integralios ekologijos dvasia“. 

Popiežius pakvietė visus dalyvauti veiksmų platformos įgyvendinime, o 
ypatingai kreipėsi į septynias žmonių kategorijas: šeimas, parapijas ir 
vyskupijas; vidurines ir aukštąsias mokyklas; ligonines; verslo ir žemės ūkio 
pasaulį; visuomenines organizacijas, grupes ir sąjūdžius; religines institucijas. 

Turime bendradarbiauti. Tik šitaip galėsime sukurti ateitį, kurios norime, – 
įtraukesnį, broliškesnį, taikingesnį ir tvaresnį pasaulį, pasakė popiežius. Jis 
pranešė, kad septynerius metus truksianti veiksmų platformos kelionė 
vadovausis septyniais enciklikoje „Laudato si‘“ įvardytais tikslais, pagal kuriuos 
bus galima orientuotis siekiant įgyvendinti integralios ekologijos viziją: tai 
atsiliepimas į žemės šauksmą, atsiliepimas į vargstančiųjų šauksmą, ekologiška 
ekonomika, nuosaikesnis gyvenimo stilius, ekologinis ugdymas, ekologinis 
dvasingumas ir bendruomeninis įsipareigojimas. 

Septynerių metų „Laudato si‘“ veiksmų platforma dėl tvarių bendruomenių 
kūrimo integralios ekologijos dvasia vadovausis popiežiaus kvietimu 
enciklikoje „Laudato si‘“ iš naujo permąstyti joje iškeltus klausimus dėl kūrinijos 
apsaugos, ieškant naujų ekologinių sprendimų. Pasak popiežiaus, jie gali 
pakeisti mūsų požiūrį į Žemės ir žmonijos gyvenimo ateitį, santykius su 
ištekliais, žmonijos ir visos gyvosios kūrinijos gyvenimą. Jie gali pakeisti požiūrį 
ne tik į ekologinius klausimus, priduria popiežius, bet ir į žmoniją, suvokti ją 
kaip gebančią įsiklausyti į vargstančiųjų šauksmą, tapti naujos visuomenės 
raugu. 

Turime didelę atsakomybę, ypač prieš ateities kartas, prisiminė video žinioje 
Pranciškus. Jis dar kartą klausė: „Kokį pasaulį norime palikti savo vaikams ir 
jaunimui? Mūsų savanaudiškumas, abejingumas ir neatsakingumas tapo grėsme 
mūsų vaikų ateičiai!“ 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

Popiežius pakartojo prašymą: „Rūpinkimės mūsų motinos Žemės gerove, 
įveikime savanaudiškumo pagundą, kuri mus paverčia Žemės išteklių plėšikais, 
ugdykime pagarbą žemės ir kūrinijos dovanoms, pradėkime gyventi ekologiškai 
tvariu būdu ir kurti ekologiškai tvarią visuomenę. Mes turime galimybę pasirengti 
geresniam rytojui. Iš Dievo rankų gauto sodo negalime palikti mūsų vaikams kaip 
dykumos“, – pasakė popiežius. 

Žemės žaizdos akivaizdžios – išgyvename beprecendentę ekologinę krizę, nuo 
kurios kenčia žemė, oras, vanduo ir visa ekologinė sistema, kurioje gyvena 
žmonija. Dabartinė pandemija dar labiau išryškino gamtos šauksmą, taip pat 
vargstančiųjų, kurie daugiausiai nukenčia, šauksmą, nes viskas tarpusavyje susiję, 
vieni nuo kitų priklauso, taip pat mūsų, žmonių, sveikata nėra nepriklausoma nuo 
aplinkos, kurioje gyvename, sveikumo, paskelbtoje video žinioje sakė popiežius 
Pranciškus. 

Popiežius prašo neprarasti vilties. Pasak jo, turime būti viltingi, nes galime 
bendradarbiauti, kiekvienas pagal savo kultūrą ir patirtį, pagal savas iniciatyvas 
ir galimybes taip, kad mūsų motinai Žemei būtų sugrąžintas pirmykštis grožis ir 
kad kūrinija vėl galėtų švytėti pagal Dievo planą. 

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija prieš dvejus metus 
pradėjo rengti „Laudato si‘“ veiksmų platformos (LSAP) projektą. Pirmieji 
platformos metai bus skirti pasirengimui vietinėse Bažnyčiose ir bažnytiniuose 
sąjūdžiuose. Platformos įgyvendinimui skiriami kiti penkeri metai, o septintieji, 
pagal pasakojimo apie pasaulio sukūrimo septintąją dieną, bus skirti Dievo 
šlovinimui ir padėkai už kūrinijos dovaną. Platforma bus įgyvendinama 
puoselėjant bendradarbiavimą, einant sinodiniu keliu, kuriuo eiti popiežius 
kviečia visą Bažnyčią.  

Pasirengimo darbus koordinuoja Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai 
dikasterijoje šiam tikslui įsteigta taryba. Nors pagrindinė darbų našta atitenka 
Šventojo Sosto tarnavimo žmogaus pažangai dikasterijai, tačiau jos atstovai 
iniciatyvas derina su tarptautine „Caritas“ organizacija ir daugeliu kitų 
bažnytinių sąjūdžių ir nevyriausybinių organizacijų visuose pasaulio 
žemynuose. Pavyzdžiui, šeimos sektoriui vadovauja Fokoliarų judėjimas, 
ligoninių sektoriui – Indijos ir JAV katalikų sveikatos asociacijos, ekonomikos 
sektoriui – „Economia di Francesco“. Visi norintys prisidėti kviečiami kreiptis 
nuo gegužės 25 d. iki šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės, spalio 4 d., į 
„Laudato si‘“ veiksmų platformą (LSAP) administruojančią Tarnavimo 
integraliai žmogaus pažangai dikasteriją. 

Taip pat sukurta „Laudato si‘“ veiksmų platformos (LSAP) internetinė 
svetainė devyniomis kalbomis (laudatosiactionplatform.org), kurią galima rasti 
naujame portale laudatosi.org.  

Pagal Vatican News 

 
 

2 3 

https://laudatosiactionplatform.org/
https://www.laudatosi.org/

