
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Spalio 3-osios vakare visose pasaulio pranciškonų bažnyčiose minimas 
šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitas (perėjimas iš šio pasaulio į nesibaigiantį 
gyvenimą). Dėl šios šventės tradicinis Pranciškoniškosios šeimos atgailos 
vakaras šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje nebus organizuojamas. 

 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės proga, spalio 4 d., 8.00 val. kviečiame 
klausytis Marijos radijo laidos „Aktualijos“ apie Pranciškoniškąją šeimą. 
Laidoje dalyvauja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė 
ministrė Virginija Mickutė OFS, Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
prezidentė Julija Mironovaitė ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv. Laidą veda 
Kristina Petrutytė OFS. 

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas leidžia savo atributiką – 
vyriškus ir moteriškus džemperius su siuvinėtu OFS.LT logotipu. 
Preliminari vieneto kaina – 35 Eur. Jau netrukus vietinių brolijų ministrai 
gaus išsamią informaciją apie atributikos užsakymą, džemperių modelį ir 
dydžius. Informuojame, kad bus priimami tik brolijų, o ne asmeniniai 
užsakymai, o apmokėjimą už atributiką brolijos turės padaryti iš anksto. 
Užsakymus koordinuoja nacionalinė ekonomė Nijolė Raudytė OFS. 

 

Kviečiame pasirašyti rugsėjo 12-ąją paskelbtą Šiluvos deklaraciją apie 
būtinumą gerbti ir saugoti prigimtinius ir pamatinius žmogaus bei 
visuomenės gėrius. Visas Šiluvos deklaracijos tekstas, kviečiant išreikšti 
savo valią, yra skelbiamas interneto puslapyje: siluvosdeklaracija.lt. 

 

Tik jūsų parama suteikia galimybę socialinei akcijai „Well4Africa“ toliau 
įgyvendinti vandens projektus Afrikos kaimuose. Aukojimo būdus surasite 
interneto puslapyje: well4africa.eu. Viešpats teatlygina už jūsų dosnumą! 

 
 

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 Kristina Petrutytė OFS (8 652 83698; petrutyte@gmail.com)  

Nacionalinė ekonomė Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.com)  
Nacionalinė broliška vadovė Rita Budvytytė OFS (8 674 13366; budririta@gmail.com) 
Nacionalinė Jaupra prezidentė Julija Mironovaitė (8 621 87125; julyte.mironovaite@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)  

Telšių regiono –  Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.com)  
Šiaulių-Panevėžio regiono –  Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.com) 
Kauno-Vilkaviškio regiono – Nacionalinės kapitulos sprendimu 2021-09-18 įsteigto regiono Rinkimų kapitula vyks artimiausiu metu. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr. 95 (2021 m. spalis) 

 

 
 
Pax et bonum, mylimi Ordino broliai ir sesės, 

 
Kasmet šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzito vakaras 
mus vėl iš naujo sugrąžina prie pirmosios meilės, 
prie savo pašaukimo ištakų. Šis vakaras visada 
kupinas šventos rimties ir jaukumo, kai šalia – 
patys artimiausieji, Dievo duoti broliai ir sesės... 
 
Prašykime savo Serafiškojo Tėvo užtarimo, kad ir 
mes būtume tokie pat nuolankūs ir atviri Viešpaties 
Dvasios vedimui. Kad ir mes verktume, matydami 
nemylimą Meilę... Kad būtume taikos nešėjai šiame 
susiskaldžiusiame pasaulyje. Kad Evangelija ir 
Regula taptų mūsų gyvenimu, o atgaila – kasdieniu 
pašaukimu. Kad ne tik neštume džiaugsmą ir viltį 
kitiems, bet patys būtume giliai patikėję prisikėlusiu 
ir gyvuoju Kristumi. Deus meus et omnia! 
 
Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikinu su 
šv. Pranciškaus Asyžiečio švente! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
Nacionalinės tarybos vardu 

 

Virginija Mickutė OFS 
nacionalinė ministrė 

 
2021 m. spalio 3 d. Kretinga 

 

MALDOS INTENCIJOS 
Šventojo Tėvo Pranciškaus: 

Melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų 
pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už Kamerūno, Paragvajaus ir Vietnamo 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..“ 
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https://www.siluvosdeklaracija.lt/


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino  

X Nacionalinė kapitula ir VII Nacionalinė rinkimų kapitula 
 

2021 m. rugsėjo 17-19 d. Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino X Nacionalinė kapitula ir VII Nacionalinė rinkimų 
kapitula, kurioje dalyvavo 33 delegatai. Nacionalinei rinkimų kapitulai pirmininkavo 
Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauser OFS iš Vengrijos, 
kaip stebėtojas dalyvavo Romoje reziduojantis Generalinių dvasinių asistentų 
konferencijos (CAS) pirmininkas br. Alfred Parambakathu OFM Conv iš Indijos. 

 

 
 

2021-2024 m. kadencijai išrinkta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
Nacionalinė taryba:  

- nacionalinė ministrė ir CIOFS narė Virginija Mickutė OFS (Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija), 

- nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS (Klaipėdos Kristaus 
Karaliaus brolija), 

- nacionalinė ugdymo magistrė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS (Vilniaus 
šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija), 

- nacionalinė sekretorė Kristina Petrutytė OFS (iš Vilniaus šv. Pranciškaus ir 
Bernardino brolijos pereina į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
broliją), 

- nacionalinė ekonomė Nijolė Raudytė OFS (Klaipėdos šv. Marijos Magdalietės 
brolija), 

- nacionalinė broliška vadovė Rita Budvytytė OFS (Klaipėdos šv. Maksimilijono 
Marijos Kolbės brolija). 

Nacionalinei tarybai taip pat priklauso nacionaliniai dvasiniai asistentai 
br. kun. Piotr Strocen OFM Conv (Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos 
šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro atstovas Lietuvoje) ir 
br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos 
šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonas) 
bei Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Julija Mironovaitė. 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinės kapitulos delegatai, 
išklausę Revizijos komisijos išvadų, balsavimu priėmė nacionalinės brolijos 2017-
2021 m. veiklos ir finansinę ataskaitas, taip pat Lietuvos pasauliečių pranciškonų 
ordino sekretoriato ir socialinės akcijos „Well4Africa“ ataskaitas.  

Nacionalinėje kapituloje buvo svarstomi trys projektai: 1) nario mokesčio 
projektas; 2) Nacionalinės ugdymo programos organizavimo projektas; 
3) regioninių brolijų reorganizavimo klausimas.  

Nario mokesčio projektas. Nacionalinės kapitulos sprendimu, nuo 2022 m. 
sausio  1 d. mėnesinis nario mokestis dirbantiems – 3 Eur, nedirbantiems 
(pensininkams ir socialiai remtiniems) – 1,5 Eur. Metinis mokestis CIOFS visiems 
nariams – 4 Eur. Nesavarankiški (t.y. savarankiškai nedisponuojantys pinigais) 
nariai atleidžiami nuo mėnesinio nario mokesčio ir metinio mokesčio CIOFS, 
brolijos už juos neturi padengti. Įsigaliojus naujam nutarimui, vietinių brolijų nario 
mokesčio žiniaraščiuose kiekvienas narys turės būti priskirtas prie vienos iš šių 
kategorijų: dirbantis / nedirbantis (pensininkas ar socialiai remtinas) / 
nesavarankiškas. 

Nacionalinės ugdymo programos organizavimo projektas. Nacionalinė kapitula 
įpareigojo būsimą Nacionalinę tarybą užbaigti Nacionalinę nuotolinio ugdymo 
programą naujokams, centralizuotai organizuojant likusių 9 temų kursą. 

Regioninių brolijų reorganizavimo klausimas. Nacionalinės kapitulos sprendimu 
2021 m. rugsėjo 18 d. įsteigta nauja regioninė brolija – Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino Kauno-Vilkaviškio regiono brolija. Nacionalinė taryba kartu su 
Kauno ir Vilkaviškio regionų ministrėmis įpareigojama atlikti juridinį 
reorganizavimo procesą (sušaukti naujos regioninės brolijos Rinkimų kapitulą, 
suderinti su Teisingumo ministerija dėl duomenų pakeitimų įrašymo į registrą, 
išspręsti finansinius ir kt. klausimus). Naujai įsteigtos Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino Kauno-Vilkaviškio regiono brolijos Rinkimų kapitula vyks 
artimiausiu metu. 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinė kapitula patvirtino 
šiuos nacionalinės brolijos prioritetus 2021-2024 metams:  

1) Malda (Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, šv. Pranciškaus ikonos 
piligrimystė po OFS brolijas, bendros Ordino maldos intencijos mėnraštyje);  

2) Ugdymas (nacionalinis ugdymo seminaras, nuotolinis ugdymo kursas 
naujokams, II nacionalinis OFS ir Jaupra kongresas, rekolekcijos visų brolijų OFS 
naujokams ir kandidatams, pašaukimų skatinimas – OFS ir Jaupra pristatymas, 
ugdymo seminarai dvasiniams asistentams);  

3) Brolystė (su Pranciškoniškuoju jaunimu ir Pranciškučiais – nuolatinis 
bendravimas ir palaikymas, OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“, žygis etc.; broliški ir 
pastoraciniai vizitai regioninėse brolijose, nuotolinių susitikimų ciklas: brolijų 
liudijimai);  

4) Apaštalavimas (bendros ekologinės ir socialinės akcijos su 
pranciškoniškuoju jaunimu, socialinės akcijos „Well4Africa“ palaikymas, Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacijos pasiruošimo veiklos);  

5) Kita (Regulos ir Generalinių Konstitucijų teksto redakcija ir leidyba, OFS 
Apeigyno vertimas ir leidyba, metinis išplėstinis posėdis).  2 3 


