
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais tęsiasi Pranciškoniškosios šeimos 
atgailos vakarai, kurių metu meldžiamės už Lietuvos Pranciškoniškosios 
šeimos atsivertimą. Lapkričio 7 d., 17 val. atgailos vakaras vyks gyvai 
šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje. Dalyvaujančių brolių ir sesių 
prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes, laikytis ne mažesnio kaip 
2 metrų atstumo. Dėl pandeminės situacijos agapė nebus organizuojama. 
Didesnės rizikos grupės asmenis ir negalinčius atvykti prašome rinktis 
galimybę dalyvauti atgailos vakare Zoom transliacijos pagalba. Būtina 
išankstinė registracija iki lapkričio 6 dienos. Registracijos forma čia.  

 

Lapkričio 27 d., 10.00-13.00 val. nuotoliniu būdu vyks Lietuvos 
pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos išplėstinis posėdis, 
kuriame bus pristatytos OFS Generalinės kapitulos naujienos ir  
nacionalinės brolijos 2021-2022 m. veiklos planas. Dalyvavimas posėdyje 
privalomas visų lygių brolijų ministrams (jiems negalint, turi būti 
deleguotas viceministras arba kitas tarybos narys). Išplėstinis posėdis yra 
atviras ir kitiems tarybų nariams: viceministrams, ugdymo magistrams, 
sekretoriams, ekonomams, broliškiems vadovams, dvasiniams asistentams, 
Jaupra brolijų prezidentams. Registracija į išplėstinį posėdį vyksta iki 
lapkričio 23 dienos. Registracijos forma čia. 

 

Gruodžio 11 d., 09.00-17.00 val. nuotoliniu būdu vyks Vilniaus regiono 
advento rekolekcijos, kurias ves regioninis dvasinis asistentas 
br. kun. Jozef Makarczyk OFM Conv. Tema: ,,Šv. Juozapas šiandien mano 
gyvenime“. Registruotis į rekolekcijas galima iki gruodžio 9 dienos. 
Registracijos forma čia. Kontaktinis asmuo pasiteirauti – Tadas Ringys OFS 
(8 672 19103, tadasringys@gmail.com). Kviečiame dalyvauti! 
 
 

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. 96 (2021 m. lapkritis) 

 

 
 

 
 

Lapkričio 29 dieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę. 
Šią dieną minimi visų trijų šv. Pranciškaus įsteigtų ordinų šventieji bei palaimintieji. 

 
 

MALDOS INTENCIJOS 
Šventojo Tėvo Pranciškaus: 

Melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės sulauktų 
paramos ir šviesos, atveriančios gyvenimui. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už CIOFS Prezidiumą ir OFS XVI Generalinę kapitulą ir VII Generalinę 
rinkimų kapitulą, vykstančią 2021 m. lapkričio 13-21 d. Romoje. „Tėve mūsų..“ 

 

Maldos ir paramos prašymas. Kauno regiono brolija prašo maldos už trejus 
metus onkologine liga sergantį brolį Gediminą Paškevičių OFS iš Kauno 
Šv. Jurgio Kankinio brolijos. Susilpnėjus sveikatai, medicininė priežiūra ir 
slauga jam yra teikiama Šv. Klaros globos namuose. Kauno pasauliečiai 
pranciškonai prisideda remdami brolį ligoje bei kviečia visus brolius ir seses 
asmeniškai paaukoti pagal savo galimybes. Rekvizitai aukojimui: Gediminas 
Paškevičius, LT327300010038608293, paskirtis – parama Gediminui. Viešpats 
teatlygina už jūsų dosnumą savo palaiminimais! 4 1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDStyt7cGxMI4DqWsHQ7KY8AsvrqYIyuH3VOLPOQJCKDafmQ/viewform
https://forms.gle/7gXgd7pQTHxGGrbD8
https://forms.gle/PdHwWCJ8hkTVNjgXA
mailto:tadasringys@gmail.com


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Brolis gyvenimas – apmąstymai apie 

sveikatą ir tikėjimą  
 

Gyvenime būna akimirkų, kai išgyvename mūsų saugumą 
ar įsitikinimus griaunančias situacijas. Dažnai jos gimsta iš 
mūsų ego, kylant įtampai tarp didingo ir žemiško, tarp proto 
ir aistros. Iš šv. Pranciškaus mokymų matome, kad mūsų 
asmens augimui yra labai svarbus atvirumas patirčiai. Asyžiaus Neturtėlis savo 
broliją pirmiausia kūrė pasaulyje ir visus išgyvenamus įvykius priėmė kaip unikalią 
Dievo meilės mums išraišką. 

Patirtis tampa gyvenimo pamoka, kai sąžiningai įvertiname savo gyvenimą ir 
laiką, savo laisvę, draugystę ir meilę. Jei norime patirti giliausią gyvenimo prasmę, 
privalome peržengti tai, ką pasaulis primygtinai laiko esminiais dalykais – pinigus, 
galią ir malonumus. Ilgėdamiesi begalybės mes nuolat ieškome tiesos, kuri yra ir 
žmogiška, ir daranti žmogumi. Trokšdami suprasti tikrovę atsiveriame slėpiniams, 
kurie yra sudėtinė gyvenimo dalis. Taip gimsta kitoks būties suvokimas. Po truputį, 
asmeninio tyrinėjimo dėka, atsiranda ryžtas, kuris skatina mus tapti autentiškais 
taikos įrankiais. 

 

Šviesą, kur užgulusios tamsybės 
Pasaulis yra sudėtingoje padėtyje dėl tvyrančio nuolatinio netikrumo. 

Tarpusavio varžybos keičia brolystę [broliją], o pasitikėjimas savimi išstumia 
užuojautą. Pasaulis ir jo poreikiai verčia žmones užimti pozicijas dėl esminių, 
perteklinių ir transcendentalių dalykų. Nuosekli ir harmoninga asmenybė gali būti 
sukurta iš šių kontrastų. Bendraujant su kitais susipina mūsų lūkesčiai, interesai ir 
prioritetai. Būtent čia galime pastatyti tikrosios stiprybės užkardą, jei priimsime 
savo pažeidžiamumą, taip pat galimybę atsiduoti nežinomybei ir atsisakyti noro 
viską kontroliuoti. Pasak Ignacio Larranaga, šventasis Pranciškus surado ramybę 
leisdamas dalykams būti. Lyg kelias į dievišką šviesą, besąlygiškai susijungęs su 
Dievo valia – iki galo gyventi Jėzaus Evangelija. Ištikimybė Pranciškaus žiniai 
suteikia formą ir mūsų gyvenimo kursui. 

 

Tikėjimą, kur kankina abejonės 
Nežinomybė yra tai, ką žmogus sunkiausiai pakelia. Ši patirtis sukelia galvos 

svaigimą dėl nežinojimo, kur ji veda. Pagalba ateina iš vidaus – intymiausio pasaulio, 
kurį išugdo vertybės ir požiūris. Kaip teigė logoterapijos metodo apie žmogaus 
egzistencijos prasmę kūrėjas Viktoras Franklis, gyvenimas kelia klausimus, o 
žmogus siekia į juos atsakyti. Susidūrus su nežinomybe, reikia atrasti kelio žemėlapį 
tam, kad būtų išvengta chaoso, griuvimo. Norint nušviesti kelią į tai, kas nežinoma 
ir nesuprantama, Dievo žodis ir maldos praktika yra būtini vedliai. Gyvenimą 
apipynusias gijas atsivertimas nušviečia tikruoju tikslu – įgyvendinti Dievo darbą 
harmonijoje su visais įvykiais. Šventojo Pranciškaus įrankiai buvo nuolankumas, 
geras pavyzdys ir tikėjimo tvirtumas. Šventojo meditacija buvo minties malda, 
pasitikintis ir meilus dialogas akis į akį su Dievu, kupinas adoracijos, šlovinimo ir 
dėmesingo klausymosi. 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

Santaiką, kur vyrauja barniai 
Žmonės šiandien tapo labiau įžeidūs, susierzinę ir nelabai tolerantiški artimui, 

kurį dažnai mato kaip varžovą arba grėsmę. Akivaizdžios realijos perkeičia 
gyvenimą ir atlieka esminę misiją: padėti kitiems panašiose aplinkybėse. Žmonija 
yra susijusi su pažeidžiamaisiais – kur kenčiantys tu ir aš tampa mes, kur apstu 
dosnumo. Iš empatijos kylantis jautrus žvilgsnis veda gailestingų veiksmų link. 
Buvimas dvasingu negimsta iš izoliacijos ir tylaus mistinio tobulėjimo dėl nuosavo 
gėrio. Šventumo laimėjimas reiškia pasitikėjimo, saugumo, meilės ir nuolankaus 
atsidavimo jausmą, teikiant pirmenybę kitų poreikiams solidarumo pasaulyje. 

 

Viltį, kur braunasi nusiminimas 
Šį gyvenimą sudaro nesibaigianti įvykių virtinė. Kai į šiuos įvykius žvelgiame 

kaip į atskirus elementus, tai sustiprina jų griaunančią galią. Siūloma įvykių 
interpretacija yra pakankama priemonė išvengti bankroto, žlugimo ir nerimo. 
Prireiks laiko ir drąsos, ieškant prasmės ar aiškinantis priežastis, kodėl taip įvyko. 
Tačiau žvelgdami į gyvenimo prasmę galime iššifruoti Dievo sumanymą mūsų 
gyvenimui. Žmogaus žmogiškumą galime pamatyti kaip derlingą dirvą vilčiai, kuri 
gimdo pokyčius. Šventasis Pranciškus tvirta valia peržengė fizines silpnybes ir 
kančią laikė Dievo malone, kartodamas Apr 3, 19: baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. 
Jis su ramybe išgyveno visus vargus, rytojų palikdamas Viešpaties rankose. Kaip 
dabartimi gyvenantis žmogus, kuris su nuotykių kupinu tikėjimu, pažodžiui ir 
elementariai paprastai priimdavo viską, ką gyvenimas bet kurią akimirką duodavo. 

 

Baigiamieji apmąstymai 
Dvasiniai mokymai Neturtėlio pavyzdžiu mus skatina vidiniam, nuolatiniam ir 

giliam darbui, kuris veda į prabudimą. Tikėjimas nėra lažybos su tuštuma ar proto 
atmetimas. Jie abu gali sugyventi piligrimystėje ieškant tiesos. Tikėjimas mus veda 
į nuotykius, riziką, netikrumą susidūrus su nežinomybe ir įsitikinimą, kad verta 
pasiduoti. Kontempliacijos, ryšio su absoliutu patirtys pasiekiamos vienumoje ir 
vidinėje tyloje. Ši laikina vienuma turi būti sąmoningai praktikuojama kaip 
kasdienio susitikimo su savimi dalis, kuri perkeičia ir sujungia su kitais.  

Šventasis Pranciškus įkvepia mūsų gyvenimą mokydamas, kad gėris ir meilė 
gimsta paprastume, o tikrasis humanizmas negali egzistuoti be Dievo. Jis mums 
pamokslauja kasdieniu atsivertimo ir mylinčio atsidavimo Dievo planui, kaip viso 
gėrio šaltiniui, pavyzdžiu. Kilnus ir ištikimas atsidavimas situacijoms, kurias turime 
išgyventi, yra būtinas norint išsivaduoti iš baimės. 

 

Parengė Victoria I. Tirro A. OFS, psichologė ir psichogerontologė,  
Metropoliteno universitetas (Karakasas, Venesuela) 

 
Užduotis. Rekomenduojame perskaityti Viktoro E. Franklio knygą „Žmogus 

ieško prasmės“. Pirmoji knygos dalis – tai psichologo išgyvenimai fašistinėse 
koncentracijos stovyklose, tarsi atsakymas į klausimą, kaip žmogus gali ištverti 
tokiomis nežmoniškomis sąlygomis. Antroje dalyje autorius apžvelgia savo pažiūras 
į psichoterapiją, tarsi atsakydamas į klausimą: o kas gi gali žmogui padėti ištverti 
kasdienybę? Savo psichologinę teoriją Viktoras E. Franklis pavadino logoterapija  – 
sistema, padedančia žmogui ieškoti savo gyvenimo prasmės ir ją atrasti.  
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