ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Nacionalinės kapitulos pageidavimu per adventą pradedamas nuotolinių
Zoom susitikimų ciklas „Brolijų liudijimų vakarai“. Kviečiame susipažinti su
Klaipėdos šv. Marijos Magdalietės brolija (lapkričio 30 d., 19 val.), su Kauno
šv. Jurgio Kankinio brolija (gruodžio 9 d., 19 val.) ir su Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija (gruodžio 15 d., 19.30 val.). Jei norite šiuose
liudijimų vakaruose pristatyti ir savo vietinę broliją, prašome pasirinkti laiką ir
parašyti el.paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Zoom prisijungimo nuoroda čia.
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje
tęsiasi Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, kurių metu meldžiamės
už Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atsivertimą. Dalyvaujančių brolių ir
sesių prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes, laikytis ne mažesnio
kaip 2 metrų atstumo. Dėl pandeminės situacijos agapė neorganizuojama.
Didesnės rizikos grupės asmenis ir negalinčius atvykti prašome rinktis
galimybę dalyvauti atgailos vakare Zoom transliacijos pagalba. Būtina
išankstinė registracija. Registracijos forma čia.
Gruodžio 8 d., 19.30-20.30 val. kviečiame Lietuvos pasauliečių pranciškonų
ordino brolijas nuotoliniu būdu paminėti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
įžadus, duotus 1816 m. Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną. Minėjimo
programoje – Trečiojo ordino pranciškono, kunigo Jurgio Ambraziejaus
Pabrėžos biografija ir jo dvasingumo bruožai. Pranešėjai – br. kun. Paulius
Saulius Bytautas OFM, Jolanta Klietkutė OFS ir Vilija Karaliūnaitė OFS.
Moderatorė – Nijolė Raudytė OFS. Zoom prisijungimo nuoroda čia.
Gruodžio 11 d., 9.00-17.00 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.
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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 Č apas 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 Radzevič ius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.com)
Šiaulių-Panevė žio regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.com)
Kauno-Vilkaviškio regiono – Nacionalinės kapitulos sprendimu 2021-09-18 įsteigto naujo regiono Rinkimų kapitula vyks 2022-02-26.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖ NRAŠTIS Nr. 97 (2021 m. gruodis)

Well4Africa kviečia tapti Kanafos vandens projekto Etiopijoje rėmėju!
Pagrindinis Kanafos vandens projekto tikslas yra 1000 žmonių (200 namų
ūkių) suteikti prieigą prie saugaus geriamojo vandens kasdieniam naudojimui
(gėrimui, maisto gaminimui, rankų plovimui, prausimuisi, skalbimui), taip
prisidedant prie sanitarinių sąlygų ir sveikatos gerinimo. Dėl nepakankamo
vandens tiekimo, sanitarinių sąlygų nebuvimo ir prastos higienos ypatingai
kenčia vaikai iki penkerių metų, kurie yra itin pažeidžiami įvairių ligų
(viduriavimo, vidurių šiltinės, žarnyno parazitų ir pan.).
Viso Kanafos vandens projekto įgyvendinimui reikalinga 19 098,63 Eur
suma. Socialinė akcija „Well4Africa“ ieško 1000 rėmėjų, kurie paaukotų po
19 Eur saugaus geriamojo vandens tiekimui vienam Kanafos gyventojui,
arba 200 rėmėjų, kurie paaukotų po 95 Eur saugaus geriamojo vandens
tiekimui vienam namų ūkiui šiame mažame Etiopijos kaimelyje.
Lėšos Kanafos vandens projektui bus renkamos iki šv. Kalėdų. Būdus, kaip
paaukoti, galite surasti čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok.
Viešpats telaimina jus už jūsų dosnumą!
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Pradėkime iš naujo broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Pasauliečių pranciškonų ordino XVI Generalinė kapitula ir
VII Generalinė rinkimų kapitula
2021 m. lapkričio 13-21 d. Romoje vyko Pasauliečių pranciškonų ordino
XVI Generalinė kapitula ir VII Generalinė rinkimų kapitula, kurioje dalyvavo apie
60 delegatų ir 40 stebėtojų. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui Generalinėje
kapituloje atstovavo nacionalinė ministrė ir CIOFS narė Virginija Mickutė OFS.
Išrinktas 2021-2027 m. kadencijos CIOFS Prezidiumas:
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Tibor Kauser OFS (Vengrija) – generalinis ministras; Mary Stronach OFS
(JAV) – generalinė viceministrė; Dina Shabalina OFS (Ukraina) – Prezidiumo narė
Šiaurės Europos regionui, kuriam priklauso ir Lietuva; Noemi Paola
Riccardi OFS (Italija) – Prezidiumo narė Pietų Europos ir Viduržemio jūros šalių
regionui; Ana María Raffo Laos OFS (Peru) – Prezidiumo narė Centrinės ir Šiaurės
Amerikos regionui; Silvia Noemí Diana OFS (Argentina) – Prezidiumo narė Pietų
Amerikos regionui; Adolph Assagba OFS (Togo respublika) – Prezidiumo narys
prancūziškai kalbančių Afrikos šalių ir salų regionui; Eremenciana
Chinyama OFS (Zimbabvė) – Prezidiumo narė angliškai-portugališkai kalbančių
Afrikos šalių regionui; Francis Park OFS (Korėja) – Prezidiumo narys AzijosOkeanijos regionui; Luis Félix Chocojay Guamuch OFS (Gvatemala) – Prezidiumo
narys pranciškoniškajam jaunimui.
CIOFS Prezidiumui priklauso ir Generalinių dvasinių asistentų konferencija
(CAS), kurią sudaro keturi generaliniai dvasiniai asistentai: br. Alfred
Parambakathu OFM Conv (Indija) – CAS pirmininkas, br. Pedro Zitha OFM
(Pietų Afrikos Respublika), br. Tomas Ginga Panzo Suva OFM Cap (Angola) ir
br. Carlos Ginés Campos Julve TOR (Peru).

Pradėkime iš naujo broliai!

Generalinė kapitula patvirtino generalinio ministro, CAS ir finansinę ataskaitas.
Buvo perskirstyti 7 regionai, kuriuos globoja skirtingi Prezidiumo nariai. Anksčiau
nacionalinės brolijos į regionus buvo suskirstytos labiau pagal kalbas, o nuo šiol
perskirstytos labiau geografiškai. Generalinė kapitula balsavo ir patvirtino
ad experimentum pristatytą Tarptautinio Statuto projektą (tai reiškia, kad 3 metus
iki kitos kapitulos bus bandoma šį dokumentą perkelti į realų brolijų gyvenimą).
Pagrindinė Generalinės kapitulos tema buvo „Vadovauti kaip tarnaujančiam
lyderiui“. Kadenciją baigusi generalinė viceministrė Maria Consuela Nunez OFS
pristatė nacionalinių brolijų darbo su Instrumentum Laboris rezultatus. Buvęs
Mažesniųjų brolių ordino ministras brolis Michael A. Perry OFM kalbėjo
tema: „Tarnaujančio ministro dovana ir atsakomybė“. Generalinę kapitulą aplankė
visų pranciškonų ordinų generaliniai ministrai: Massimo Fusarelli OFM, br. Carlos
Trovarelli OFM Conv, br. Roberto Genuin OFM Cap ir br. Amando Trujillo Cano TOR.
Pristatyta daug įvairių projektų: Memoriale Propositi jubiliejaus minėjimo
brolijose apžvalga, organizacija „Franciscans International“ ir Piandarca projektas,
OFS projektai Afrikoje, arabų šalyse ir Šventojoje žemėje bei Azijoje ir Okeanijoje,
Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) etc.
Patvirtintas 2022-2024 m. biudžetas ir Ordino prioritetai ateinantiems trejiems
metams: 1) Naujai įsteigtų sekretoriatų (ugdymo, JPIC, komunikacijos etc.)
įgyvendinimas; 2) Ugdymas (tarnaujanti lyderystė, pašaukimai, šeimos gyvenimas,
finansinis); 3) Finansai; 4) Komunikacija; 5) Jaupra; 6) Dvasinė asistencija.
Generalinės kapitulos širdimi
tapo susitikimas su Šventuoju Tėvu
Pranciškumi. Lapkričio 15-ąją
Vatikane
vykusios
privačios
audiencijos
metu
popiežius
Pranciškus kreipėsi į pasauliečius
pranciškonus: „Brangūs broliai ir
seserys, raginu jus tai realizuoti savo
gyvenime ir savo misijoje. Ir,
meldžiu, nepainiokime atgailavimo
su atgailos darbais! Pastarieji –
pasninkas, išmalda, apsimarinimas –
yra apsisprendimo atverti širdį
Dievui pasekmės. Atverti širdį Dievui! Atverti širdį Kristui, gyvenant tarp kitų paprastų
žmonių, šv. Pranciškaus stiliumi. Kad ir jūs galėtumėte tapti tokiu „Kristaus
veidrodžiu“, koks buvo Pranciškus“.
Išsamesnė informacija apie Generalinę kapitulą – kituose ugdymo mėnraščiuose.

MALDOS INTENCIJOS

Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo Žodį, kad Šventosios
Dvasios galia būtų drąsūs ir kūrybingi jo liudytojai.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
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Už OFS ir Jaupra augimą pasaulyje „Tėve mūsų..“

