
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

2022 m. sausio mėn. tęsiame Brolijų liudijimų vakarų ciklą per Zoom. 
Susipažinti kviečia dar dvi vietinės brolijos – Palangos Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų brolija (sausio 11 d., 19.30 val.) ir Marijampolės Šv. Arkangelo 
Mykolo brolija (sausio 28 d., 19 val.). Prašome visas vietines tarybas dėl savo 
brolijos pristatymo laiko iš anksto suderinti el.paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com. 
Zoom prisijungimo nuoroda čia. 

 

Sausio 22 d., 10.00-12.00 val. nuotoliniu būdu vyks Praktinis kursas 
ekonomams (naujos nario mokesčio mokėjimo tvarkos ir atnaujintų 
žiniaraščių pristatymas), skirtas visų lygių ekonomams ir ministrams. 
Registracija vyksta iki sausio 15 dienos. Registracijos forma čia. 
 

Vasario 19 d. nuotoliniu būdu vyks X Nacionalinis ugdymo seminaras. 
Detalesnė informacija – kitame ugdymo mėnraštyje.  

 

Birželio 24-26 d. sodyboje „Angelų svetainė“ prie Kryžių kalno vyks IV OFS 
ir Jaupra „Palapinių stovykla“. Nuo Porciunkulės šventės (galimai derinant su 
pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygiu) numatoma Šv. Pranciškaus ikonos 
piligrimystė po OFS-Jaupra brolijas. Detalesnė informacija pasirodys vėliau. 
 

 

MALDOS INTENCIJOS 
Šventojo Tėvo Pranciškaus: 

Melskimės už diskriminacijos ir religinio persekiojimo aukas, kad būtų 
pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už Benino, Togo ir Kosta Rikos nacionalines brolijas. „Tėve mūsų..“ 
Už sausio 29 d. Kretingoje vyksiančią Telšių regiono Rinkimų kapitulą ir 

vasario 26 d. Kaune vyksiančią Kauno-Vilkaviškio regiono Rinkimų kapitulą. Už 
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos brolių kapitulą. 
 
 
 

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 naujo regiono Rinkimų kapitula vyks 2022-02-26. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr. 98 (2022 m. sausis) 

 

 
 

 

 

 
 

 
Mylimieji broliai ir sesės, 
 
Apsikabinkime Evangeliją taip, kaip apsikabiname Jėzų. Evangelija, kitaip 

tariant, pats Jėzus teformuoja mūsų gyvenimą (plg. 2021 m. lapkričio 15 d. 
popiežiaus Pranciškaus kreipimasis į OFS Generalinės kapitulos dalyvius). 

 
Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų Metų! 

 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 
Virginija Mickutė OFS, diak. Nerijus Čapas OFS, Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, 

Kristina Petrutytė OFS, Nijolė Raudytė OFS, Rita Budvytytė OFS, Julija Mironovaitė, 
br. Piotr Strocen OFM Conv ir br. Andrius Dobrovolskas OFM 

 
Šv. Kalėdos, 2021 
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https://us02web.zoom.us/j/84890646148?pwd=SnlHeVA4eFVhV25GdDNCZUhhNmcvZz09
https://forms.gle/rKMBjV1zQctkLvvq6


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus kreipimasis 
į OFS Generalinės kapitulos dalyvius  
 

Klementino salė, 2021 m. lapkričio 15 d. 
 

Labas rytas, brangūs OFS broliai ir seserys!  
Sveikinu jus šv. Pranciškaus žodžiais „Viešpats tesuteikia jums ramybę“, 

kuriais jis kreipdavosi į visus sutiktus kelyje. Man malonu jus priimti jūsų 
Generalinės kapitulos proga. Šiame kontekste norėčiau priminti keletą dalykų, 

būdingų jūsų pašaukimui ir misijai.  
Jūsų pašaukimas kyla iš visuotinio pašaukimo į šventumą. Katalikų 

Bažnyčios Katekizmas mums primena, kad „pasauliečiai dalyvauja Kristaus 
kunigystėje: vis labiau su Juo suvienyti, jie skleidžia Krikšto ir Sutvirtinimo malonę 
visose asmeninio, šeimos, socialinio ir bažnytinio gyvenimo srityse, taip 
atsiliepdami į visiems pakrikštytiesiems skirtą pašaukimą būti šventiems“ 
(KBK 941). 

Šis šventumas, į kurį jūs, pasauliečiai pranciškonai, esate pašaukti, kaip jūsų 
prašo Generalinės Konstitucijos ir šv. Pauliaus VI patvirtinta Regula, pasireiškia 
kaip širdies atsivertimas. Širdies, kurią patraukė, užkariavo ir perkeitė Tas, 
kuris yra vienintelis Šventas, kuris yra „gėris, visas gėris, aukščiausiasis gėris“ 
(šv. Pranciškus, Aukščiausiojo Dievo garbinimas). Tai jus padaro tikrais 
„atgailotojais“. Šv. Pranciškus savo Laiške visiems tikintiesiems „atgailos darymą“ 
pristato kaip atsivertimo kelią, krikščioniško gyvenimo kelią, įsipareigojimą 
vykdyti dangiškojo Tėvo valią ir daryti Jo darbus. Testamente savo paties 
atsivertimo procesą jis apibūdina šiais, jums gerai žinomais žodžiais: „Dievas 
įkvėpė mane, brolį Pranciškų, taip pradėti atgailos gyvenimą. Kol dar gyvenau 
nuodėmėse, man buvo labai koktu matyti raupsuotuosius, bet pats Viešpats 
nuvedė mane pas juos, ir man jų labai pagailo. O kai pažinau juos, kas anksčiau 
man atrodė koktu, virto kūno ir sielos paguoda, tikra palaima. Ir po to, ilgai 
netrukęs, atsiskyriau nuo pasaulio“.  

Atsivertimo procesas vyksta Dievui imantis iniciatyvos: „Viešpats įkvėpė 
mane pradėti daryti atgailą“. Dievas veda atgailotoją ten, kur jis niekad nebūtų 
norėjęs eiti: „Dievas nuvedė mane pas juos, raupsuotuosius“. Atgailotojas 
atsiliepia sutikdamas tarnauti kitiems ir būdamas jiems gailestingas. To 
rezultatas yra laimė: „kas anksčiau man atrodė koktu, manyje buvo perkeista į 
kūno ir sielos paguodą“. Būtent toks yra Pranciškaus atsivertimo kelias. 

Štai, brangūs broliai ir seserys, ką raginu įgyvendinti jūsų gyvenime ir 
misijoje. Ir, prašau, nesupainiokime „atgailos darymo“ su „atgailos darbais“. 
Pasninkas, išmalda, apsimarinimas – visa tai yra apsisprendimo atverti savo 
širdį Dievui pasekmės. Atverti savo širdį Dievui! Atverti savo širdį Kristui, 
gyvenant tarp paprastų žmonių, šv. Pranciškaus stiliumi. Kaip Pranciškus buvo 
„Kristaus veidrodis“, taip pat ir jūs galite tapti „Kristaus veidrodžiais“. 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

 

Jūs esate vyrai ir moterys, įsipareigoję gyventi pasaulyje pagal 
pranciškonišką charizmą. Charizmą, kuri iš esmės yra mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus šventosios Evangelijos laikymasis. Pasauliečio pranciškono pašaukimas 
yra gyventi Evangelija pasaulyje Neturtėlio stiliumi, sine glossa (be komentarų); 
priimti Evangeliją kaip gyvenimo „formą ir regulą“. Raginu jus apsikabinti 
Evangeliją taip, kaip apsikabinate Jėzų. Evangelija, kitaip tariant, pats Jėzus 
teformuoja jūsų gyvenimą. Tokiu būdu neturtas, mažumas ir paprastumas taps 
jus iš visų kitų išskiriančiais ženklais. 

Dėl šios jūsų – pranciškonų ir pasauliečių – tapatybės priklausote 
„išeinančiai“ Bažnyčiai. Jūsų mėgstamiausia vieta yra tarp žmonių, kur būdami 
pasauliečiai (nesusituokę ar gyvenantys santuokoje), kunigai ir vyskupai, 
kiekvienas pagal savo savitą pašaukimą, liudijate Jėzų paprastu gyvenimu, 
nepretenzingai, visada noriai sekdami neturtingą ir nukryžiuotą Kristų, kaip 
šv. Pranciškus ir daugybė jūsų Ordino vyrų ir moterų. Drąsinu ir jus eiti į 
periferijas, šiandienos egzistencinius paribius, kad ten nuaidėtų Evangelijos 
žodis. Nepamirškite vargšų, kurie yra Kristaus kūnas: esate pašaukti jiems nešti 
Gerąją Naujieną (plg. Lk 4, 18), kaip tarp kitų tai darė ir jūsų globėja šv. Elžbieta 
Vengrė. Kaip kad vakarykštės „atgailotojų brolijos“ išsiskyrė iš kitų steigdamos 
ligonines, vaistines, labdaros valgyklas ir darydamos kitus konkrečius artimo 
meilės darbus, taip ir šiandien Dvasia siunčia jus praktikuoti tos pačios 
gailestingos meilės su kūrybingumu, kurio reikalauja naujos skurdo formos. 

Jūsų pasaulietiškumas tebus pilnas artumo, atjautos ir švelnumo. Būkite 
vilties vyrai ir moterys, įsipareigoję ja gyventi ir kartu ją „organizuoti“, 
perkeldami į kasdienos situacijas, žmogiškus santykius, socialinį ir politinį 
įsipareigojimą; idant malšinant šiandienos skausmą augtų viltis dėl rytdienos. 

Ir visu tuo, brangūs broliai ir seserys, esate pašaukti gyventi brolijoje, 
jausdamiesi didžios Pranciškoniškosios šeimos dalimi. Tad primenu jums 
Pranciškaus troškimą, kad visa šeima liktų vieninga, žinoma, gerbiant įvairių ją 
sudarančių komponentų, taipogi kiekvieno nario skirtingumą ir autonomiją. Bet 
visada liekant gyvybę teikiančioje tarpusavio bendrystėje kartu svajoti apie 
pasaulį, kuriame visi būtų ir jaustųsi broliai, bei kartu nenuilstamai jį kurtų (plg. 
enciklika Fratelli tutti, 8): kaip vyrai ir moterys, kurie kovoja už teisingumą, 
darbuojasi dėl integralios ekologijos, bendradarbiaudami misijų projektuose, 
būdami taikos darbininkai ir Palaiminimų liudytojai. 

Tokiu būdu pradėjome nuo atsivertimo kelio ir tęsiame visais šiais vaisius 
nešančiais pasiūlymais, kurie kyla iš su Viešpačiu susijungusios ir neturtą 
pamilusios širdies. Tegul šv. Pranciškus ir visi Pranciškoniškosios šeimos 
šventieji jus lydi jūsų kelionėje. Telaimina jus Viešpats ir tesaugo Dievo Motina, 
„Mergelė tapusi Bažnyčia“. Ir, prašau, nepamirškite melstis už mane. Ačiū. 
 

Užduotis. Privati Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencija ir jo kreipimasis buvo 
istorinis įvykis Pasauliečių pranciškonų ordinui. Kaip asmeniškai ir brolijose 
įgyvendinsime popiežiaus programą pasauliečiams pranciškonams? 2 3 


