ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Vasario 19 d., 10.00-17.00 val., nuotoliniu būdu per Zoom programą vyks
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinis ugdymo seminaras,
skirtas sinodiniam – bendros patirties ir apmąstymo – keliui Lietuvoje.
Seminare dalyvauti kviečiami visi norintys įsiklausyti pasauliečiai pranciškonai,
dvasiniai asistentai ir pranciškoniškasis jaunimas – tie, kuriems rūpi įsiklausyti
į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai, ir kurie nori įsiklausyti vienas į kitą
Pranciškoniškoje šeimoje. Registracija į seminarą vyksta iki vasario 14 dienos.
Registracijos forma čia. Laukdami seminaro kasdien melskimės himną Šventajai
Dvasiai (Veni Sancte Spiritus).
Tęsiasi nuotolinis brolijų liudijimų vakarų ciklas – vasario 27 d., 16 val.
susipažinti kviečia Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo brolija.
Prašome vietinius ministrus el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com suderinti dėl
savo brolijos pristatymo laiko. Zoom prisijungimo nuoroda čia.
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje
vyksta Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, kurių metu meldžiamės
už Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atsivertimą. Dalyvaujančių gyvai brolių
ir sesių prašome dėvėti kaukes ir laikytis atstumo. Didesnės rizikos grupės
asmenis prašome rinktis galimybę dalyvauti Zoom transliacijos pagalba. Jei jau
registravotės praėjusius kartus, pakartotinai registruotis nereikia (veikia ta pati
Zoom nuoroda). Registracijos forma čia.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖ NRAŠTIS Nr. 99 (2022 m. vasaris)

MALDOS INTENCIJOS

Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Melskimės už vienuoles ir kitas pašvęstojo gyvenimo moteris, dėkodami už
jų misiją ir drąsą, kad jos rastų naujų sprendimų mūsų laikų iššūkiams įveikti.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Argentinos ir Venesuelos nacionalines brolijas. „Tėve mūsų..“

4

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. Antanas Grabnickas OFM (8 680 25115; antanas3@outlook.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 numatyta 2022-02-26.
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Pradėkime iš naujo broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
nario mokestis ir jo rinkimo tvarka
Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos pasauliečių pranciškonų
ordino nario mokesčio tvarka, dėl kurios nusprendė 2021 m. rugsėjo mėn. vykusi
X Nacionalinė kapitula ir kurią 2022 m. sausio mėn. patvirtino Nacionalinė
taryba. Brolijų ministrai ir ekonomai jau susipažino su atnaujinta nario mokesčio
tvarka sausio 22 d. nuotoliniu būdu vykusiame praktiniame kurse. Pristatome tas
Nacionalinės tarybos nutarimo dalis, su kuriomis aktualu susipažinti kiekvienam
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nariui.
Vadovaudamasi Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos 25 straipsniu,
Generalinių Konstitucijų 30 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos pasauliečių
pranciškonų ordino X Nacionalinės kapitulos nutarimais, Lietuvos pasauliečių
pranciškonų ordino Nacionalinė taryba nutaria:
1. Minimalus mėnesinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nario
mokestis dirbantiems yra 3 eurai, nedirbantiems (pensininkams ir socialiai
remtiniems) – 1,5 euro.
2. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nario minimalus metinis
mokestis CIOFS (Tarptautinei pasauliečių pranciškonų ordino tarybai) yra
4 eurai. Šis mokestis yra skirtas padengti Generalinės kapitulos nustatytą
metinę CIOFS kontribuciją, su generalinėmis ir nacionalinėmis kapitulomis bei
Prezidiumo broliškais-pastoraciniais vizitais susijusias išlaidas.
3. Visi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino naujokai ir profesai turi
pareigą mokėti nario mokestį. Kiekvienas narys priskiriamas vienai iš šių
kategorijų: 1) dirbantis; 2) nedirbantis (pensininkas arba socialiai remtinas);
3) atleistas nuo mėnesinio mokesčio tarybos sprendimu; 4) nesavarankiškas
(t. y. asmuo, kuris savarankiškai nedisponuoja pinigais); 5) suspenduotas (arba
savanoriškai laikinai pasitraukęs).
3.1. Raštišku vietinės tarybos sprendimu dėl objektyvių priežasčių narys gali
būti atleistas nuo mėnesinio mokesčio, tokiu atveju vietinė brolija įsipareigoja
padengti jo dalį aukštesnių lygių brolijoms (t. y. 1 eurą už mėnesį). Atleistam
nuo mėnesinio mokesčio nariui paliekama pareiga bent kartą per metus, pagal
išgales, laisva auka prisidėti prie savo vietinės brolijos išlaikymo. Toks narys
nėra atleidžiamas nuo 4 eurų minimalaus metinio mokesčio CIOFS, kuris yra
priklausymo Ordinui ženklas.
3.2. Nesavarankiškas (t. y. savarankiškai nedisponuojantis pinigais) narys
yra atleidžiamas nuo mėnesinio nario mokesčio ir metinio mokesčio CIOFS,
2 vietinė brolija už jį neturi padengti.

Pradėkime iš naujo broliai!

3.3. Pareigos mokėti mėnesinį nario mokestį ir metinį mokestį CIOFS neturi
kandidatai, suspenduoti ir savanoriškai laikinai pasitraukę nariai.
4. Vietinėse brolijose surinktas mėnesinis nario mokestis yra dalijamas į
3 lygias dalis: 1/3 vietinei brolijai, 1/3 regioninei brolijai ir 1/3 nacionalinei
brolijai.
4.1. Jei brolijos narys aukoja didesnį nei minimalų mėnesinį nario mokestį,
suma dalijama į 3 lygias dalis – vietinei, regioninei ir nacionalinei brolijoms.
4.2. Geradarių aukos vietinėms ar regioninėms brolijoms, jeigu aukotojų
valia nenustatyta kitaip, nėra dalijamos, jų panaudojimo klausimus paliekant
spręsti atitinkamo lygmens taryboms.
4.3. Kartą per metus vietinėse brolijose renkamos ir nacionalinei brolijai
pervedamos aukos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino sekretoriato
administratoriaus pareigybės išlaikymui yra savanoriška auka, nesusijusi su
nario mokesčio tvarka.
6. Nario mokesčio rinkimo tvarkos, lydraščių ir žiniaraščių pateikimo
terminai:
6.2. Į vietinės brolijos kasą mėnesinis nario mokestis įnešamas ne vėliau kaip
iki einamojo mėnesio 20 dienos, metinis mokestis CIOFS – ne vėliau kaip iki
birželio 20 dienos.
7. Dėl narių laiku nesumokėto ir/ar vietinių brolijų laiku nepervesto
mokesčio:
7.1. Jei turintis pareigą mokėti mokestį narys jo laiku neįneša į brolijos kasą,
vietinė brolija atsakinga padengti visų jo mokesčių dalį aukštesnių lygių
brolijoms. Vietinė brolija turi pareigą kompensuoti tokių narių mėnesinį nario
mokestį (už dirbantį narį – po 2 eurus už mėnesį, už nedirbantį narį – po 1 eurą
už mėnesį) ir metinį mokestį CIOFS (už visus narius – po 4 eurus už metus).
Vietinė taryba privalo įspėti narius, kurie nesilaiko iš įžadų kylančio
įsipareigojimo mokėti nario mokestį, bei svarstyti ir priimti atitinkamus
sprendimus dėl tolimesnės jų narystės.
7.3. Už jau praėjusį ketvirtį nario arba vietinės brolijos sumokėtas įnašas yra
laikomas skolos padengimu vietinei ar regioninei brolijai ir nėra traukiamas į
nario mokesčio metinius žiniaraščius atgaline data.
9. Nutarimo 1 ir 2 punktuose nustatytas minimalus mėnesinis Lietuvos
pasauliečių pranciškonų ordino nario mokestis ir minimalus metinis mokestis
CIOFS mokamas nuo 2022 m. sausio 1 dienos.
Iš Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos
2022 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 01-04-084 „Dėl Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
nario mokesčio, jo rinkimo tvarkos bei aukų panaudojimo“
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