
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

 

Sausio 20 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos 
Definitoriumas paskyrė naujus dvasinius asistentus: nacionalinį dvasinį 
asistentą br. kun. Antaną Grabnicką OFM, Telšių regiono – br. kun. Astijų 
Kungį OFM, Kretingos brolijos – br. kun. Rolandą Taučių OFM. Sveikiname 
naujus asistentus ir dėkojame savo tarnystę užbaigusiems broliams Andriui 
Dobrovolskui OFM, Juozapui Marijai Žukauskui OFM ir Pauliui Vaineikiui OFM. 

 

Kovo mėnesį tęsiasi Brolijų liudijimų vakarų ciklas per Zoom. Susipažinti 
kviečia dar dvi vietinės brolijos – Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija 
(kovo 3 d., 19 val.) ir Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija (kovo 13 d., 16 val.). 
Prašome vietinius ministrus el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com suderinti dėl 
savo brolijų prisistatymo laiko. Zoom prisijungimo nuoroda čia. 
 

Kaip ir kasmet kovo mėnesį brolijose renkamos savanoriškos aukos Lietuvos 
pasauliečių pranciškonų ordino sekretoriato administratoriaus pareigybės 
išlaikymui. Šiuo tikslu brolijose surinktas arba asmenines aukas į nacionalinės 
brolijos sąskaitą galima pervesti visus metus. Rekvizitai: Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordinas, i. k. 192084542; a/s LT287044060003604017; AB SEB 
bankas, paskirtis – Sekretoriato išlaikymui. Viešpats teatlygina visiems, kurie 
prisidedate prie Ordino gyvybingumo!  

 

MALDOS INTENCIJOS 
Šventojo Tėvo Pranciškaus: 

Melskimės už krikščionis, susiduriančius su naujais bioetikos iššūkiais, kad 
jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę. 

Už Ukrainą ir taiką pasaulyje. Pelenų trečiadienis – pasninko už taiką diena. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už Austrijos, Bolivijos, Portugalijos ir Rumunijos nacionalines brolijas, už 
formacijos mokyklą Argentinoje. „Tėve mūsų..“ 
 
 

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. 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 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 kapitulos data derinama. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr. 100 (2022 m. kovas) 

 

 
 
 

 
 

Vasario mėnesį Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero 
provincija ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas įsteigė Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą. 

Liudijimus apie J. A. Pabrėžos užtarimu patirtas malones bus galima 
pateikti atvykus į  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
bažnyčią  (Vilniaus 2, Kretinga). Atsakingu už liudijimų priėmimą paskirtas 
Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas. Po 
liudijimą teikiančio asmens pokalbio su kunigu A. Dobrovolsku  ir jo 
sprendimo, kad liudijimas gali būti priimtas, jis bus ranka įrašomas į Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą. 
Pranciškonas Andrius Dobrovolskas arba jo paskirtas asmuo liudijimo 
priėmimą patvirtins savo parašu. 

Liudijimus pateikiantys asmenys bus supažindinti su LR asmens 
duomenų apsaugos taisyklėmis, o pati liudijimų knyga bus saugoma nuo 
viešos prieigos. 
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https://us02web.zoom.us/j/84890646148?pwd=SnlHeVA4eFVhV25GdDNCZUhhNmcvZz09


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Pasauliečių pranciškonų ordino prioritetai 2021-2024 metams 
 

2021 m. lapkričio 13-21 d. Romoje vykusi Pasauliečių pranciškonų ordino 
XVI Generalinė kapitula ir VII Generalinė rinkimų kapitula nustatė Ordino prioritetus 
ateinantiems trejiems metams. Kviečiame su jais susipažinti ir savo brolijose aptarti, 
kaip šie viso OFS prioritetai gali atsispindėti žemesnio lygmens brolijų gyvenime. 
 

1. Naujų sekretoriatų įgyvendinimas 
Įgalinti, kad pradėtų veikti 2017 m. Generalinės kapitulos nutarimu įsteigti 

sekretoriatai. Formuodamas naujus sekretoriatus (ugdymo, komunikacijos ir JPIC, 
t. y. teisingumo, taikos ir kūrinijos integralumo) Prezidiumas turi nacionalinėms 
brolijoms suteikti informaciją apie jų sudėtį, atsakomybes ir tarnystės terminus, 
kartu su finansiniais poreikiais. Visi pasiekti rezultatai bus tvirtinami Prezidiumo. 
Šie sekretoriatai, bent iš dalies, finansuojami iš aukų. 
 

2. Ugdymas. Svarbu visų lygių ugdymo medžiagoje vengti akademinės kalbos. 
2.1. Tarnaujanti lyderystė. Instrumentum Laboris ir br. Michael Perry OFM 

pranešimo papildomas dėmesys tarnaujančiai lyderystei numatė puikių įrankių 
vietinėms brolijoms. Sukurti paramos fondą, skirtą remti įvairioms su šių pasiūlymų 
įgyvendinimu susijusioms iniciatyvoms. 

2.2. Pašaukimas. Pasiūlyti OFS pašaukimo ištyrimo ir pašaukimų skatinimo 
priemones. Paskirti Prezidiumo narį, kuris, bendradarbiaudamas su Jaupra ir 
platesne Pranciškoniškąja šeima, būtų atsakingas už pašaukimų priežiūrą. 

2.3. Finansinis. Informacija apie visų lygių brolijų finansus turi būti įtraukta į 
brolijų ugdymo medžiagą. 

2.4. Šeimos gyvenimas. Tęsti šeimos komisijos darbą rengiant ugdymo 
medžiagą, kuri skatina šeimos gyvenimo vertybes ir padeda tapti tikrais liudytojais, 
kaip Dievo dovaną išpažįstančiais viso žmogaus gyvenimo (nuo prasidėjimo iki 
mirties) orumą. 
 

3. Finansai 
3.1. Prezidiumas turi sušaukti komisiją iš OFS narių, turinčių patirties ir 

kompetencijos finansų-biudžeto srityje. Ši komisija dirbs kartu su generaliniu 
ekonomu, galėdama susipažinti su finansine apskaita ir užduoti su ja susijusius 
klausimus. Ši komisija gali teikti ateinančių trejų metų biudžeto pasiūlymą, o pačios 
kapitulos metu atsakyti į su finansais nesusipažinusių kapitulos dalyvių klausimus. 

3.2. Kapitulai teikiamą trejų metų biudžeto pasiūlymą reikalinga parengti prieš 
6 mėnesius, kad nacionalinės brolijos galėtų jį peržiūrėti ir aptarti. Kaip balsavimu 
pageidavo Kapitula, nacionalinėms brolijoms bus siunčiamos metinės ataskaitos 
apie Prezidiumo pajamas ir išlaidas. 

3.3. CIOFS galėtų sukurti rėmimo sistemą, numatydama priemones ir gaires 
geriau argumentuotiems prašymams dėl tikslinių projektų. 

 

4. Komunikacija 

4.1. Optimaliai išnaudoti socialines medijas kaip būdą abipusiam gyvybingumui, 
asmeniškai komunikuojant tarp brolių ir sesių visame pasaulyje. 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

4.2. Padrąsinti nacionalines brolijas naudotis skaitmeninėmis technologijomis, 
kad palaikytų ryšius su vietinėmis brolijomis ir atskirais nariais tuomet, kai fiziniai 
susitikimai neįmanomi. 
 

5. Jaupra 
Pranciškoniškojo jaunimo dalyvavimas Generalinėje kapituloje liudija OFS ir 

Jaupra ryšių svarbą. 
5.1. Prezidiumas turi raginti nacionalines brolijas padėti Jaupra brolijoms 

surasti savo kelią, o kartu visada būti pasiruošus suteikti prašomą pagalbą. 
5.2. Prezidiumas turi raginti vietines brolijas atverti Jaupra nariams savo 

susirinkimus tiek įprastai, tiek švenčių proga. 
5.3. Kada tik įmanoma, jaunuoliai turi būti įtraukiami į ugdymo, finansų ir 

komunikacijos grupes-sekretoriatus. 
 

6. Dvasinė asistencija 
6.1. Raginti dvasinius asistentus naudotis 2019 m. ugdymo kursų medžiaga. 
6.2. Padėti nacionalinėms brolijoms organizuoti ugdymo kursus, dvasiniais 

asistentais rengiant ne pranciškonų vienuolius, kunigus ir OFS narius. 
6.3. Pagerinti generalinių ir nacionalinių dvasinių asistentų komunikaciją. 

 

7. Kitos rekomendacijos 
7.1. Statistika. Atlikti realų OFS narių surašymą. Pagrindine tarybų atsakomybe 

lieka pažinti savo brolijų narius, kaip tai jau nusprendė ir pareikalavo 2017 m. 
Generalinė kapitula. 

7.2. Esami projektai. Integraliai dirbti prie jau esamų Prezidiumo projektų 
įgyvendinimo, nuolat įvertinant procesą ir teikiant grįžtamąjį ryšį. Įtraukti 
nacionalines brolijas, kad jos prisidėtų prie šių projektų asmeniškai ar finansiškai. 
 

Iš OFS Generalinės kapitulos baigiamojo dokumento 
 

Klausimai apmąstymui ir diskusijai: 
1. 2017 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino VIII Nacionalinė kapitula 

įsteigė sekretoriato administratoriaus pareigybę. Ar matau šios institucijos naudą 
nacionalinei brolijai ir prasmę finansiškai prisidėti prie sekretoriato išlaikymo? 

2. Ar pakankamą dėmesį skiriame tarnaujančios lyderystės temai? Ar mūsų 
ministrai ir tarybų nariai yra tie, kurie tarnauja savo brolijoms? Ar kaip vyresnieji 
esame tie, kurie tarnaujame, o ne vadovaujame savo broliams ir sesėms? 

3. Ar brolijos taryboje reikalingas narys, atsakingas už pašaukimus? Kodėl? 
4. Ar ugdydami narius pakankamai kalbame apie finansus? Kaip mūsų brolijoje 

priimamas nario mokestis – kaip našta ar meilės ir priklausymo Ordinui išraiška? 
5. Kaip Ordinas galėtų didesnį dėmesį skirti šeimoms? Pasidalykite konkrečiais 

pasiūlymais su Regionine ir Nacionaline tarybomis. 
6. Kaip brolijos komunikacijai ir pašaukimų skatinimui išnaudojame socialines 

medijas ir skaitmenines technologijas? Ką šioje srityje galėtume daryti geriau? 
7. Ar mūsų brolijų susirinkimai yra atviri Jaupra nariams? Kiek esame linkę 

pranciškoniškąjį jaunimą įtraukti į OFS gyvenimą ir veiklas? Kiek juo pasitikime? 
8. Koks yra mūsų dvasinių asistentų pasirengimas? Ar jie pažįsta OFS tapatybę? 
9. Ar vietinė taryba pažįsta savo brolijos narius? Ar narių sąrašas yra realus? 
10. Kaip asmeniškai ir finansiškai prisidedame prie Ordino projektų? 2 3 


