ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Balandžio mėnesį tęsiasi Brolijų liudijimų vakarų ciklas per Zoom.
Susipažinti kviečia dar dvi vietinės brolijos – Lentvario Viešpaties Apreiškimo
Švč. M. Marijai brolija (balandžio 10 d., 17 val.) ir Skuodo Švč. Trejybės brolija
(balandžio 20 d., 19 val.). Prašome vietinius ministrus savo brolijų prisistatymą
registruoti el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Zoom prisijungimo nuoroda čia.
Balandžio 3 d., 17.00-18.30 val., šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje vyks
Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakaras, kurio metu melsimės ne tik už
savo ir Pranciškoniškosios šeimos, bet ir už Lietuvos, Ukrainos, Rusijos ir viso
pasaulio atsivertimą. Iš anksto (vėliausiai prieš parą) užsiregistravusiems
atsiųsime Zoom nuorodą, kuria galėsite prisijungti prie tiesioginės vaizdo
transliacijos. Jei jau registravotės praėjusius kartus, pakartotinai registruotis
nereikia (veikia ta pati Zoom nuoroda). Registracijos forma čia.
Kviečiame pasinaudoti LR įstatymų suteikta teise ir iki gegužės 1 d. paskirti
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui savo 1,2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio. Prašymai teikiami tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio
deklaravimo sistemą (EDS). Mūsų rekvizitai: Lietuvos pasauliečių pranciškonų
ordinas, į. k. 192084542; AB SEB bankas, a.s. LT287044060003604017.
Viešpats teatlygina Jums nesuskaičiuojamomis savo gerumo malonėmis!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖ NRAŠTIS Nr. 101 (2022 m. balandis)

MALDOS INTENCIJOS

Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Melskimės už sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus
žmones, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės bei vietos bendruomenės
tinkamai remtų jų pastangas.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už CIOFS Prezidiumą ir Kubos nacionalinę broliją. „Tėve mūsų...“
Už Ukrainą ir taiką pasaulyje. „Viešpatie, padaryk mane...“
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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. 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 kapitulos data derinama.

Kasdien, 19.30 val., per Zoom – Maldos skydas už Ukrainą. Nuo pat
karo pradžios pranciškoniškasis jaunimas ir pasauliečiai pranciškonai kartu
su pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis meldžiasi rožinio maldą už
taiką ir Viešpaties pergalę Ukrainoje, už Rusijos ir viso pasaulio atsivertimą,
už savo atsigręžimą į Jėzų Kristų visa širdimi. Zoom prisijungimo nuoroda.
Tarptautinė pasauliečių pranciškonų ordino taryba (CIOFS) įkūrė
specialų fondą Ukrainai, per kurį karo metu ir po jo bus teikiama
nacionalinių OFS brolijų pagalba pasauliečiams pranciškonams ir
pranciškoniškajam jaunimui Ukrainoje.
Jei norite paaukoti konkrečiai Pranciškoniškajai šeimai Ukrainoje, savo
auką galite pervesti į nacionalinės brolijos sąskaitą:
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas;
a/s LT287044060003604017; mokėjimo paskirtis - Ukrainai.
Surinktas jūsų aukas nuolat pervedame į CIOFS fondą. Per kovo mėnesį
iš viso surinkome ir nuo Lietuvos OFS nacionalinės brolijos į CIOFS fondą
Ukrainai pervedėme 5000 eurų. Dėkojame už jūsų maldą ir solidarumą!
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Pradėkime iš naujo broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: GENERALINIO MINISTRO LAIŠKAI DĖL UKRAINOS
Brangūs broliai ir seserys,
Pastarosiomis dienomis daugelis jūsų klausėte tiek manęs asmeniškai, tiek per
generalinį Sekretoriatą, tiek per mūsų brolius ir seses Ukrainoje bei Vengrijoje, –
kokia situacija šioje karo draskomoje šalyje, ir kaip galime padėti mūsų broliams ir
seserims Ukrainoje.
Su kai kuriais mūsų broliais ir sesėmis Ukrainoje kontaktuoju beveik kasdien ir
galiu patikinti, kad situacija keičiasi labai, labai greitai, kasdien, kas valandą.
1. Dauguma mūsų brolių ir seserų, iš kurių gaunama informacija, yra sveiki ir
saugūs. Tačiau su keletu vis dar nepavyksta užmegzti ryšio.
2. Šiandien dauguma jų turi elektrą, dujas, vandenį, internetą, maisto, vaistų, gali
išsiimti grynųjų pinigų, ir, nepaisant baisios karo baimės, stengiasi toliau gyventi
savo kasdieninį gyvenimą.
3. Dėl šios tragiškos situacijos daugybė pabėgėlių atvyksta į Vengriją, Lenkiją,
Slovakiją ir Rumuniją. Dedamos milžiniškos pastangos, tvarkantis su šiuo žmonių
srautu. Nesvarbu, ar jie būtų pasauliečiai pranciškonai ar ne, mūsų pareiga yra
padėti šiems žmonėms ir visiems, kurie aukoja savo laiką ir jėgas.
Žinoma bet kuriuo momentu visa tai gali pasikeisti.
Yra du būdai, kuriais mes, kaip šeima, galime padėti. Su šiuo metu Ukrainoje
gyvenančia Prezidiumo nare Dina Shabalina sutarėme dėl tolimesnių veiksmų:
1. Dėl mūsų OFS brolių ir seserų: CIOFS įkuria specialų fondą Ukrainai. Tai reiškia,
kad kiekvienas, norintis teikti finansinę pagalbą OFS Ukrainoje, turi ją siųsti į CIOFS
banko sąskaitą, nurodydamas paskirtį „Ukrainai“.
Bendradarbiaujant su OFS Ukrainoje, šis fondas bus nedelsiant naudojamas
mūsų brolių ir sesių kasdienėms reikmėms, atsiliepiant į gautus prašymus. Lėšas
pervesime patikimais kanalais, kad pinigai pasiektų tikslą su minimaliausiais
nuostoliais. Turime žvelgti ir į ateitį. Tikimės, kad karas neužsitęs labai ilgai, ir nėra
klausimų, kad Ukraina turės būti atstatyta. Karo pabaigoje visas fonde likusias lėšas,
kurios nebus sunaudotos kasdienėms reikmėms, pervesime kaip paramą mūsų
brolių ir seserų namų atstatymui.
2. Dėl pabėgėlių: tiems, kurie norite padėti ir jau padedate pabėgėliams,
rekomenduojame finansinę paramą siųsti tiesiai tų šalių mažesniesiems broliams,
kurie turi artimiausią kontaktą su stokojančiais. Mūsų broliai ir seserys darbuojasi
kartu su jais, jų namai yra abejose sienos pusėse. Rekomenduojame savo paramą
jiems siųsti tiesiogiai. Prie šio laiško rasite reikalingus banko duomenis.
Vienykimės maldoje, melsdami Marijos, Taikos Karalienės, užtarimo, kad šis
karas labai greitai pasibaigtų ir visi nuo jo kenčiantys galėtų sugrįžti į normalų ir
taikų gyvenimą.
Su broliškais linkėjimais,
jūsų ministras ir brolis Tibor Kauser
CIOFS generalinis ministras
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Savo didelei nelaimei, žmogus nežino, kas įvyks, ir kas jam gali pasakyti, kaip tai
įvyks? Kaip žmogus negali suvaldyti vėjo ar pasilaikyti gyvybės alsavimo, taip jis
negali nustatyti savo mirties dienos. Tas mūšis neišvengiamas, o nedorumas bejėgis
išgelbėti savo šeimininką. Visus tuos dalykus suvokiau, svarstydamas visa, ką žmonės
po saule daro, kai žmogus užvaldo kitą žmogų jo nenaudai. (Mok 8, 6-9)
Brangūs broliai ir seserys, tegul Viešpats suteikia jums ramybę!
Norėčiau, kad man nebūtų reikėję rašyti šio laiško, tačiau po tragiškų pastarųjų
dienų įvykių negalime likti tyloje. Negalėjome žinoti, kaip tai įvyks. Kai kam iš mūsų
Ukraina yra labai artima, o kai ką nuo jos skiria didžiulis atstumas. Tačiau
neturėtume galvoti, kad tai, kas įvyko ten, mums negali nutikti. Melsdamiesi už taiką
Ukrainoje turime atsiminti, kad taip galėjo nutikti ir mums. Gyvenimas taikoje nėra
savaime suprantamas dalykas, užtenka pažvelgti į istoriją. Taika nėra kažkas
natūralaus. Taika nėra ugnies nutraukimas. Taika nėra ginklų tyla. Taika yra Dievo
dovana. Ji yra Dievo mums duodama dovanai, tačiau mes turime būti aktyvūs, kad
ją išlaikytume. Taika prasideda tada, kai aš neturiu jokios intencijos įžeisti kitų, o
kiti neturi jokių intencijų įžeisti mane. Taika prasideda tada, kai aš gerbiu kitus, o
kiti gerbia mane. Taika reiškia geras intencijas ir pagarbą kiekvieno Dievo vaiko
laisvei. Taigi siekdamas taikos aš turiu apriboti save. Taika yra jaučiama mano
širdyje, nes tai Dievas ją ten įdėjo. Taika yra mano pasitenkinimas tuo, ką turiu, nes
aš savo širdyje turiu Dievą ir man to gana.
Karas sužeidžia ne tik aukas, bet ir kiekvieną, kas yra į jį įtrauktas. Kare nėra
nugalėtojų, nes pergalė priklauso tik Dievui, o ne mums. Koks didžiulis skirtumas
tarp kito nugalėjimo ir Dievo pergalės!
Ypatingai dabar, kai netrukus pradėsime gavėnią, atgailos ir susitaikinimo laiką,
turime įsisąmoninti, kad nuodėmė sugriovė Dievo pradžioje sukurtą taiką.
Popiežius Pranciškus sako, kad Ukraina nusipelno taikos. Aš papildyčiau, kad
kiekviena tauta nusipelno taikos, kiekvienas vyras ir moteris nusipelno taikos.
Pradėkime daryti tai, ką galime padaryti. Susitaikinkime su Dievu, su savimi ir su
savo kaimynais. Gyvenkime atgailoje ir tęskime maldą už kiekvieną, kuris dalyvauja
kare. Pirmiausia už tuos, kurie buvo į jį įtraukti be savo kaltės – už mūsų brolius ir
seseris Ukrainoje, už aukas Ukrainoje ir galiausiai už tuos, kurie nežino ką darą
(plg. Lk 23, 34).
Brangūs broliai ir seserys, kviečiu stiprinti mūsų tarpusavio vienybę su visa
Pranciškoniškąja šeima ir su Katalikų Bažnyčia, Pelenų trečiadienį jungiantis į
popiežiaus Pranciškaus maldą už taiką. Galime būti tikri, kad mūsų maldos neliks
neišgirstos.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos, kurie atleidžia iš meilės Tau
(plg. Mt 6, 12) ir pakelia ligas bei vargą. Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje
(plg. Mt 5, 10), kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti. (Šv. Pranciškaus Kūrinijos
giesmė)
Jūsų brolis
Tibor Kauser
CIOFS generalinis ministras
Roma, 2022 m. vasario 25 d.
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