
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 
 

Balandžio 23-30 d. Romoje vykusiame posėdyje CIOFS Prezidiumas 
patvirtino įvairių Ordino komisijų sudėtį. Nacionalinė ministrė ir CIOFS narė 
Virginija Mickutė OFS paskirta į Šventųjų bylų komisiją (Commission for the 
Causes of Saints), kurią koordinuoja Prezidiumo narė Dina Shabalina OFS. 
Palydėkime malda, kad Viešpats laimintų šios komisijos darbus! 

 

Gegužės 28 d., 09.00-14.00 val., nuotoliniu būdu per Zoom programą vyks 
Sinodiniam keliui Lietuvoje skirto X Nacionalinio ugdymo seminaro antroji 
dalis. 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. Registruotis gali ir tie, kurie nedalyvavo 
vasario mėnesį vykusioje pirmoje seminaro dalyje. Registracija į seminarą 
vyksta iki gegužės 21 dienos. Registracijos forma čia. Laukdami seminaro 
kasdien melskimės himną Šventajai Dvasiai (Veni Sancte Spiritus). 

 

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 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 ir balandžio mėnesius šiam 
fondui iš viso jau surinkome 7487 Eur. Dėkojame už jūsų maldą ir solidarumą! 

 

 
 

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. 102 (2022 m. gegužė) 

 

 
 
 

 
 
 

MALDOS INTENCIJOS 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
Melskimės už gyvenimo pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems 

taptų klausymo, gilaus atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei 
pavyzdžiu. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už Kanados nacionalinę broliją. „Tėve mūsų...“ 
Už Ukrainą ir taiką pasaulyje. „Viešpatie, padaryk mane...“ 
Už Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos 

VII Rinkimų kapitulą, kuri vyks 2022 m. birželio 18 d. Kretingoje. 
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https://forms.gle/JexgtRmdiAG3zVpr9
https://us02web.zoom.us/j/83213509238?pwd=bkRnUjNSYTJQS1A3anBwRlRGQi91QT09


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: GENERALINIO MINISTRO  
VELYKINIS LAIŠKAS 

 

Brangūs broliai ir seserys, 
 

Velykos yra džiaugsmo šventė, kai Prisikėlimo 
džiaugsmas mūsų širdis pripildo vilties ir 
dėkingumo. Šiandien, kai žvelgdami į aplinkinį 
pasaulį matome tiek daug bėdų, kaip niekad svarbu 
patirti Velykų gylį ir tai, kas mums yra tikrasis 
Velykų džiaugsmas. Kartais teisinga paklausti... 
Kaip įžvelgti Dievo šlovę tarp šių daugybės 
sunkumų? Kokia yra mūsų pareiga? Kaip galime 
atrasti Velykų džiaugsmą? 

Susiduriame su daugybe sunkumų. Daug žmonių visame pasaulyje, taip 
pat ir mūsų brolių bei seserų, išgyvena karą, maisto ir vandens trūkumą, 
finansinę krizę ar yra paliesti stichinių nelaimių. Daugelis vis dar kenčia nuo 
Covid-19 pandemijos ar kitų ligų. Visi šie dalykai įtakojo pasaulį palietusią 
finansinę krizę. Nemažiau svarbu ir tai, kad susiduriame su moraliniais 
iššūkiais. Turime atsakyti į tokius moralinius klausimus, kurių spręsti 
niekada anksčiau nereikėjo. Kaip Generalinės kapitulos metu minėjau CIOFS 
Prezidiumo ataskaitoje, pasaulyje matome vis mažiau dieviškumo, todėl ir 
vis mažiau žmogiškumo. Gėrio ir blogio kova užima vis daugiau ir daugiau 
laiko ir vietos. Kviečiu jus visus prisiminti, kad galutinė pergalė niekada 
nepriklausys blogiui. Kristus ant kryžiaus iškovojo galutinę pergalę. Ją mes 
švenčiame, ir nepaisant jokių sunkumų, vargo, skurdo ir atskirties, ligų ir 
silpnumo, Velykos yra džiaugsmo šventė, Dievo šlovės šventė. 

Kalbant žmonių terminais, Dievo šlovė nėra sėkmės istorija. Jėzui mirus 
ant kryžiaus, šalia jo buvo tik nedidelė minia, neskambėjo plojimai, nebuvo 
didelio katarsio (t.y. dvasinio apsivalymo, jausmų išlaisvinimo, susitapatinus 
su kenčiančiu ir žūstančiu už tiesos idealus pagrindiniu tragedijos, romano 
veikėju). Išskyrus tuos, kurie suprato, kad Dievo šlovė yra aukoje, meilėje, 
„klusnume iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (plg. Fil 2, 8). Vis dėlto šios 
istorijos finalas nėra nesėkmė, tačiau geriausia, kas tik galėjo kada nors 
nutikti – tai prisikėlimas, naujas gyvenimas. Dievo šlovė yra ne tai, ko mes 
tikimės, bet tai, ką Dievas nori mums duoti iš savo amžinosios meilės. 

Šioje situacijoje, kurią matome aplink, turime daug nuveikti, ir dauguma 
iš mūsų jau darome daug svarbių ir gerų dalykų. Turime padaryti viską, ką 
tik galime, kad palengvintume karo, nelaimių ir skurdo paliestųjų kančias. Iš 
širdies gilumos noriu padėkoti visiems, kurie šiais sunkiais laikais išreiškėte 

 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

solidarumą su stokojančiais mūsų broliais ir sesėmis. Tai yra tikro 
pranciškoniško dosnumo ir broliškos dvasios ženklas. 

Praėjusioje Generalinėje kapituloje kalbėjome lyderystės tema, kuri yra 
svarbus mūsų, kaip Ordinui priklausančių pasauliečių, gyvenimo aspektas. 
Kad liktume teisingame lyderystės kelyje, šiuo Velykų laiku turime įsižiūrėti 
į Jėzų Kristų, tobulą lyderį. Iš Jo galime mokytis, kaip būti tarnaujančiais 
lyderiais. „Aš atėjau ne kad man tarnautų, bet pats tarnauti“ (plg. Mt. 20, 28). 
Turime išmokti, kaip padėti vienas kitam gyventi pasauliečio pranciškono 
pašaukimu, kaip gyventi tikėjimu į Jį. 

Dažnai Jėzaus ieškome pakėlę galvas ir žvelgdami į viršų, manydami, kad 
mūsų vadas turi būti aukščiau už mus. Bet tiesa ta, kad turime pažvelgti 
žemyn, nes šiuo metu Jėzus yra būtent ten, plaudamas mūsų kojas. 
Lyderystės įrankiai yra praustuvas ir rankšluostis. Į visus mus, kurie nešame 
lyderystės tarnystę, turėtume būti žiūrima ne aukštyn, bet į apačią –  ten, kur 
mes plauname kitų kojas. Tas, kuris turi būti pavyzdžiu kitiems, pats privalo 
gyventi pagal Jėzaus pavyzdį. Turime perimti visus Jėzaus gyvenimo 
aspektus, tokius kaip tarnavimas kitiems, gilus asmeninis santykis su Tėvu, 
gundymai, persekiojimai ir netgi kryžius. Kitu atveju esame tik iš tolo 
stebintys gerbėjai, bet ne mokiniai. 

Neškime pasauliui Gerąją Naujieną! Mūsų brolijos tebūna tikėjimo, vilties 
ir meilės ženklais. Tebūna vietomis, kur spindi dosnumas, laisvai prisiimant 
tarnystes. Vietomis, kur ištiestos Jėzaus rankos sutinka ir apkabina 
kiekvieną. Gilaus maldingumo ir pranašiškos mūsų krikščioniško bei 
pranciškoniško pašaukimo vizijos vietomis! 

Kviečiu jus visus įsižiūrėti į kryžių, kuris yra meilės simbolis. Ši meilės 
auka trunka iki mirties ir prisikelia amžinam gyvenimui, kad kiekvienas 
turėtų amžinąjį gyvenimą. Tokia yra Dievo šlovė, ir tokia yra mūsų viltis. 

Linkiu visiems palaimintų šventų Velykų! 
 

Jūsų brolis ir ministras 
Tibor Kauser 

CIOFS generalinis ministras 
 

Roma, 2022 m. Velykos 
 

Klausimai apmąstymui ir diskusijai: 
1. Perskaitykite laišką kartu su brolija ir pasidalinkite, kokios generalinio 

ministro įžvalgos jus asmeniškai labiausiai palietė. 
2. Pasidalinkite tarnaujančios lyderystės pavyzdžiais, kurie jus įkvepia. 
3. Kaip mūsų brolija gali tapti gilaus maldingumo ir pranašiškos vizijos vieta? 
4. Ko trūksta, kad mūsų brolija būtų vieta, kur laisvai ir su dosnumu 

prisiimamos tarnystės, kur svetingai sutinkamas ir priimamas kiekvienas? 
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