
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nariai prisidėjo prie Sinodinio kelio 
Lietuvoje. Vasario 19 ir gegužės 28 d. vykusiame X Nacionaliniame ugdymo 
seminare kviesti dalyvauti visi norintys įsiklausyti pasauliečiai pranciškonai, 
dvasiniai asistentai ir pranciškoniškasis jaunimas. Iš viso diskusijose dalyvavo 
42 dalyviai (pirmoje dalyje) ir 20 dalyvių (antroje dalyje). Įžvalgų septyniomis 
Sinodinio kelio temomis apibendrinimai buvo perduoti Sinodinio kelio 
koordinatoriams Telšių vyskupijoje (pagal nacionalinės brolijos registracijos 
adresą). Tikimės netrukus šiais apibendrinimais pasidalinti ir Ordino viduje. 

 

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 Viešpaties 
pergalę Ukrainoje ir visų mūsų širdyse. Zoom prisijungimo nuoroda. 

 

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais, 17.00-18.30 val., Šv. Klaros seserų 
vienuolyne Kretingoje vyksta Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, 
kurių metu meldžiamės už Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atsivertimą. 
 

MALDOS INTENCIJOS 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
Melskimės už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame 

gyvenime jos įkūnytų ir patirtų besąlygišką meilę bei šventumą. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Už Salvadoro nacionalinę broliją. „Tėve mūsų...“ 
Už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. „Viešpatie, padaryk mane...“ 
Už birželio 18 d. Kretingoje vyksiančią Telšių regiono Rinkimų kapitulą, už 

liepos 2 d. Kaune vyksiančią Kauno-Vilkaviškio regiono Rinkimų kapitulą, už 
liepos 16 d. vyksiantį brolišką ir pastoracinį vizitą Vilniaus regiono brolijoje. 

 
 
 

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 kapitula vyks 2022-07-02. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr. 103 (2022 m. birželis) 

 

 
 
 

 
 

2022 m. birželio 24-26 d. „Angelų svetainėje“ prie Kryžių kalno vyks 
IV OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“, skirta pranciškoniškajam jaunimui, 
pasauliečiams pranciškonams, OFS ir Jaupra narių šeimoms. 

 

Gyvenimo sąlygos. Palapinių stovyklos metu galima gyventi savo atsivežtose 
palapinėse arba nameliuose. Lovų skaičius „Angelų svetainėje“ yra ribotas, todėl 
pirmenybė bus teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Sodyboje yra pirtis ir 
tvenkinys. 

 

Reikia turėti: palapinę, kilimėlį arba čiužinį, miegmaišį arba patalynę (jei 
gyvensite palapinėje), savo patalynę arba miegmaišį (jei gyvensite nameliuose), 
Šventąjį Raštą ir brevijorių (jei turite), higienos reikmenis ir būtinus vaistus, 
galvos apdangalą nuo saulės ir gertuvę, rūbų žaidimams ir darbui gamtoje, 
maudymosi ir pirties reikmenis, auką už stovyklą. 

 

Registracija vyksta iki birželio 17 dienos. Išankstinė registracija į stovyklą 
yra privaloma! Registracijos forma ir daugiau informacijos čia. 
 

Stovyklą organizuoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir Lietuvos 
pranciškoniškojo jaunimo brolija. 
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https://us02web.zoom.us/j/83213509238?pwd=bkRnUjNSYTJQS1A3anBwRlRGQi91QT09
https://forms.gle/fExewaZTsfbLGRX86


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ KELIONĖ 
SINODINĖJE BAŽNYČIOJE 

 

Generalinių dvasinių asistentų konferencija pradėjo 
mokymų ciklą, skirtą 2022 m. ugdymo temai „Pasauliečių 
pranciškonų kelionė Sinodinėje Bažnyčioje“. Pirmąjį šio 
ciklo mokymą tema „Bendrystė: OFS evangelinio gyvenimo 
iššūkis“ parengė generalinis dvasinis asistentas br. Carlos 
Gines C. Julve TOR. 

 

„Dievo įsteigta šventoji Bažnyčia yra tvarkoma ir 
valdoma nuostabiai įvairiai“ (LG, 32). „Juk kaip viename 
kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį 
uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o 
pavieniui  vieni kitų nariai“ (Rom 12, 4-5). 

 

Įvadas 
„Kaip tik šis sinodiškumo kelias ir yra tai, ko Dievas trečiajame tūkstantmetyje 

laukia iš Bažnyčios“, − mums sako popiežius Pranciškus, išties pabrėždamas, kad 
„sinodiškumas yra esminis Bažnyčios matmuo“, o „tai, ko Viešpats iš mūsų 
reikalauja, tam tikra prasme jau glūdi žodyje „sinodas“ (plg. Kalba minint 
Vyskupų sinodo įsteigimo 50-ųjų metų jubiliejų, 2015 m. spalio 17 d.). 

Apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium (13) popiežius Pranciškus 
išreiškia norą skatinti dalyvavimo procesus, „sekant pirmųjų bendruomenių, 
kur visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos, idealu“ (plg. Apd 4, 32) 
bei iš to kylantį tiek asmeninį, tiek bendruomeninį perkeitimą ir atsivertimą. 
Evangelii Gaudium kelionėje visa pakrikštytųjų bendruomenė apmąsto tikėjimą 
ir jo reikšmę Bažnyčioje. 

Vyskupų konferencijos sutelkė dėmesį ne tik į vyskupų tarnystės atlikimą ir 
jos istorinę sąrangą, jų akiratyje atsidūrė ir vyskupijose esančios bažnytinės 
bendruomenės. Terminas „sinodalumas“ nėra tik paprasta kelionė drauge, jis 
turi provokuoti kartu kurti parapijos bendruomenę, vadovaujantis Evangelijos 
kriterijais ir kasdieną pašventinančiu kelionės dvasingumu. Tai reiškia, kad 
buvimas Bažnyčia yra sinodalumas, o be sinodalumo Bažnyčia negali išgyventi. 

Šiandien Bažnyčia yra raginama žengti bendrystės ir dalyvavimo keliu. 
Neigiamų pasekmių sukelia humanitarinių krizių neprisiėmimas su Bažnyčios 
vizija. Šiandien labai svarbu apmąstyti šv. Jono Chrizostomo žodžius: „Bažnyčia 
ir Sinodas yra sinonimai...“. Tai yra krikščioniškasis „mes“, kai „kartu keliaujame 
ir statome“. Iš čia, iš gyvenimo bendruomenėje yra maitinama ir mūsų 
pranciškoniška charizma. Viešpats mus išsirinko gyventi bendruomenėje, kad 
keliautume kaip broliai − su savo silpnybėmis ir stiprybėmis, tačiau kartu. 

Pranciškus Asyžietis suprato brolystės prasmę, todėl taip ir gyveno. Visas jo 
gyvenimas yra „keliavimas ir statymas kartu“. Jo atsivertimas yra apie tai, kaip 
patraukti į šalį savo ego ir įžengti į „mes“. Bet kas jį motyvavo? Kas įprasmino jo 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

„keliavimą ir statymą kartu“? Visa tai jis atrado Evangelijoje. Tą akimirką jis tapo 
geruoju samariečiu, atkakliai skelbdamas tokį Kristaus sekėjų gyvenimo būdą. 
Asmeninė ir bendruomeninė malda buvo jo šaltinis, kuriame ne tik numalšino 
troškulį, bet valgė ir gėrė tam, kad pasisemtų jėgų kelionei (plg. 1 Kar 19, 7). 

Jis leidosi užvaldomas Evangelijos ir pats ją nešė tiems, kurie dėl ligų ar 
demono apsėdimų buvo išmesti iš visuomenės. „Kitas“ jam buvo ne svetimas, 
bet brolis. Traukianti Evangelijos jėga įgavo atspindį jo širdyje tą pačią maldos 
akimirką, kai Viešpats pakvietė jį šiais žodžiais: „Pranciškau, atstatyk mano 
Bažnyčią, ar nematai, kad ji grūva?“ 

Bažnyčia yra bendrystė dėl savo sinodalumo 
Nors Vatikano II Susirinkimas, kalbėdamas apie Dievo tautos visumą, 

nevartojo sinodalumo termino, tačiau atkreipė dėmesį į jo svarbą pačiame 
Bažnyčios gyvenime. „Sinodas“ yra senovinis, Bažnyčios Tradicijos gerbiamas 
žodis, kurio reikšmė siejama su giliausiu Apreiškimo turiniu ir nurodo kelią, 
kuriuo drauge eina Dievo tautos nariai (Plg. Tarptautinė teologijos komisija, 
„Sinodalumas Bažnyčios gyvenime ir misijoje“, 2018 m. kovo 2 d). 

„Nors kai kurie Kristaus valia yra paskirti būti kitiems mokytojais, slėpinių 
perteikėjais ir ganytojais, visi yra lygūs orumu ir visiems tikintiesiems bendra 
veikla Kristaus kūno statyboje. Viešpaties nustatytas skirtumas tarp šventųjų 
tarnautojų ir kitų Dievo tautos narių kartu yra jungtis, nes ganytojai ir kiti 
tikintieji susieti abipusės priklausomybės ryšiais“ (Lumen Gentium, 32). 

Šiame ekleziologiniame kontekste sinodalumas nurodo specifinį Bažnyčios, 
kaip Dievo tautos, gyvenimo ir veikimo būdą (modus vivendi et operandi), kuris 
konkrečiai išreiškia ir įgyvendina bendrystę keliaujant kartu, susitinkant 
susirinkime bei visiems nariams aktyviai dalyvaujant evangelizacijos misijoje 
(Plg. minėtas dokumentas „Sinodalumas Bažnyčios gyvenime ir misijoje“). 

Sinodalumo prigimtis yra visos Dievo tautos bendrystė. Bažnytinė bendrystė 
nėra gero koordinavimo ar geros vadybos rezultatas. Skirtumas tarp NVO ir 
Bažnyčios yra bendrystė ir dalyvavimas, vedantys į žmogiškumo skatinimą ir 
kasdienį pašaukimą į šventumą. 

1985 m. vykęs neeilinis Vyskupų Sinodas pirmą kartą pasiūlė pagrindines 
gaires apie bendrystę, siekiant suprasti sinodalumą. Tai intymus ryšys su Dievu 
per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje. Ši bendrystė palaikoma Dievo Žodyje ir 
sakramentuose. Krikštas yra vartai į Bažnyčios bendrystę, o Eucharistija yra 
„viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė“ (plg. LG 11). Eucharistinio 
Kristaus Kūno bendrystė įgalina šią intymią komuniją tarp visų tikinčiųjų ir 
mistinio kūno − Bažnyčios. Dėl šios priežasties bendrystė negali būti sumažinta 
iki organizacinių ar valdžios klausimų (plg. nuo 1 Kor 10, 16 ir toliau). 

Bendrystė reiškia Švč. Trejybę, išeinančią susitikti su žmogumi. Štai kodėl 
Krikštas yra ne vien vartai į bendrystės matmenį, bet ir pašventinimo kelias. Šio 
sakramento priėmimas leidžia įžengti į intymų gyvenimą su Švč. Trejybe, kuri 
yra bendruomenės modelis, tobulai išsipildantis Eucharistijoje.   
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