
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Pranešame, kad 2022 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų 
ordino Nacionalinė taryba priėmė sesės Ritos Budvytytės OFS prašymą ir 
atleido ją iš nacionalinės broliškos vadovės pareigų. Naujasis nacionalinis 
broliškas vadovas bus išrinktas Nacionaliniame statute numatyta tvarka. 

 

Spalio 22 d. vyks Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono 
Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkaus nacionalinės ministrės delegatas, 
nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS. Nacionalinių dvasinių 
asistentų konferencijai atstovaus br. kun. Antanas Grabnickas OFM. 

 

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. Kol 
kas atgailos vakarai netransliuojami, kviečiame atvykti melstis gyvai.  

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino įsteigta J. A. Pabrėžos darbo grupė 
praneša, kad sukurtas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos lankytinų vietų žemėlapis. 
Kviečiame keliauti, susipažinti, atrasti! 

 

MALDOS INTENCIJOS 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją 
skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodališkumą, būtų solidarumo, brolystės ir 
atvirumo bendruomenė.  

Pasauliečių pranciškonų ordino: Už JAV ir Prancūzijos nacionalines 
brolijas. „Tėve mūsų...“ Už pranciškoniškojo jaunimo atgimimą iš Dvasios. 
 

 

 

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; Facebook: @ofs.lt @well4africa.eu @reginafamiliaefranciscanae 
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 – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com) 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr. 107 (2022 m. spalis) 

 

 
 

 
 
Pax et bonum, mylimi broliai ir sesės, 
 

Jau netrukus Pranciškoniškoji šeima pradės švęsti ypatingą laiką – taip vadinamą 
Pranciškonišką šimtmetį. 2023-2026 m. minėsime eilę aštuonių šimtų metų jubiliejų: 
Regulos ir Grečio Kalėdų (2023), Stigmų (2024), Kūrinijos giesmės (2025) ir Tranzito 
arba Pranciškaus Velykų (2026). Tai brangi proga ne tik sugrįžti prie pranciškoniškos 
charizmos ir savo pašaukimo ištakų, bet ir patirti gilią Pranciškoniškosios šeimos 
vienybę. Tai laikas šlovinti Viešpatį ir Jam dėkoti už tai, kad Šventoji Dvasia Bažnyčioje 
sužadino šią nuostabią dvasinę šeimą ir į ją pakvietė kiekvieną mūsų asmeniškai. 

 

„Pradėkime iš naujo, broliai, tarnauti Viešpačiui Dievui, nes iki šiol dar nieko 
nepadarėm“ – šv. Pranciškaus mums palikta gyvenimo programa. Niekada negalvoti, 
kad jau pasiekei savo tikslą, bet nenuilstamai siekti švento naujumo, nuolat viltis 
pradėti iš naujo... Kaip rašė ir šv. Paulius: „Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau 
tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn“ (Fil 3, 13). 

 

Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikinu su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos vardu 
Virginija Mickutė OFS, nacionalinė ministrė 

2022 m. spalio 3 d. Kretinga 4 1 

https://us02web.zoom.us/j/83213509238?pwd=bkRnUjNSYTJQS1A3anBwRlRGQi91QT09
https://www.google.com/maps/d/u/5/viewer?mid=18RWzaA2JusuZVczAQtlH_BcXfMdJ0DI&ll=55.44561835033185%2C23.205724150000027&z=8


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ DALYVAVIMAS 
BAŽNYČIOJE – KAIP IŠTIKIMYBĖS ŽENKLAS 

 

Pristatome antrąją generalinio dvasinio asistento 
br. Alfred Parambakathu OFM Conv mokymo dalį iš ciklo 
„Pasauliečių pranciškonų kelionė Sinodinėje Bažnyčioje“. 
 

2. Dalyvavimas per evangelizaciją, būnant 
„misionieriaujančiais mokiniais“. Krikščionio krikšto 
šaltinis yra pagrindinė priežastis, dėl kurios kiekvienas 
tikintysis pašauktas savo gyvenimą suprasti kaip atsidavimą 
Evangelijai ir priklausymą bendruomenei. „Kiekvienas 
pakrikštytasis, nepriklausomai nuo jo funkcijos Bažnyčioje ir 
išsilavinimo tikėjimo srityje lygio, yra veiklus evangelizacijos subjektas, ir būtų 
neteisinga manyti, kad evangelizacijos planą turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai, o 
likusi tauta būti tik jų veiklos adresatu. [...] Nebesakome, kad esame „mokiniai“ ir 
„misionieriai“; visada esame „misionieriaujantys mokiniai“ (Evangelii Gaudium, 120). 

Mūsų Konstitucijose rašoma: „pašaukti bendradarbiauti statydinant Bažnyčią 
kaip visų žmonių išganymo sakramentą [..] Jų apaštalavimas pirmiausia yra asmeninis 
liudijimas ten, kur jie gyvena“ (GK 17.1). Taigi dalyvavimas evangelizacinėje misijoje 
yra pasauliečių pranciškonų gyvenimo dalis. Jų žodžiai ir pasirinkimai gali būti 
reikšmingi, autentiškai subrendus ir suvokiant krikščionio tapatybę kaip kasdien 
Dievo žodį girdintį ir juo gyvenantį Kristaus mokinį. Dokumente „Sinodalumas 
Bažnyčios gyvenime ir misijoje“ sakoma: „Kalbant apie teologinę ir ekleziologinę 
patirtį, vis labiau suvokiama, kad Bažnyčia nėra tapati savo ganytojams; kad visa 
Bažnyčia, veikiant Šventajai Dvasiai, yra Tradicijos subjektas ar „organas“; ir 
pasauliečiams tenka aktyvus vaidmuo perduodant apaštališkąjį tikėjimą“. Taigi mūsų 
intencija dalyvauti Sinodinėje Bažnyčioje yra mūsų įsitraukimas į evangelizaciją. 

3. Dalyvavimas per maldos gyvenimą. Sinodalumas negali būti įgyvendintas 
ar palaikomas, jei nesiremia į Bažnyčios ir tikinčiųjų maldą. Pagrindiniame 
dokumente apie Sinodalumą aiškiai teigiama, kad Eucharistija formuoja ir maitina 
Bažnyčios Sinodinį kelią. „Sinodalumo versmė ir viršūnė yra liturgijos šventimas – 
unikaliu būdu, visapusiškai, sąmoningai ir aktyviai dalyvaujant Eucharistiniame 
susirinkime“ (Sinodalumas Bažnyčios gyvenime ir misijoje, 47). Mūsų teisės aktai 
aiškiai apibrėžia šį aspektą: „Pasauliečių pranciškonų dvasingumas veikiau yra 
gyvenimo užmojis, sutelktas į Kristaus asmenį ir sekimą juo, nei nuodugnios 
programos įgyvendinimas“ (GK 9.1). Giliai įsišaknijęs dvasinis gyvenimas 
bendrystėje su vietine Bažnyčia irgi yra OFS dalyvavimo Sinodalume būdas. 

4. Dalyvavimas per struktūrų atnaujinimą. Norint skatinti Sinodinę Bažnyčią, 
reikia atnaujinti institucijas, kol jos taps asmenų ir bendruomenių tarpusavio 
meilės, bendrystės, įsiklausymo, dialogo, iniciatyvos, susitarimo, abipusių mainų, 
bendradarbiavimo ir dalyvavimo išraiška. Bažnyčios reforma yra vietinių bažnyčių 
ir visos Bažnyčios sinodinė reforma. Sekdami savo tėvo ir įkūrėjo šv. Pranciškaus 
Asyžiečio, kuris gimtajame mieste atstatė tris bažnyčias, pavyzdžiu, mes taip pat 
esame kviečiami nuolat atnaujinti struktūras. 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

Tai reiškia ne revoliucinį visų esamų struktūrų sunaikinimą, bet visų pirma 
požiūrio klausimą, darbo metodikos pakeitimą. Savo kreipimesi į Sinodo tėvus 
popiežius Pranciškus sako: ...toje Bažnyčioje, tarsi apverstoje piramidėje, viršūnė 
yra žemiau pagrindo. Todėl valdžią vykdantieji vadinami ministri [tarnai], nes 
pirmine šio žodžio prasme jie yra mažiausi iš visų. Tarnaudamas Dievo tautai, 
kiekvienas vyskupas jam patikėtai kaimenei tampa vicarius Christi, pavaduotoju to 
Jėzaus, kuris per Paskutinę vakarienę priklaupė numazgoti apaštalams kojų. [...] 
Jėzaus mokiniams vakar, šiandien ir visada vienintelė valdžia yra tarnavimo valdžia, 
vienintelė galia – kryžiaus galia“. Popiežiaus žodžiai vyskupams galioja ir visiems 
„ministrams“ bei Pasauliečių pranciškonų ordino atsakingiesiems.  

Pranciškonų pasauliečių ordinas atsiskleidžia pagal tai, kaip gyvena jo nariai. 
Atsinaujinimas teprasidės nuo atskirų narių, paskui nuo vietinių brolijų ir taip 
tepasieks visą Ordiną: nuo apačios iki viršaus. 

5. Dalyvavimas einant į egzistencinius paribius. Sinodinė Bažnyčia trokšta 
įtraukti vargšus, atstumtuosius ir engiamuosius – tai popiežiaus Pranciškaus 
atkakliai kartojama tema. Vargšus ir paribius randame visuomenės, kultūrų 
paraštėse. Tačiau ir pačioje Bažnyčioje yra paribių, kurie trokšta, bet negali artimiau 
įsijungti į Bažnyčios Kūną. 

Eiti į paribius yra įpareigojimas, kurį tiesiogiai gavome iš popiežiaus 
Pranciškaus: „Dėl šios jūsų – pranciškonų ir pasauliečių – tapatybės priklausote 
„išeinančiai“ Bažnyčiai. Jūsų mėgstamiausia vieta yra tarp žmonių, kur būdami 
pasauliečiai (nesusituokę ar gyvenantys santuokoje), kunigai ir vyskupai, kiekvienas 
pagal savo savitą pašaukimą, liudijate Jėzų paprastu gyvenimu, nepretenzingai, 
visada noriai sekdami neturtingą ir nukryžiuotą Kristų, kaip šv. Pranciškus ir daugybė 
jūsų Ordino vyrų ir moterų. Drąsinu ir jus eiti į periferijas, šiandienos egzistencinius 
paribius, kad ten nuaidėtų Evangelijos žodis“  (Popiežiaus Pranciškaus kreipimasis į 
OFS Generalinės kapitulos dalyvius, 2021 m. lapkričio 15 d.). Tai dar vienas būdas 
dalyvauti Bažnyčios sinodalume. 

Išvados. Pasauliečiai pranciškonai turi pareigą prisidėti prie Šventojo Sosto 
skatinamų iniciatyvų (GK 99.1) ir aktyviai veikti Bažnyčioje (GK 31.2). Šiuo metu, 
Bažnyčiai pabrėžiant Sinodalumą kaip kelionę kartu, turime būti šio žygio 
priekinėse linijose. Tai galime padaryti dalydamiesi savo tikėjimo patirtimi, 
tapdami misionieriaujančiais mokiniais, savo malda ir asmeninio gyvenimo 
atnaujinimu bei eidami į Bažnyčios ir visuomenės paribius. Šventoji Dvasia 
tesuteikia mums, pasauliečiams pranciškonams, naujo užsidegimo gyventi savo 
tikėjimu trečiajame tūkstantmetyje. [Pabaiga] 
 
Klausimai apmąstymui ir diskusijai: 

1. Pasidalykite su brolija, kaip suprantate pašaukimą būti „misionieriaujančiu 
mokiniu“ ir kaip jums sekasi įsitraukti į evangelizaciją Bažnyčioje. 

2. Ką konkrečiai savo gyvenime galiu atnaujinti, pakeisti, „atstatyti“ dėl Ordino ir 
visos Bažnyčios atsinaujinimo? 

3. Į kokius egzistencinius paribius Šventojo Tėvo žodžiais mane kviečia Šventoji 
Dvasia? 
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