
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

Lapkričio 2 d. Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor 
Kauser OFS oficialiu raštu patvirtino tarpinius Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos nario rinkimus – nacionaliniu 
brolišku vadovu patvirtintas Mindaugas Taškūnas OFS. Palydėkime malda ir 
toliau melskimės už pranciškoniškojo jaunimo atgimimą iš Dvasios! 

 

Lapkričio 19 d. Biržuose vyks Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
Šiaulių-Panevėžio regiono Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkaus nacionalinės 
ministrės delegatė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS. Nacionalinių dvasinių 
asistentų konferencijai atstovaus br. kun. Piotr Strocen OFM Conv. 

 

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. 

 

Svarbiausios 2023 metų Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino veiklos: 
Pranciškoniškosios šeimos savaitgaliai jaunimui (artimiausias gruodžio 30 – 
sausio 1 d. Klaipėdoje), ugdymo seminaras OFS ir Jaupra dvasiniams 
asistentams (vasario 18 d. Kryžių kalne), XI Nacionalinis ugdymo seminaras 
(gegužės 13 d. Kaune), Laudato Si savaitė – bendros OFS ir Jaupra ekologinės 
akcijos (gegužės mėn.), „Spoleto“ stovykla jaunimui (birželio paskutinę savaitę),  
Pranciškoniškojo jaunimo piligrimystė į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje 
(liepos–rugpjūčio mėn.), rekolekcijos kandidatams ir besidomintiems 
pranciškoniškuoju dvasingumu bei pašaukimu (rugpjūčio 19-20 d.). Melskimės, 
kad Šventoji Dvasia atnaujintų mūsų Ordiną ir visą Pranciškoniškąją šeimą! 

 

 

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)  
Nacionalinis broliškas vadovas Mindaugas Taškūnas OFS (8 698 40337; onegarden@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 –  Tadas Ringys OFS (8 672 19103; tadasringys@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. 108 (2022 m. lapkritis) 

 

 
 
 
 

 
 

2022 m. lapkričio 26 d., 10.00-13.00 val., per Zoom platformą vyks 
NUOTOLINIAI PRAKTINIAI KURSAI VISŲ LYGIŲ TARYBOMS pagal CIOFS 
Prezidiumo parengtą ugdymo medžiagą.  

Kas yra „tarnaujanti lyderystė“ – vienas iš OFS Generalinės kapitulos 
prioritetų? Su kokia teorine (ugdymo) ir praktine (technine) medžiaga reikia 
susipažinti visiems, prisiimantiems tarnystes OFS brolijose? Kokios yra atskirų 
tarybos narių ir visos tarybos funkcijos? Kokia didžiausia atsakomybė patikėta 
vietinei tarybai? Kaip išmokti Jėzaus lyderystės – „plauti kojas“? 

Dalyvavimas nuotoliniuose praktiniuose kursuose yra būtinas visų lygių 
tarybų nariams (ministrams, viceministrams, ugdymo magistrams, 
sekretoriams, ekonomams etc.), bet kviečiami ir visi norintys amžinuosius 
įžadus davę Ordino broliai ir sesės.  

Išankstinė registracija vyksta iki lapkričio 21 dienos. Registracijos forma. 
 

 
4 1 

https://us02web.zoom.us/j/83213509238?pwd=bkRnUjNSYTJQS1A3anBwRlRGQi91QT09
https://forms.gle/SeLVCCMsUESwGQiG9


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

 UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: MININT 30-ĄSIAS MANUELOS MATTIOLI 
IŠKELIAVIMO METINES 

 
„Mes jos niekada nepamiršime“ 
 

„Mes jos niekada nepamiršime“, – šią jaudinančią 
frazę pasakė Emanuela de Nunzio OFS, Pasauliečių 
pranciškonų ordino generalinė ministrė (1990-2002), 
per šv. Mišias Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Via 
Veneto Romoje, minint 30 dienų nuo Manuelos 
iškeliavimo.  

2022 m. lapkričio 3-iąją, praėjus 30 metų nuo jos 
mirties, mes darome savąjį pasiryžimą, kad kaip 
pasauliečiai pranciškonai niekada neužmiršime tos, 
kuri „šventojo Pranciškaus įkvėpta savo gyvenimą 
pavertė nuolatine ir dosnia tarnyste, tuo pat metu 
prisiimdama įvairias atsakomybes su labiausiai 
įmanomu dėmesingumu. Ji buvo pirmoji Pasauliečių 
pranciškonų ordino generalinė ministrė. Jos dinamiška 
lyderystė suteikė visam Ordinui naują filosofiją ir padėjo jam įveikti bendrą 
bažnytinių institucijų krizę, atjaunindama jį ir atverdama universalią Ordino 
viziją su naujais keliais ir naujomis ateities perspektyvomis“ (generalinio 
ministro José Angúlo Quilis TOR homilija, 1992 m. gruodžio 3 d.). 

Visus šiuos metus tikriname daugybės ją pažinojusių ir aiškiai atsimenančių 
žmonių liudijimus. Manuela buvo moteris, kiekviename sutiktame žmoguje 
palikusi brolystės žymę. Prisimenama kaip nepraleidusi galimybės suartėti su 
broliais ir seserimis, nepaisant kalbos, rasės ar socialinio statuso barjerų. Ji 
visais rūpinosi su gerumu ir švelnumu, parodydama meilę ir artumą 
kiekvienam, kuris akimirksniu tapdavo jos artimu. Daugelis šiandien vis dar 
liudija patyrę jos artumą skausmo ar džiaugsmo akimirkomis. 

Manuela iki galo gyveno OFS Regula, į kurios rašymą sudėjo tiek pastangų ir 
drąsos. Galime tvirtai teigti ją praktikavus tai, ką skaitome Regulos 13 
straipsnyje: „Kaip Tėvas kiekviename žmoguje mato savo Sūnaus, pirmgimio iš 
daugybės brolių ir seserų, bruožus, taip pasauliečiai pranciškonai nuolankiai ir 
mandagiai tepriima visus žmones kaip Viešpaties dovaną ir Kristaus atvaizdą“. 

„Galime patvirtinti, kad ji buvo apvaizdos duota moteris, vadovavusi gausiam 
pasaulietiniam Bažnyčios judėjimui tokiais sudėtingais laikais. Šiandien tiek daug 
kalbant apie moterų vietą Bažnyčioje, Manuela yra tarnavimo, atsakomybės 
aukščiausiame bažnytinės bendruomenės lygmenyje pavyzdys, visada likusi savo 
vietoje kaip gera ir paprasta pranciškonė. Manuela daug ko mus išmokė įtikinamu 
ir charizmatišku žodžiu, bet visų pirma – savo gyvenimo liudijimu ligos ir mirties 
metu“ (José Angúlo Quilis TOR homilija 1992 m. gruodžio 3 d.). 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

Šios 30-osios mūsų sesers Manuelos Mattioli iškeliavimo į Tėvo namus 
metinės yra nauja galimybė daugeliui jos nepažinojusių brolių ir seserų pažinti 
Manuelos palikimą, kurio dėka pastaruosius 44 metus OFS galėjo atsiliepti į šių 
laikų Bažnyčios iššūkius. 

Viename paskutiniųjų savo straipsnių, publikuotų žurnale „Ideales Seraficos“ 
(1991 m., nr. 257), Manuela aprašė savo patirtį 30 metų OFS įžadų proga 
lankantis La Vernos kalne. Nuo to brangaus kalno, ant kurio apmąstė savo įžadų 
prasmę, ji pasakoja ir mums: „Neseniai įkopiau į La Vernos kalną. Ten norėjau 
prisiminti trisdešimt savo gyvenimo Trečiajame Ordine metų, stoti akistaton su 
savo pranciškonišku sekimu, pasinerti į gautojo pašaukimo malonę ir džiaugsmą“. 
Nėra abejonių, kad ši malonė buvo toji jėga, lydėjusi ją iki pat to momento, kai ji 
su didele ramybe peržengė paskutiniuosius dvejus savo trumpo gyvenimo 
metus kentėtų kančių slenkstį (mirė sulaukusi 56 metų). Viena artimiausių jos 
draugių Maria Pia Barontini OFS iš Italijos (kartu su Manuela priklausiusi 
pirmajai Tarptautinei OFS tarybai) pasakoja, kad ji ne kartą savo kančias aukojo 
už visus Ordino brolius, o ypatingai už Prezidiumą ir generalinę ministrę. 

Visiems pasauliečiams pranciškonams 
dera atminti tai, ką sakė mūsų sesuo 
Emanuela de Nunzio savo kalboje 30 dienų 
po Manuelos mirties: negalime jos pamiršti 
dėl to, ką ji davė Pranciškoniškajai šeimai, 
Ordinui ir kiekvienam iš mūsų. Mes jos 
niekada nepamiršime dėl jos teisaus 
gyvenimo ir jos liudijimo. Nenuilstančio 
tikėjimo gyvenimo liudijimo. Tikro liudijimo 
su dėkingumu už kančią, su kuria gyvenimo 
pabaigoje jai teko susidurti... atsaką už 
gyvenimą be išlygų, visa savimi sakant TAIP. Įsipareigojimo ir atsidavimo Ordinui 
liudijimo. Įsipareigojimo, kurį ji gyveno be apribojimų, be išlygų, aukodama save 
iki paskutinio atodūsio. Tokia mums buvo Manuela, ir tai turime tęsti mes. 

 

Pagal 30-ųjų Manuelos Mattioli metinių paminėjimo 

organizacinio komiteto parengtą medžiagą 
 

Užduotis. Perskaityti tekstą „Manuela Mattioli – pasaulietė pranciškonė, 
pažymėjusi epochą“ ugdymo mėnraščiuose Nr.49 (2017 m. gruodis) ir Nr.50 
(2018 m. sausis). 
 

MALDOS INTENCIJOS 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: Melskimės, kad kenčiantiems vaikams – 
gyvenantiems gatvėje, karų aukoms, našlaičiams – būtų užtikrintas ugdymas ir 
galimybė vėl patirti šeimos meilę. 

Pasauliečių pranciškonų ordino: Už CIOFS Prezidiumą. „Tėve mūsų...“  
Už pranciškoniškojo jaunimo atgimimą iš Dvasios. 2 3 


