
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

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. 
Kviečiame visas OFS brolijas bent kartą metuose susiplanuoti kelionę  į Kretingą 
ir atvykti į šiuos atgailos vakarus. „Labiau už viską trokškite Dievo Dvasios ir jos 
švento veikimo!“ (šv. Pranciškus Asyžietis). 

 

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. 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 2023 metų veiklos kalendorius: 
ugdymo seminaras OFS ir Jaupra dvasiniams asistentams (vasario 18 d. Kryžių 
kalne), Pranciškoniškosios šeimos savaitgaliai jaunimui (vasario 24-26 d., 
balandžio 29 – gegužės 1 d.), XI Nacionalinis ugdymo seminaras (gegužės 13 d. 
Kaune), Laudato Si savaitė – bendros OFS ir Jaupra ekologinės akcijos (gegužės 
mėn.), „Spoleto“ stovykla jaunimui (birželio 24 – liepos 2 d. Pakutuvėnuose),  
Pranciškoniškojo jaunimo piligrimystė į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje 
(liepos–rugpjūčio mėn.), rekolekcijos kandidatams ir besidomintiems 
pranciškoniškuoju dvasingumu bei pašaukimu (rugpjūčio 19-20 d.).  

 

Primename brolijų ministrams, kad tarybų patvirtintas metines ataskaitas 
ir nario mokesčio žiniaraščius už praėjusius ataskaitinius metus vietinės 
tarybos turi iki sausio 5 d. pateikti regioninėms taryboms, o regioninės – iki 
sausio 15 d. Nacionalinei tarybai. Dėkojame už laiku pateiktas ataskaitas! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas už praėjusius metus iš VMI gavo 
551,86 Eur GPM sumą. Sekretoriato išlaikymui šiais metais paaukota 1581 Eur 
suma. Dėkojame visiems, kurie šiais būdais remiate nacionalinę broliją. 

 

 

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. 109 (2022 m. gruodis) 

 

 
 
 
 
 

 
 

MALDOS INTENCIJOS 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: Meldžiamės, kad savanorystės ir žmogiškumo 
skatinimo organizacijos rastų naujų narių, trokštančių įsipareigoti bendram 
gėriui ir ieškoti vis naujų bendradarbiavimo būdų tarptautiniu lygiu. 

Pasauliečių pranciškonų ordino: Už geresnį OFS ir Jaupra 
bendradarbiavimą pasaulyje. Už pranciškoniškojo jaunimo atgimimą iš Dvasios. 

Už taiką Ukrainoje ir kitose vietose, kur naudojami ginklai. „Tėve mūsų...“ 
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https://us02web.zoom.us/j/83213509238?pwd=bkRnUjNSYTJQS1A3anBwRlRGQi91QT09


Pradėkime iš naujo broliai! 
 

 UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: VIETINĖS TARYBOS PAREIGOS 
 

OFS Generalinių Konstitucijų 50.2 str. pristato pareigas, 
kurias Vietinė taryba visada privalo vykdyti kolegialiai. 
Panagrinėkime atskirai kiekvieną iš jų: 

a) „spręsti dėl naujų narių priėmimo ir leidimo jiems duoti įžadus“ (GK 39.3 ir 41.1) 
Tai reiškia tiksliai laikytis visų ugdymo etapų (įvesdinimas, priėmimas į Ordiną, 

laikinieji įžadai – jei būtina, amžinieji įžadai), kaip nurodyta GK ir Nacionaliniame 
statute. Taryba negali atleisti kandidato nuo įvesdinimo ar pradinio ugdymo vien 
dėl to, kad jis dvasininkas, vyskupas, tikybos mokytojas, daug metų dalyvauja 
susirinkimuose ir pan. Juo labiau negali sutrumpinti Nacionaliniame statute ir GK 
numatyto ugdymo laiko! Sprendimą dėl narių priėmimo ir leidimo duoti įžadus 
priima Taryba, o ne ministras, ugdytojas ar juo labiau asistentas. Turi vykti pokalbis 
ir slaptas balsavimas, kurio protokolas įtraukiamas į brolijos dokumentų registrą. 

b) „užmegzti brolišką dialogą su nariais, išgyvenančiais ypatingus sunkumus, ir 
imtis nuoseklių priemonių“ 

Broliškas dialogas yra esminis ir persmelkiantis kiekvieną Ordino gyvenimo 
aspektą. Dialogas turi būti veiksmingas ir konkretus, vykti per asmeninius 
susitikimus, o ne tik „formaliai“ ar „ant popieriaus“. 

c) „priimti atsitraukimo prašymą ir spręsti dėl nario laikino pašalinimo iš brolijos“ 
Taryba (per ministrą ir asistentą) privalo siekti dialogo su broliu/sese, kuris 

išgyvena sunkumus (GK 56.1) ar kuriam galimai taikoma suspendavimo priemonė 
(GK 56.2). Suspendavimo atveju Taryba privalo nustatyti priemonės taikymo 
trukmę, šis sprendimas turi būti tiesiogiai perduotas suinteresuotajam asmeniui 
raštu arba perskaitytas dviejų liudytojų akivaizdoje, jei jis (ji) yra neraštingas (-a). 

d) „spręsti pagal Konstitucijas ir Statutus dėl sekcijų ar grupių steigimo“ 
Poreikis įvertinti galimą sekcijų/grupių steigimą gali kilti brolijoje smarkiai 

išaugus profesų skaičiui ar Kapitulai nustačius tokius pastoracinius prioritetus. 
Tokiu atveju Taryba turi atsižvelgti į Kapitulos nutarimą nustatyti ir steigti temines 
sekcijas/grupes, būtinai užtikrinant ir bendrus visų brolijos narių susirinkimus. 

e) „spręsti dėl turimų fondų paskirties ir apskritai svarstyti dalykus, susijusius su 
finansiniu brolijos valdymu ir jos ekonominiais reikalais“ 

Tarybos pareiga – rūpintis bendru ekonominiu brolijos turto administravimu. 
Atsižvelgiant, kad OFS nuosavybė yra bendruomeninio pobūdžio (Regula 11), 
rūpintis solidarumu su labiausiai stokojančiaisiais, dosnumu Bažnyčiai ir OFS 
nariams, broliškų iniciatyvų ir veiklos rėmimu. Taryba turi padėti brolijos nariams 
suprasti kiekvieno nario finansinio įnašo svarbą Ordino gyvenimui (Regula 25, 
GK 30.3), supažindinti su aukštesnių lygių tarybų veiklomis ir tarnystėmis.  

f) „skirti įsipareigojimus tarybos nariams ir kitiems įžadus davusiems broliams“ 
Brolijos labui privalo nustatyti brolius ir seses, galinčius padėti Tarybai įvairiais 

tarnavimo aspektais (pvz. ugdymo, šeimų tarnybos, aktyvaus apaštalavimo, Jaupra 
broliško vadovavimo etc.). 

g) „pateikti prašymą dėl tinkamų ir parengtų dvasinių asistentų kompetentingiems 
Pirmojo ordino ir TOR vyresniesiems“ (GK 91.1-2) 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

h) „atlikti kitas pareigas, nurodytas Konstitucijose ar būtinas siekiant savo tikslo“: 
- Vykdyti brolijos ir Kapitulos sprendimus;  
- Atlikti reikalingus veiksmus, kad brolija taptų civiliniu juridiniu asmeniu, kai 

manoma, kad tai naudinga (GK 29.2 ir 54.1);  
- Praktiškai įgyvendinti aukštesnio lygio (pradedant nuo tarptautinio) tarybų 

sprendimus ir programas, pritaikant jas prie vietos realijų (GK 33.2); 
- Priimti sprendimus dėl išimčių, susijusių su įvesdinimo laikotarpiu (GK 38.3);  
- Parengti įvairių ugdymo etapų planą, numatant konkrečius susitikimus 

kandidatams, naujokams, naujiems profesams ir laikinųjų įžadų nariams (GK 44.2), 
organizuoti visą broliją įtraukiantį nuolatinį tęstinį ugdymą (GK 44.3);  

- Pavirtinti ministro metinę ataskaitą aukštesniojo lygio tarybai (GK 51.2.b);  
- Išreikšti sutikimą prašyti broliškų ir pastoracinių vizitų (GK 51.2.d); 
- Nuolat tikrinti, kaip profesai dalyvauja brolijos gyvenime. Priimti sprendimą 

dėl narių, kurie dėl teisėtų priežasčių (sveikatos, šeimos, darbo ar atstumo) negali 
dalyvauti brolijos gyvenime, ir imtis iniciatyvų ryšiui su jais palaikyti (GK 53.3); 

- Iki savo įgaliojimų pabaigos pavesti patikrinti finansų ir nuosavybės padėtį (jei 
brolija turi turto) ekspertui, kuris nėra tarybos narys, ar brolijos auditui (GK 54.3);  

- Priimti sprendimą dėl profeso prašymo pereiti iš vienos į kitą broliją (GK 55); 
- „Pašalinimo/atleidimo“ ir „paskelbimo dėl narystės Ordine praradimo“ atvejais 

užmegzti brolišką dialogą ir pasiūlyti pagalbą suinteresuotam profesui. Išnagrinėti 
dokumentus ir visą informaciją, prašyti aukštesnio lygio atleisti profesą arba surinkti 
įrodymus, kad asmuo pačiu faktu paliauja būti Ordino nariu (GK 58.2 ir 58.3);  

- Įgyvendinti aukštesnio lygio tarybų dekretus (GK 59);  
- Likus laisvoms pareigoms: išsirinkti viceministrą (GK 81.2), Nacionaliniame 

statute nustatyta tvarka organizuoti tarybos narių pakeitimus (GK 81.3);  
- Apmąstyti, įvertinti ir, jei tikslinga, priimti ministro ar kito tarybos nario 

atsistatydinimą; nusiųsti pranešimą apie ministro atsistatydinimą aukštesnio lygio 
ministrui, kad šis jį patvirtintų (GK 83); 

- Organizuoti brolišką pokalbį ir informuoti aukštesnio lygio tarybą, jei ministras 
nevykdo savo pareigų. Organizuoti brolišką pokalbį ir priimti sprendimą dėl kitų 
tarybos narių atleidimo slaptu balsavimu (GK 84.1 ir 84.3);  

- Tinkamomis ir dinamiškomis iniciatyvomis skatinti vaikų grupių steigimą ir 
jaunimo pašaukimus, pristatant brolijai šią apaštalavimo atsakomybę (GK 25, 97.1);  

- Rūpintis gerais santykiais su vietos vyskupu, užtikrinti, kad profesai laikytųsi 
vyskupijos pastoracinių ir kt. nuostatų (GK 101.2), neprieštaraujančių OFS teisei; 

- Bendradarbiauti su vietos ir vyskupijos bažnyčiomis bei jose veikiančiomis 
grupėmis ir judėjimais (GK 102 ir 103); 

- Per Nacionaliniame statute numatytą terminą perduoti/perimti įgaliojimus; 
- Nusiųsti pristatomąjį laišką apie naujos tarybos išrinkimą su brolija 

susijusioms organizacijoms (provincijos ministrui, parapijai, etc.). 
Šis sąrašas nėra visų Vietinei tarybai tenkančių pareigų išsamus pristatymas. 

Kiekviena pareigybė (ministras ir kiti tarybos nariai) kiekviename lygmenyje turi 
atlikti konkrečias jai tenkančias užduotis, kaip nurodyta GK ir Nacionaliniame 
statute. Ši tarnystė bendruomenėje turi būti atliekama su „kojų plovimo“ dvasia. 
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