
ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 
 

CIOFS Prezidiumas paskelbė, kad 2024 m. lapkričio 9-14 d. Romoje vyks 
Pasauliečių pranciškonų ordino XVII Generalinė kapitula, kurioje susitiks viso 
pasaulio CIOFS nariai. Pagrindinė šios Generalinės kapitulos užduotis bus 
OFS Tarptautinio statuto užbaigimas. Švenčiant Pranciškonišką šimtmetį, 
2024 m. lapkričio 14-19 d. Romoje vyks OFS ir Jaupra Palapinių kapitula – 
pirmasis tokio masto broliškas susitikimas, kuriame tikimasi sulaukti nuo 3 iki 
10 tūkstančių dalyvių iš viso pasaulio (pavienių OFS ir Jaupra narių, šeimų su 
vaikais, dvasinių asistentų, naujokų etc.). Daugiau informacijos apie tai, kaip 
mūsų nacionalinė brolija keliaus į Palapinių kapitulą Romoje, skelbsime kituose 
ugdymo mėnraščiuose. 

 

Lapkričio 1 d. Mažesniųjų brolių konventualų ordinas paskyrė naują 
generalinį dvasinį asistentą: br. Alfred Parambakathu OFM Conv iš Indijos 
pakeitė br. Stefan Acatrinei OFM Conv iš Rumunijos. 

 

Gavome Kroatijos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės ministrės 
Martos Radoš OFS padėkos laišką, kuriame pranešama, jog Lietuvos 
Pranciškoniškosios šeimos parama padėjo „atsistoti ant kojų“ ir atstatyti savo 
namus trims nuo žemės drebėjimo nukentėjusioms šeimoms (Marianović, Sigur 
ir Smolković). 2021 m. balandžio 5-11 d. organizuotoje Gailestingumo savaitės 
akcijoje „Eik ir atstatyk mano namus“, skirtoje paremti nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiai Kroatijos Pranciškoniškajai šeimai, buvo surinkta 6665 Eur suma.  

 

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). 

 
 

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. 110 (2023 m. sausis) 

 

 
 
 
 
 

 
Mylimieji broliai ir sesės, 
 
„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, 

džiūgaukim, kelkim linksmybes! Nes šis 
švenčiausias ir mylimiausias kūdikis mums 
duotas, dėl mūsų jis gimė kelyje ir buvo 
paguldytas ėdžiose, nes jam nebuvo vietos 
užeigoje.“ (Šv. Pranciškus Asyžietis, Dievo 
Kančios pamaldos) 

Teužima Jėzus pačią svarbiausią vietą 
mūsų širdyse ir gyvenimuose.  

Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų 
Naujųjų Metų! 

 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 

Nacionalinė taryba 
Virginija Mickutė OFS, diak. Nerijus Čapas OFS, 

 Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, Kristina Petrutytė OFS, 
Nijolė Raudytė OFS, Mindaugas Taškūnas OFS,  

Julija Mironovaitė,  br. Piotr Strocen OFM Conv ir 
 br. Antanas Grabnickas OFM 

 
Šv. Kalėdos, 2022 

 

 

 

MALDOS INTENCIJOS 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: Melskimės, kad ugdytojai būtų patikimi 
liudytojai, labiau mokantys broliškumo nei rungtyniavimo ir padėtų patiems 
jauniausiems ir pažeidžiamiausiems. 

Pasauliečių pranciškonų ordino: Už Singapūro, Malaizijos, Čado, 
Albanijos, Baltarusijos ir Ruandos nacionalines brolijas.  

Už pranciškoniškojo jaunimo atgimimą iš Dvasios.  
Už taiką Ukrainoje ir kitose vietose, kur naudojami ginklai. „Tėve mūsų...“ 
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Pradėkime iš naujo broliai! 
 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: GENERALINIO MINISTRO KALĖDINIS LAIŠKAS 
 

Brangūs broliai ir seserys, Viešpats tesuteikia jums savo ramybę! 
Kiekviena šventė skirtinga, ne tokia pat, tačiau dėl daugelio priežasčių šiemet 

Kalėdos iš tiesų yra kitokios. Mūsų gyvenime – daugybė žaizdų, kurias sukėlė karas, 
stichinės nelaimės ar kitos gyvenimo tragedijos. Tačiau šiemet rengdamiesi švęsti 
Kalėdas turime ir už daug ką padėkoti, nepaisant gyvenimą temdančių rūpesčių.  

Pažvelkime į Jėzų, kuris gimė Betliejuje sunkiu istorijos momentu, skurdžioje 
vietoje. Ar mums šiandien gyventi sunkiau nei Jam? Ar mums mažiau patogu? Ar 
šiandien yra daugiau karų? Ar esame neturtingesni nei buvo Jis? Ar turime daugiau 
bėgti iš vienos vietos į kitą nei turėjo Jis? Ar kenčiame daugiau persekiojimų negu 
Jis? Kviečiu jus prisiminti visa tai ir tuos, kurie ir šiandien gyvena tokiomis pat 
sunkiomis sąlygomis. Negalvokime apie Kalėdas kaip apie jaukią šventę, bet 
paverskime jas švente, būdami Dievo vaikais.  

Atraskime Jėzų kitame, kuris nusipelno mūsų pagarbos, prašo mūsų pagalbos, 
laukia mūsų buvimo ir dėmesio. Tarnaudami kitiems turėsime dar daug ką nuveikti. 
Žvelkime ne į trukdančius tai padaryti sunkumus, bet į džiaugsmą, kad kartu galime 
padaryti kažką gero. Kalėdos tepagilina mūsų pašaukimą ir misiją, teįkvepia mus 
visus sustiprinti savo atsidavimą, teišjudina mus solidarumui.  

Kitąmet pradėsime Pranciškoniško šimtmečio ciklą, pirmiausia dėkodami Dievui 
už šv. Pranciškaus Regulą ir Grečio Kalėdų šventimą, daugeliui atskleidusį begalinę 
Dievo meilę. Kviečiu jus visus išgyventi šias šventes ne tik prisimenant kai kuriuos 
reikšmingus šv. Pranciškaus gyvenimo momentus, tačiau į šiuos įvykius žvelgiant 
kaip į puikias galimybes atnaujinti savo tikėjimą, atnaujinti savo gyvenimo turtinga 
pranciškoniška charizma būdą. Prašau, suraskite tokį šventimo būdą, kuris 
geriausiai tiktų jūsų brolijoms, atsižvelgiant į jūsų gyvenimo aplinkybes, kad 
galėtumėte dėkingiau, pilniau ir naujai išgyventi savo pašaukimą bei misiją.  

Greta šių švenčių, kurias pradėsime kitais metais, norėčiau dar kartą pakviesti 
jus visus atvykti ir dalyvauti Palapinių kapituloje 2024 metais. Pasauliečių 
pranciškonų ordinui tai bus privilegija susitikti, kartu džiaugtis ir melstis, leisti 
Dievui mus visus praturtinti patirtimi, kuri galbūt patiriama tik kartą gyvenime.  

Baigdamas norėčiau kreiptis į tuos mūsų brolius ir seseris, kurie kenčia nuo 
karo, stichinių nelaimių, finansinių sunkumų, šeimyninių problemų, ligų ar kitų 
sunkių išbandymų. Visiems jums jaučiu ypatingą meilę ir artumą, todėl norėčiau 
padrąsinti – nepaisant visų sunkumų, Dievas viską kontroliuoja, Jis mus pažįsta ir 
žino mūsų problemas. Jis yra mūsų pusėje, kartu su mumis. Štai kodėl Jis nusprendė 
ateiti „tapdamas panašus į žmones; jis ir išore tapo kaip visi žmonės“ (Fil 2, 7) – kad 
atpirktų pasaulį ir parodytų Dievo šlovę, nepaisant visų sunkumų ir kančių. 

Mano brangūs broliai ir seserys, savo širdyje visus jus ypatingu būdu atnešiu 
Kristui melsdamasis ir dėkodamas Dievui už kiekvieną. Dievas tesuteikia mums 
visiems taiką širdyse ir pasaulyje. Jums, jūsų šeimoms ir brolijoms linkiu šventų ir 
taikių Kalėdų bei Naujųjų Metų. 

Jūsų ministras ir brolis Tibor Kauser, CIOFS generalinis ministras 
Roma, 2022 m. gruodžio 20 d. 

Pradėkime iš naujo broliai! 
 

2022 m. gruodžio 15 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų 
ordino Nacionalinė taryba priėmė nutarimą Nr. 01-04-087 
„Dėl Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės 
tarybos įgaliojimų sustabdymo ir jos atsakomybių perdavimo 
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos atkūrimo 
iniciatyvinei grupei“. 

Vadovaudamasi Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinių 
Konstitucijų 96-97 straipsniais, Lietuvos pasauliečių pranciškonų 

ordino Nacionalinio statuto 122 straipsniu, Tarptautinės Jaupra brolijos dokumento 
„Naujos pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) brolijos steigimo vadovas“ 10 ir 
14 straipsniais, bei atsižvelgdama į esamą Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 
brolijos situaciją (likusį mažą narių skaičių, nevykstančius Jaupra brolijų 
susirinkimus, neatnaujinamą Pažadą, neorganizuojamą naujų narių ugdymą, 
nefunkcionuojančias vietines ir Nacionalinę tarybas, nevykdomą veiklą ir pan.), 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba  

NUTARIA: 
1. Sustabdyti 2021 m. rugsėjo 4 d. išrinktos Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 

brolijos Nacionalinės tarybos įgaliojimus, įvertinant Gabrielės Repšytės 
atsistatydinimą iš viceprezidentės pareigų, tarybos narių Paulinos Šalkauskaitės, 
Kamilės Klapatauskaitės, Justino Mačėno, Luko Bieliausko pranešimą dėl 
atsiribojimo nuo Jaupra brolijos (2022-10-31) bei Emilijos Kuprelytės pasitraukimą 
iš Jaupra brolijos gyvenimo. 

2. Įgalioti Juliją Mironovaitę vykdyti Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
prezidentės ir tarptautinės delegatės pareigas iki oficialaus Jaupra nacionalinės 
brolijos atkūrimo (Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Rinkimų 
asamblėjos). 

3. Iki oficialaus Jaupra nacionalinės brolijos atkūrimo Lietuvos pranciškoniškojo 
jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos atsakomybes perduoti Lietuvos 
pranciškoniškojo jaunimo brolijos atkūrimo iniciatyvinei grupei; jos vadove skirti 
Lietuvos Jaupra prezidentę ir tarptautinę delegatę Juliją Mironovaitę, pavaduotoju – 
nacionalinį brolišką vadovą Mindaugą Taškūną OFS, papildomais darbo grupės 
nariais – Virginiją Mickutę OFS, Jogilę Teresą Ramonaitę OFS, Rimantą 
Radzevičių OFS ir Vilmą Lukočienę OFS. Iniciatyvinei grupei pavesti organizuoti 
pranciškoniškojo jaunimo ir visų lygių broliškų vadovų ugdymą, Pranciškoniškosios 
šeimos savaitgalius jaunimui, „Spoleto“ stovyklą, kelionę į Pasaulio jaunimo dienas 
ir kita. 

4. Sustabdyti visų Lietuvos Jaupra vietinių tarybų įgaliojimus, nuo šiol visas 
vietines brolijas laikant besikuriančiomis. Iki vietinių Jaupra brolijų atkūrimo 
pranciškoniškojo jaunimo grupėms vadovauti įgalioti broliškus vadovus, renkamus 
OFS vietinėse rinkimų kapitulose arba skiriamus OFS vietinių tarybų.  

5. Nustojusių veikti Jaupra vietinių brolijų dokumentų archyvus ir nuosavybę 
perduoti atitinkamų OFS brolijų globon. Atkūrimo atveju Jaupra vietinei brolijai 
sugrąžinti turtą ir archyvus pagal CIC, OFS Regulos ir Generalinių Konstitucijų 
normas. 

6. Nutarimas įsigalioja nuo 2022 m. gruodžio 15 dienos. 3 2 


