
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 33 (2016 m. rugpju tis) 

KONTAKTAI 
Ėl.pas tas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; facebook.com/ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionaline  ministre  Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom) 
Načionaline   vičeministre  Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Načionaline  ugdymo magistre  Monika Midverytė OFS (tel. 8 678 22052; monikaofs@gmail.čom) 
Načionalinis sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS (8 698 40337; onegarden@gmail.čom) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionalinis brolis kas vadovas Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom) 
Načionalinis Jaupra prezidentas Rokas Žeimys (8 618 31467; rokaszeimys@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com) 
Paneve z io regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com) 
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

    

Rugpju č io 14 d. vyks Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Klaipe dos Š v. Prančis kaus Asyz ieč io brolijos steigimo s vente . Visus 
kvieč iame atvykti 15 val. į s v. Mis ias Klaipe dos Š v. Prančis kaus Asyz ieč io 
koplyč ioje. 

 

 Rugpju č io 27 d. Kretingoje vyks Prančis konis kosios 
s eimos Gailestingumo s vente . Maloniai pras ome brolijų 
vyresniuosius iki rugpju č io 10 dienos uz registruoti savo 
brolijų narius ir jų s eimas. Uz pildytą registračijos anketą 

siųskite el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Tel. pasiteirauti: 8 678 22052. 
Prie renginio is laidų gale site priside ti laisva auka registračijos Kretingoje 
metu. Primename, kad nepamirs tume te atsivez ti brolijos ve liavos eisenai 
ir savo puodelio arbatai. 

Šventės programa: 
10.00-11.00 Dalyvių registracija šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6) 
11.30 Iškilminga eisena iš Lurdo slėnio į šv. Klaros seserų vienuolyną 
12.00 Dieninė malda ir Gailestingumo vainikėlis su šv. Klaros seserimis 
12.45 Pietūs bažnyčios šventoriuje 
14.00 Šlovinimas ir OFS-Jaupra nacionalinio dvasinio asistento br. Antano 

Blužo OFM mokymas „Porciunkulės žinia“ šv. Antano rūmų salėje 
14.30-16.00 Prisiminimai apie Pasauliečių pranciškonų ordino atsikūrimą 

ir Pranciškoniškojo jaunimo įsikūrimą Lietuvoje 
14.00-16.00 Vaikų tarnyba Teatro studijoje 
16.30 Maldos ir susitaikinimo vakaras bažnyčioje (dalyvauja visos 

Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atstovai) 
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje 
19.30 Parodos „Jaupra brolijai Lietuvoje – 10 metų“ atidarymas bažnyčios 

galerijoje ir staigmena vidiniame vienuolyno kiemelyje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 4 

ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

  
 Brangūs Pranciškoniškosios šeimos broliai ir seserys, 
 
 Šie metai Pranciškoniškajai šeimai yra ypatingi: prieš 
800 metų mūsų Serafiškasis tėvas Pranciškus, 
rūpindamasis sielų išganymu, iš popiežiaus Honorijaus III 
gavo Porciunkulės atlaidų malonę. Tai, kad Šventasis 
Tėvas šiuos atlaidus patvirtino, buvo tais laikais 
negirdėta naujiena. Panaši naujiena yra atsiradusi ir kito 
Pranciškaus, dabartinio mūsų popiežiaus, dėka. Šiemet su 
Visuotine Bažnyčia vėl išgyvename malonės metą – 
Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Dar niekada nėra 
buvę, kad viso pasaulio katedrose ir šventovėse, netgi 
kalėjimų kamerose būtų atvertos jubiliejinės durys, per 
kurias žengdami daugybė žmonių galėtų patirti Dievo 

Gailestingumą, atsiversti ir būti išgelbėti. Ši atgailos patirtis be galo svarbi visai 
Bažnyčiai, o ypač mums, pasauliečiams pranciškonams, kurie kadaise buvome 
vadinami Atgailos broliais ir seserimis.  

 Idant šiais Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metais galėtume dar labiau 
išgyventi Dievo Gailestingumą ir brolystę, Viešpats mums padovanojo dar kelias 
nuostabias progas: Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) atsikūrimo Lietuvoje 
25 metų jubiliejų, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino prisijungimo prie 
tarptautinės brolijos 15 metų sukaktį ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 
(Jaupra) brolijos 10 metų gimtadienį. Šios sukaktys – tai tikras Dievo malonės 
ženklas, kviečiantis Lietuvos Pranciškoniškąją šeimą atsiliepti ir švęsti. Susitikti 
ne vien tam, kad paminėtume sukaktis, bet kad kartu švęsdami liturgiją būtume 
perkeisti ir išsiųsti gyventi atnaujintą gyvenimą. Tokį, kokį gyveno šv. Pranciškus 
Asyžietis ir visi Serafiškojo Ordino šventieji, bei kokį gyventi kviečia dabartinis 
popiežius Pranciškus – tapti dovana kitiems, kad pasaulis nepražūtų. 

Tad visus mažesniuosius brolius, seseris pranciškones, pasauliečius 
pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą nuoširdžiai kviečiame kartu su savo 
šeimomis atvykti į Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventę, kuri vyks 
2016 metų rugpjūčio 27 dieną Kretingoje. Pax et Bonum! 

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino  
Nacionalinė taryba 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
Tema: ŠV. KLARA – BROLIŲ IR SESERŲ  

DVASINĖ MOTINA 
 

 Galime klausti savęs, ar lengva paz inti viduramz ių 
s ventąjį? Neturime jo atvaizdo, o biografiją ras ę hagiografai 
naudojo daug s ablonis kų detalių, kurdami tuometinius 
standartus atitinkanč ią z odinę s ventojo ikoną. Kadangi 
pagrindiniai s v. Klaros biografijos faktai yra z inomi, 
nore tume atkreipti de mesį į kai kurias, mu sų manymu, 
svarbias detales, kurios gale tų pristatyti Klaros asmenybę ir 
jos rys į su s v. Prančis kumi bei maz esniaisiais broliais. 

 Pagrindiniai s altiniai Klaros asmenybei paz inti yra jos ras tai ir Kanonizačijos 
pročeso aktai. Is  Klarą paz inojusių artimų z monių liudijimų suz inome apie jos 
jautrumą vargs ams, motinos Ortulanos pamaldumą ir gimtajame Asyz iaus mieste 
gerai z inomą jos dorybingumą. Garsas apie Klaros s ventumą, anot jos sesers 
Beatrič e s, liudijusios Kanonizačijos pročese, pasiekęs Prančis kų ir jis daug sykių 
aplankęs ją bei savo pamokymais paskatinęs palikti pasaulį ir pasirinkti 
tarnavimą Dievui. 

Galima sakyti, kad palikdama pasaulį Klara jau buvo tvirtai apsisprendusi eiti 
Prančis kaus nurodytu neturto keliu, ir s iandien reike tų patikslinti kai kuriuos 
faktus de l jos rys ių su Benediktinių ordinu. Negalime paneigti s ios senos 
monastine s tradičijos svarbos Klarai, ir tai rodo gausios s v. Benedikto čitatos jos 
Reguloje, tač iau ji e jo nauju, dar nepramintu keliu. Kaip z inome, stojant į 
vienuolyną buvo reikalingas kraitis, o Klara paliko te vų namus pries  tai pardavusi 
visą savo nuosavybe s dalį ir gautus pinigus is dalijusi vargs ams. Benediktinių 
vienuolynas Šan Paolo delle Abbadesse jai tapo laikinu prieglobsč iu ir apsauga 
nuo me ginanč ių į pasaulį sugrąz inti giminaič ių, tač iau Klara ilgai nesinaudojo s io 
vienuolyno teikiamu saugumu. Kita jos apsistojimo vieta – Šant’Angelo di Panzo. 
Ilgą laiką buvo teigiama, kad tai kitas benediktinių vienuolynas, tač iau s iandien 
jau vieningai sutariama, jog tai buvęs moterų rekliuzorijus, tai yra atsiskyre lių 
vieta. Č ia prie Klaros prisijunge  jos sesuo Kotryna, s iandien z inoma s v. Agniete s 
vardu, ir ją taip pat buvo me ginama je ga grąz inti į namus. Š įkart vienintelis 
atsakas buvo Klaros malda, kuri, kaip ir sarače nų antpuolio metu, pasirode  esanti 
stipresne  uz  fizinę je gą: uz  plaukų tempiama Agniete  tapo sunki kaip s vinas ir 
įsibrovė liai turė jo ją palikti, nėpajė gdami pakėlti nuo ž ėmė s. 

Apsistojimai benediktinių vienuolyne ir rekliuzorijuje bei ve lesnis – jau 
galutinis – persike limas į vienuolyną prie Š v. Damijono baz nyč ios svarbu s dar 
vienu aspektu. Kaip matome, Klara ture jo galimybę paz inti tuo metu įprastas 
vienuolinio gyvenimo formas: tvirtą ir saugią benediktinis ką bei jos 
gyvenamuoju laiku is plitusią griez tai asketis ką atsiskyre lis ką. Gyvendama 
Š v. Damijono vienuolyne, Klara prie me  griez tus klauzu ros reikalavimus, tač iau jai 
buvo svarbi bendruomene , taip pat rys ys su maz esniaisiais broliais, ir ne tik su 
jais. Šarače nams uz puolus Asyz ių, Klara pras e  Dievą apginti ne tik į pavojų 
patekusias seseris, bet ir Asyz iaus gyventojus, kuriems jaute  de kingumą uz  
įvairias gėradarybės.  

Kalbe dami apie Klarą, negalime jai taikyti viduramz iais populiarios fraze s 
(daz nai kartojamos iki s iol), kad į vienuolyną einama „numirti“. Ji gyveno atvira 
s irdimi, jausdama glaudų rys į su mistinio Kristaus Ku no nariais ir kreipe si į sau 
dvasis kai artimą bendraz ygę s v. Agnietę is  Prahos kaip į „klumpanč ių nenusakomo 
jo Ku no narių palaikytoją“. Klara neprarado jautrumo ir ku rinijos groz iui, o 
einanč ias rinkti is maldos seseris ragino s lovinti Dievą, pamač ius graz ius, z ydinč ius, 
ves lius medz ius, taip pat sutikus z mones ir kitus ku rinius. 

Š v. Prančis kaus įvesta į atgailos gyvenimą, Klara visada pabre z e  jo kaip te vo ir 
naujos bendruomene s „sodintojo“ vaidmenį. Ji su pagarba nurodo Prančis kaus 
pirmumą ir jo autoritetą, o is  viso jo vardas Klaros ras tuose pamine tas 32 kartus, 17 
is  jų – Testamente, kurį gale tume laikyti viso gyvenimo ir vienuoline s patirties 
apibendrinimu. Taigi galime klausti savęs – gal Klara yra labai kukli ir nori 
„pasisle pti“ uz  tuo metu Baz nyc ios jau kanonizuoto s ventojo? Taip atrodo is  pirmo 
ž vilgsnio, tač iau atidž iau paž velgę suprasime, kad santu rus Klaros ras ymo bu das 
labiau panas us į liudijimą: ji fiksuoja jos gyvenimą esmingai paveikusius faktus, 
nurodo, kas formavo jos dvasinius polinkius, o kartu atskleidz ia, kas svarbu jai 
pač iai. Prančis kus ir Klara, palikus nuos alyje ve lesne se epočhose sukurtus 
romantizuotus pasakojimus, yra mums ypač  svarbus dvasine s te vyste s ir dvasine s 
motinyste s pavyzdys, nes, kaip sakoma, negali bu ti gerų dvasinių motinų, jei ne ra 
gerų dvasios te vų, ir atvirks č iai – negali bu ti gerų dvasios te vų, jei ne ra gerų 
dvasinių motinų. 

Ture dami bendrą tikslą – gyventi Ėvangelija, Asyz iaus s ventieji tai is gyveno 
skirtingais bu dais. Prančis kus keliavo skelbdamas Dievo z odį, Klara buvo klauzu ros 
tyloje saugodama Ž odį savo s irdyje kaip Marija. Galima sakyti, kad su panas ia 
atsakomybe ji saugojo ir te vo Prančis kaus mokymą, kurį visa s irdimi prie me  ir juo 
gyveno. Taigi Prančis kaus ėjimą lyde jo Klaros buvimas, nors paradoksalu – jos 
lais kuose netru ksta tranzityvinių veiksmaz odz ių ir jų vedinių, rodanč ių dinamis ką 
vidinį gyvenimą (tai ypač  svarbu, z inant, kad beveik 30 metų ji praleido ligos 
patale). Jau pač ioje gyvenimo pabaigoje ras ytame ketvirtajame lais ke Agnietei is  
Prahos atrodo, kad Klara vis dar „nenustygsta“ vietoje, kreipdamasi į dievis kąjį 
Šuz ade tinį: „Be gsiu ir nesustosiu, kol neįsivesi manęs į vynyną, kol tavo kairioji nebus 
po mano galva, o dešinioji laimingai neapkabins manęs...“ Klaros lais kai gėriausiai 
atskleidz ia jos vidinį gyvenimą, maldos bu dą: įsiz iu re jimą į Kristų, Jo gimimo, 
gyvenimo ir kanč ios apmąstymą, kontempliačiją. Is  s ių tekstų galime patirti 
glaudz ią Klaros vienybę su Šuz ade tiniu, o kartu jos giliai is gyventą dvasinę 
motinystę, sekant Dievo Motinos pavyzdz iu.  

Parengė s. Pranciška Mačiulytė OSC  

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad sportas bu tų tautų brolis ko susitikimo proga ir priside tų prie taikos 
stiprinimo pasaulyje. Kad kriks č ionys gyventų Ėvangelija, liudydami tike jimą, 
sąz iningumą ir artimo meilę. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Uz  ČIOFŠ Prezidiumą ir visas OFŠ tarybas. Uz  Paragvajaus načionaline s 
brolijos Rinkimų kapitulą. „Te ve mu sų...“ 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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MALDOS INTENCIJOS 


