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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 68 (2019 m. liepa) 

KONTAKTAI 
Ėl.pas tas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; fb.com/ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionaline  ministre  Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom) 
Načionalinis  vičeministras diak. Nerijus Čapas OFS (8 650 26814; nerijus.čapas@gmail.čom) 
Načionaline  ugdymo magistre  Monika Midverytė OFS (8 678 22052; monikaofs@gmail.čom) 
Načionaline  sekretore  Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.čom) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionaline  brolis ka vadove  Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeručkiene@gmail.čom) 
Načionaline  Jaupra prezidente  Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv (8 601 74406; piotrstročen@tlen.pl ) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom) 
Paneve z io regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.čom) 
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom ) 

  

 Rugpju č io 24-25 d. Pakutuve nuose (Plunge s r.) vyks 
rekolekčijos OFŠ brolijų kandidatams ir visiems besidomintiems 
prančis konis ku dvasingumu ir pas aukimu. Rekolekčijas ves 
načionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Bluz as OFM ir 
načionaline  ministre  Virginija Mičkute  OFŠ. Kandidatus 
rekolekčijose turi lyde ti vietine s brolijos ugdymo magistras arba 
kitas uz  jų ugdymą atsakingas amz inųjų įz adų brolijos narys. 
Auka uz  rekolekčijas – 15 Ėur vienam asmeniui. Reikia atsivez ti 

savo brevijorių (jei turite), roz inį, Š ventąjį Ras tą, ras ymo priemonę ir uz ras us, 
skane stų saldz iam stalui, savo palapinę (jei neturite, bus galimybe  gyventi po 
stogu), miegmais į, kilime lį, s iltą apklotą ir maudymosi reikmenis. Pras ome 
vietinius ugdymo magistrus savo brolijų kandidatus į rekolekčijas 
uz registruoti iki rugpju č io 12 d. el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com.  

 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino Tels ių regiono taryba tradičis kai 
kvieč ia pasaulieč ius prančis konus susitikti pirmąjį didz iųjų Ž emaič ių 
Kalvarijos atlaidų s es tadienį. Liepos 6 d., 10 val., s v. Mis ios bazilikoje, po jų – 
Kryz iaus kelio kalnai ir agape . Laukiame brolių ir sesių taip pat ir is  kitų 
vyskupijų! Telefonas pasiteirauti: 8 687 51325. 

 

Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino Vilniaus regiono brolija kvieč ia 
pasaulieč ius prančis konus liepos 5 d. (pirmąjį me nesio penktadienį) kartu eiti 
Vilniaus Jeruzale s Kalvarijų Kryz iaus kelią. Kryz iaus kelio pradz ia – 15 val. nuo 
Š vč . Mergele s Marijos Šopulingosios koplyč ios, s v. Mis ios – 19 val. Vilniaus 
Kalvarijų Š v. Kryz iaus Atradimo baz nyč ioje.  

 

Kvieč iame įsigyti naujausią Prančis konis kųjų s altinių serijos knygą „Brolio 
Jordano kronika“ ir 1995 m. is leistus „Prančis kaus Asyz ieč io Ras tus“. Vieneto 
kaina – 5 Ėur. De l knygų įsigijimo kreiptis el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com. 
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Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad vykdantieji teisingumą veiktų sąz iningai – taip, kad pasaulyje 
neįsigale tų neteisybe . 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 

 Uz  brolis kus-pastoračinius vizitus Bolivijos ir Kore jos načionaline se 
brolijose, uz  kapitulą Vengrijos načionaline je brolijoje. „Tėve mūsų...“ 

Uz  liepos 26 – rugpju č io 2 d. vyksiantį Prančis konis kojo jaunimo atgailos 
z ygį is  Truskavos į Paneve z į. 

Uz  rugse jo 21 d. Kaune vyksianč ią Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Načionalinę kapitulą. 

Uz  OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą 
redakčijos darbo grupę. Ateik, s ventoji is minties Dvasia! 

MALDOS INTENCIJOS 

Dievo išrinktoji šventoji Klara, savo šventomis maldomis 
padėk mums išvengti nuodėmės bjaurumo ir surasti Dievo skaistumą.  

Neapsakomas ir Amžinasis Dieve, šventajai Klarai nurodęs 
savo malonę sekti Tavo meile bei tarnauti visiems kūriniams, 

leisk ir mums, užtariant jos maldoms,  
atiduoti žmonėms tai, ką mes gauname iš Tavo gailestingumo. 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Šv. Klaros Asyžietės ikonografinio 
atvaizdo mįslė 

 

 Rugpju č io 11 d. minima s ventoji mergele  Klara 
Asyz iete  daz niausiai vaizduojama su monstrančija, 
kryz iumi, lelija arba knyga rankoje, taip primenant, 
kad ji yra pirmoji moteris, kurios paras yta Regula 
buvo patvirtinta Baz nyč ios. Neturte lių seserų ordino 
Regula buvo aprobuota pries  pat jos mirtį 1253 m. 
rugpju č io 9 d. popiez iaus Inočento IV. Tač iau, ko 
gero, populiaresnis yra pirmasis vaizdavimo bu das, 

pabre z iantis glaudų s v. Klaros rys į su Ėučharistiniu Je zumi: ji stovi su puos nia 
monstrančija (neretai miesto fone), o s į atvaizdą paprastai lydi pasakojimas apie 
stebuklingą Asyz iaus miesto is laisvinimą nuo sarače nų antplu dz io. Pasakojimas 
is ties turi realų istorinį pagrindą, bet mine tame atvaizde taip pat yra simbolinių 
detalių, kurių neture tume suprasti paraidz iui. 

Pagrindinis s altinis, is  kurio suz inome apie miesto ir vienuolyno uz puolimą, 
yra Klaros kanonizačijos pročeso byla ir jos pagrindu Tomo Celanieč io paras yta 
„Š ventosios mergele s Klaros legenda“. 1240 m. antrą kartą ekskomunikuotas 
imperatorius Frydričhas II me gino įtvirtinti savo valdz ią Italijos pusiasalyje. 
Umbrijos regione strateginiu poz iu riu ypač  svarbus buvo Asyz iaus miestas, kur 
kitados buvo sutelktos imperatoriaus paje gos, tač iau ilgainiui miestas tapo 
nepriklausomas ir pere jo į popiez iaus pusę. Antpuolio metu Š v. Damijono 
vienuolynas, kur gyveno neturte le s seserys, atsidu re  pavojuje, nes buvo nuos aliai 
nuo miesto sienos ir kitų pastatų. Anot liudininkių (t. y. su Klara gyvenusių 
seserų), pries as jau buvo uz e męs vidinį vienuolyno kiemelį ir verz e si vidun, kai 
sunerimusios seserys kreipe si į serganč ią ir beveik negalinč ią vaiks č ioti 
bendruomene s motiną. 

Visos seserys, mine damos uz puolimo faktą, pirmiausia pabre z ia maldos 
galią. Is samesnis yra sesers Prančis kos pasakojimas, tač iau ir jame yra tam tikrų 
nutyle jimų, kurie, paz velgus atidz iau, ne ra vien paprastas uz mars umas. Anot 
mine tos liudininke s, is kilus realiam pavojui seserų saugumui, Klara buvo atvesta 
prie refektoriaus durų, kurios is eina į vidinį kiemelį. Pirma jos, kaip įprasta tuo 
metu, sidabrine je de z ute je, aptaisytoje dramblio kaulu, buvo nes amas 
Š vč . Šakramentas. Parpuolusi ant z eme s refektoriuje, Klara su as aromis pras e  
Vies patį, kad Jis apsaugotų savo tarnaites. Tuomet pasigirdęs balsas, kuris sake : 
„As  tave ginsiu visuomet!“ Motina Klara dar pras iusi apginti ir miestą, ir ve l 
sulaukusi atsakymo: „Miestas patirs daug pavojų, bet bus 
apgintas“ (Procesas IX, 2). Is  is likusio teksto ne ra ais ku, kas nes e  Š vč . Šakramentą 
(asmuo neįvardytas ir Tomo Celanieč io „Legendoje“). Pagal 1140 m. Gračiano 
dekretą moteris negale jusi liesti „s ventųjų indų“ bei atlikti daugelio kitų veiksmų 
(smilkyti, nes ti konsekruotos Ostijos ligoniams ir kt.). Taip pat ir pas alinių 
asmenų įe jimas į klauzu rą buvo griez tai ribojamas, bet gali bu ti, kad s io 
nepaprasto įvykio atveju buvo nusiz engta kuriam nors is  baz nytinių potvarkių, o 
liudijime pries taringos detale s diplomatis kai nutyle tos. 

Kartu su ve lesniu atvaizdu atsirado ir savita įvykio interpretačija: is  Ostijos 
sklindanti s viesa neva apakinusi uz puolikus ir jie ture ję pasitraukti. Pirminiame 
s altinyje kaip svarbiausias „ginklas“ nurodyta nuolanki Klaros malda ir jos 
pasitike jimas Dievo globa. Ji raginusi seseris nebijoti ir pasitike ti Vies pač iu Je zumi 
Kristumi, nes tai Jis jas is laisvinsiąs. Be to, ji pati garantavusi, kad joms nenutiksią 
nieko bloga, o jei įsiverz tų uz puolikai, pras iusi bu ti pastatyta pries ais juos 
(Procesas III, 18; IX 2 ir kt.). Po s ios kars tos maldos sarače nai paliko vienuolyną ir 
miestą, nepadarę jokios z alos, tač iau po metų bu ta dar vieno bandymo apiple s ti ir 
uz imti miestą, s į kartą įsiverz us imperatoriaus siųstai Vitalio Aversieč io 
vadovaujamai kariuomenei. Š is įvykis taip pat paliudytas kanonizačijos pročeso 
aktuose, dar labiau pabre z iant Klaros rys į su gimtuoju miestu, jos de kingumą uz  
daugelį geradarybių ir vienintelį atsaką į je gą – maldą, atgailos z enklan pasibarsč ius 
galvas pelenais (Procesas III, 19; IX 3 ir kt.). Ryte uz puolikai, z ade ję jokiu bu du 
nepalikti miesto, pasitrauke , o s is įvykis Asyz iaus mieste minimas iki pat s ių dienų. 

 Tad galime neabejoti, jog s v. Klaros vaizdavimas 
su puos nia monstrančija rankoje yra graz i ve lesnių 
amz ių simboline  is rais ka, reikalinga is samesnių 
studijų, tač iau kai kurie s ios maz ai tyrine tos 
tradičijos aspektai is rys ke ja viename is  br. Henriko 
De Vroomo OFM iničiatyva atsiradusių darbų. Š is 
flamandų vienuolis, parengęs didz iulį veikalą 
„Šerafis koji istorija“ (1613), buvo gerai susipaz inęs 
su Klaros gyvenimu ir parinko 32 epizodus, kurie 
ture jo bu ti perkelti į vario raiz inių seriją, o ve liau 
buvo is leisti atskira knygele „Icones Sanctæ Claræ 
B. Francisci Assisiatis primigeniæ discipulæ Vitam, 
miracula, mortem repræsentantes“. 1240 m. 
sarače nų antplu dį vaizduojanč ioje sčenoje Klara 

pristatyta ne laikanti monstrančiją, bet klu panti pries ais Š vč . Šakramentą. Vitalio 
Aversieč io įsiverz imo epizode pirmame plane pavaizduotos maldai suklupusios 
seserys (Klara – čentre tarp jų), kitos stebi mu s io sčeną, o Š vč . Šakramento is  viso 
ne ra. Švarbu atkreipti de mesį, kad tame pač iame rinkinyje taip pat yra bent keli 
atvaizdai, kuriuose Klara laiko rankoje monstrančiją, tač iau jie nesiejami su 
mine tais įvykiais. Virs elyje Asyz iaus s ventoji, Š vč . M. Marijos pavyzdz iu, stovi 
apgaubusi Ordino seseris savo apsiaustu, o des ine je rankoje laiko monstrančiją su 
Ostija. Toliau pateiktas trumpas jos gyvenimo apras ymas, kuriame taip pat 
pamine tas miesto antpuolis, tač iau pergale  pirmiausia siejama su s ventosios 
dorybe mis ir malda, kartu paminint ir ypatingą jos pamaldumą Š vč . Šakramentui 
(tai, beje, pabre z iama ir Klaros jaunyste s metų iliustračijoje, nors Tomo Celanieč io 
„Legendoje“, kurios čitata pateikta s alia, kalbama apie jos maldingumą apskritai, o 
konkreč iai įvardytas vien Klaros pome gis kartoti „Te ve mu sų“ maldą, paz ymint, kad 
ji, neture dama karoliukų ve rinio, savo maldas skaič iuodavusi de liodama akmene lių 
kru veles). Tad ir mine tąjį ikonografijoje prigijusį atvaizdą, kuris jau seniai tapo 
s v. Klaros atpaz inimo z enklu, reike tų traktuoti kaip simbolinę pamaldumo 
Ėučharistiniam Je zui is rais ką, o ne kaip tikslią konkretaus įvykio iliustračiją. 

 

Parengė ses. Pranciška Mačiulytė OSC 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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