ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugpjučio 24-25 d. Pakutuvenuose (Plunges r.) vyks
rekolekčijos OFŠ brolijų kandidatams ir visiems besidomintiems
prančiskonisku dvasingumu ir pasaukimu. Rekolekčijas ves
načionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Bluzas OFM ir
načionaline ministre Virginija Mičkute OFŠ. Kandidatus
rekolekčijose turi lydeti vietines brolijos ugdymo magistras arba
kitas uz jų ugdymą atsakingas amzinųjų įzadų brolijos narys.
Auka uz rekolekčijas – 15 Ėur vienam asmeniui. Reikia atsivezti
savo brevijorių (jei turite), rozinį, Šventąjį Rastą, rasymo priemonę ir uzrasus,
skanestų saldziam stalui, savo palapinę (jei neturite, bus galimybe gyventi po
stogu), miegmaisį, kilimelį, siltą apklotą ir maudymosi reikmenis. Prasome
vietinius ugdymo magistrus savo brolijų kandidatus į rekolekčijas
uzregistruoti iki rugpjučio 12 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Telsių regiono taryba tradičiskai
kviečia pasauliečius prančiskonus susitikti pirmąjį didziųjų Žemaičių
Kalvarijos atlaidų sestadienį. Liepos 6 d., 10 val., sv. Misios bazilikoje, po jų –
Kryziaus kelio kalnai ir agape. Laukiame brolių ir sesių taip pat ir is kitų
vyskupijų! Telefonas pasiteirauti: 8 687 51325.
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Vilniaus regiono brolija kviečia
pasauliečius prančiskonus liepos 5 d. (pirmąjį menesio penktadienį) kartu eiti
Vilniaus Jeruzales Kalvarijų Kryziaus kelią. Kryziaus kelio pradzia – 15 val. nuo
Švč. Mergeles Marijos Šopulingosios koplyčios, sv. Misios – 19 val. Vilniaus
Kalvarijų Šv. Kryziaus Atradimo baznyčioje.
Kviečiame įsigyti naujausią Prančiskoniskųjų saltinių serijos knygą „Brolio
Jordano kronika“ ir 1995 m. isleistus „Prančiskaus Asyziečio Rastus“. Vieneto
kaina – 5 Ėur. Del knygų įsigijimo kreiptis el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
KONTAKTAI

Ėl.pastas: 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 broliska 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:
Telsių regiono – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom)
Panevezio 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 )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom )
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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 68 (2019 m. liepa)

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.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad vykdantieji teisingumą veiktų sąziningai – taip, kad pasaulyje
neįsigaletų neteisybe.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz broliskus-pastoračinius vizitus Bolivijos ir Korejos načionalinese
brolijose, uz kapitulą Vengrijos načionalineje brolijoje. „Tėve mūsų...“
Uz liepos 26 – rugpjučio 2 d. vyksiantį Prančiskoniskojo jaunimo atgailos
zygį is Truskavos į Panevezį.
Uz rugsejo 21 d. Kaune vyksiančią Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
Načionalinę kapitulą.
Uz OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą
redakčijos darbo grupę. Ateik, sventoji isminties Dvasia!
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Šv. Klaros Asyžietės ikonografinio
atvaizdo mįslė
Rugpjučio 11 d. minima sventoji mergele Klara
Asyziete dazniausiai vaizduojama su monstrančija,
kryziumi, lelija arba knyga rankoje, taip primenant,
kad ji yra pirmoji moteris, kurios parasyta Regula
buvo patvirtinta Baznyčios. Neturtelių seserų ordino
Regula buvo aprobuota pries pat jos mirtį 1253 m.
rugpjučio 9 d. popieziaus Inočento IV. Tačiau, ko
gero, populiaresnis yra pirmasis vaizdavimo budas,
pabreziantis glaudų sv. Klaros rysį su Ėučharistiniu Jezumi: ji stovi su puosnia
monstrančija (neretai miesto fone), o sį atvaizdą paprastai lydi pasakojimas apie
stebuklingą Asyziaus miesto islaisvinimą nuo saračenų antpludzio. Pasakojimas
isties turi realų istorinį pagrindą, bet minetame atvaizde taip pat yra simbolinių
detalių, kurių neturetume suprasti paraidziui.
Pagrindinis saltinis, is kurio suzinome apie miesto ir vienuolyno uzpuolimą,
yra Klaros kanonizačijos pročeso byla ir jos pagrindu Tomo Celaniečio parasyta
„Šventosios mergeles Klaros legenda“. 1240 m. antrą kartą ekskomunikuotas
imperatorius Frydričhas II megino įtvirtinti savo valdzią Italijos pusiasalyje.
Umbrijos regione strateginiu poziuriu ypač svarbus buvo Asyziaus miestas, kur
kitados buvo sutelktos imperatoriaus pajegos, tačiau ilgainiui miestas tapo
nepriklausomas ir perejo į popieziaus pusę. Antpuolio metu Šv. Damijono
vienuolynas, kur gyveno neturteles seserys, atsidure pavojuje, nes buvo nuosaliai
nuo miesto sienos ir kitų pastatų. Anot liudininkių (t. y. su Klara gyvenusių
seserų), priesas jau buvo uzemęs vidinį vienuolyno kiemelį ir verzesi vidun, kai
sunerimusios seserys kreipesi į sergančią ir beveik negalinčią vaiksčioti
bendruomenes motiną.
Visos seserys, minedamos uzpuolimo faktą, pirmiausia pabrezia maldos
galią. Issamesnis yra sesers Prančiskos pasakojimas, tačiau ir jame yra tam tikrų
nutylejimų, kurie, pazvelgus atidziau, nera vien paprastas uzmarsumas. Anot
minetos liudininkes, iskilus realiam pavojui seserų saugumui, Klara buvo atvesta
prie refektoriaus durų, kurios iseina į vidinį kiemelį. Pirma jos, kaip įprasta tuo
metu, sidabrineje dezuteje, aptaisytoje dramblio kaulu, buvo nesamas
Švč. Šakramentas. Parpuolusi ant zemes refektoriuje, Klara su asaromis prase
Viespatį, kad Jis apsaugotų savo tarnaites. Tuomet pasigirdęs balsas, kuris sake:
„As tave ginsiu visuomet!“ Motina Klara dar prasiusi apginti ir miestą, ir vel
sulaukusi
atsakymo:
„Miestas
patirs
daug
pavojų,
bet
bus
apgintas“ (Procesas IX, 2). Is islikusio teksto nera aisku, kas nese Švč. Šakramentą
(asmuo neįvardytas ir Tomo Celaniečio „Legendoje“). Pagal 1140 m. Gračiano
dekretą moteris negalejusi liesti „sventųjų indų“ bei atlikti daugelio kitų veiksmų
(smilkyti, nesti konsekruotos Ostijos ligoniams ir kt.). Taip pat ir pasalinių
asmenų įejimas į klauzurą buvo grieztai ribojamas, bet gali buti, kad sio
nepaprasto įvykio atveju buvo nusizengta kuriam nors is baznytinių potvarkių, o
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Kartu su velesniu atvaizdu atsirado ir savita įvykio interpretačija: is Ostijos
sklindanti sviesa neva apakinusi uzpuolikus ir jie tureję pasitraukti. Pirminiame
saltinyje kaip svarbiausias „ginklas“ nurodyta nuolanki Klaros malda ir jos
pasitikejimas Dievo globa. Ji raginusi seseris nebijoti ir pasitiketi Viespačiu Jezumi
Kristumi, nes tai Jis jas islaisvinsiąs. Be to, ji pati garantavusi, kad joms nenutiksią
nieko bloga, o jei įsiverztų uzpuolikai, prasiusi buti pastatyta priesais juos
(Procesas III, 18; IX 2 ir kt.). Po sios karstos maldos saračenai paliko vienuolyną ir
miestą, nepadarę jokios zalos, tačiau po metų buta dar vieno bandymo apiplesti ir
uzimti miestą, sį kartą įsiverzus imperatoriaus siųstai Vitalio Aversiečio
vadovaujamai kariuomenei. Šis įvykis taip pat paliudytas kanonizačijos pročeso
aktuose, dar labiau pabreziant Klaros rysį su gimtuoju miestu, jos dekingumą uz
daugelį geradarybių ir vienintelį atsaką į jegą – maldą, atgailos zenklan pasibarsčius
galvas pelenais (Procesas III, 19; IX 3 ir kt.). Ryte uzpuolikai, zadeję jokiu budu
nepalikti miesto, pasitrauke, o sis įvykis Asyziaus mieste minimas iki pat sių dienų.
Tad galime neabejoti, jog sv. Klaros vaizdavimas
su puosnia monstrančija rankoje yra grazi velesnių
amzių simboline israiska, reikalinga issamesnių
studijų, tačiau kai kurie sios mazai tyrinetos
tradičijos aspektai isryskeja viename is br. Henriko
De Vroomo OFM iničiatyva atsiradusių darbų. Šis
flamandų vienuolis, parengęs didziulį veikalą
„Šerafiskoji istorija“ (1613), buvo gerai susipazinęs
su Klaros gyvenimu ir parinko 32 epizodus, kurie
turejo buti perkelti į vario raizinių seriją, o veliau
buvo isleisti atskira knygele „Icones Sanctæ Claræ
B. Francisci Assisiatis primigeniæ discipulæ Vitam,
miracula, mortem repræsentantes“. 1240 m.
saračenų antpludį vaizduojančioje sčenoje Klara
pristatyta ne laikanti monstrančiją, bet klupanti priesais Švč. Šakramentą. Vitalio
Aversiečio įsiverzimo epizode pirmame plane pavaizduotos maldai suklupusios
seserys (Klara – čentre tarp jų), kitos stebi musio sčeną, o Švč. Šakramento is viso
nera. Švarbu atkreipti demesį, kad tame pačiame rinkinyje taip pat yra bent keli
atvaizdai, kuriuose Klara laiko rankoje monstrančiją, tačiau jie nesiejami su
minetais įvykiais. Virselyje Asyziaus sventoji, Švč. M. Marijos pavyzdziu, stovi
apgaubusi Ordino seseris savo apsiaustu, o desineje rankoje laiko monstrančiją su
Ostija. Toliau pateiktas trumpas jos gyvenimo aprasymas, kuriame taip pat
paminetas miesto antpuolis, tačiau pergale pirmiausia siejama su sventosios
dorybemis ir malda, kartu paminint ir ypatingą jos pamaldumą Švč. Šakramentui
(tai, beje, pabreziama ir Klaros jaunystes metų iliustračijoje, nors Tomo Celaniečio
„Legendoje“, kurios čitata pateikta salia, kalbama apie jos maldingumą apskritai, o
konkrečiai įvardytas vien Klaros pomegis kartoti „Teve musų“ maldą, pazymint, kad
ji, neturedama karoliukų verinio, savo maldas skaičiuodavusi deliodama akmenelių
kruveles). Tad ir minetąjį ikonografijoje prigijusį atvaizdą, kuris jau seniai tapo
sv. Klaros atpazinimo zenklu, reiketų traktuoti kaip simbolinę pamaldumo
Ėučharistiniam Jezui israiską, o ne kaip tikslią konkretaus įvykio iliustračiją.
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