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ĮŽANGINIS ŽODIS
Mylimieji broliai ir sesės, 
Tie, kurie tik pradėjote savo kelionę Pažado link,
Ir tie, kurie jau vedate kitus, padėdami pažinti ugdymo džiaugsmą,

Jūsų rankose – ugdymo knygelė, kuri taps ištikima Jūsų pagalbininke per visą 
pasiruošimo Pranciškoniškojo jaunimo Pažadui laiką. Ji palydės Jus į pranciškonišką kelią, 
kuris yra ne kas kita kaip autentiškas krikščioniškas gyvenimas.

Pranciškus negimė mažesniuoju broliu, bet juo tapo nuėjęs ilgą atsivertimo kelią. Kelią 
Dievo ir brolių link. Mūsų ugdymas taip pat yra nuolatinis atsivertimas. Jis kyla iš asmeninio 
susitikimo su Viešpačiu.

Ugdymas yra neįmanomas be Šventosios Dvasios. Tokia buvo ir Jaupra brolijų Lietuvoje 
pradžia – mes meldėmės ir šaukėmės Šventosios Dvasios. Tai Ji pašaukė mus į krikščionišką 
gyvenimą brolijoje, tai Jos kvietimas pažadino ir tavo širdyje troškimą ruoštis Pažadui. 
Šiandien, matydami įvairius savo brolijų sunkumus (atšalimą ar pasyvumą), mes ir vėl 
jaučiame nenumaldomą ugdymo poreikį. Tad visų pirma labiau už viską trokškime Viešpaties 
Dvasios ir jos švento veikimo!

Ši knygelė padės tau susipažinti su Pranciškoniškąja šeima, palydės tave Pažado link 
pranciškonišku, krikščionišku ir žmogišku keliu, pakvies tave melstis kartu su Pranciškumi. 
Tačiau atmink, kad ugdymas susideda iš kelių dalykų: informacijos, kurią sužinosi ištikimai 
lankydamas ugdymo susitikimus; formacijos, kuri vyks dalyvaujant brolijos gyvenime ir 
veikloje; ir transformacijos – to vidinio pasikeitimo, kylančio iš gyvo santykio su Viešpačiu, iš 
kasdienio gyvenimo malda ir Dievo žodžiu. Ugdymas pirmiausia yra Dievo darbas žmoguje, 
bet jo vaisiai priklausys ir nuo tavo paties įdėtų pastangų, nuo tavo atvertos širdies...

Tikimės, kad ši knygelė bus padrąsinimas ugdytojams, kurie dažnai jaučiasi beturčiai 
ir nepajėgūs prisiimti ugdymo tarnystės. O kartu ir užduotis – nuolat maldoje atiduoti 
Viešpačiui tuos brolius ir seses, kuriems jie padeda irtis į gilumą, kopti į dvasinio gyvenimo 
aukštumas.

Dėkoju visiems čia sudėtų tekstų autoriams ar vertėjams – Jūsų dėka pranciškoniškasis 
jaunimas turės galimybę dar labiau pažinti ir pamilti Kristų. Dėkoju ir visiems nuostabiems 
žmonėms, kurie aukojo save ir prisidėjo, kad ši knygelė gimtų laiku.

Džiaugsmingos Pašaukimo kelionės! Kelionės, kurios širdis – mylėti Jėzų.

Virginija Mickutė OFS
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė

2012 m. rugsėjis
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PRANCIŠKONIŠKOJI ŠEIMA
Kas yra Jaupra?

Kas yra OFS?
Pranciškoniškosios šeimos medis

Šv. Pranciškus Asyžietis – „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“
Šv. Klara Asyžietė – „Žvelk kasdien į šį veidrodį – Kristų –

ir be paliovos stebėk jame savo veidą“
Šv. Elžbieta Vengrė – žmona, motina, našlė, vienuolė ir vargšų draugė

Pranciškoniškosios šeimos švenčių kalendorius
Pranciškoniškos vietos
Pranciškoniški ženklai

Pranciškoniškoji šeima Lietuvoje
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KAS YRA JAUPRA?

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
1. Pranciškoniškasis jaunimas (toliau – Jaupra) yra jaunimo brolija, Šventosios 

Dvasios pašaukta gyventi krikščionišką gyvenimą brolijoje pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio 
dvasingumą ir gilinti savo pašaukimą Pasauliečių pranciškonų ordine (toliau – OFS). 

2. Jaupra priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų 
ordino (OFS) dalis. Jaupra vadovaujasi OFS Regula ir Generalinėmis Konstitucijomis – 
įkvepiančiais dokumentais, skirtais ugdyti žmogiškam, krikščioniškam ir pranciškoniškam 
pašaukimui asmeniškai ir bendruomenėje.

41. Vietinė brolija yra esminė Jaupra ląstelė – vieta, kur broliai ir sesės susitinka 
bei dalijasi savo krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio 
dvasingumą. 

42. Vietinės brolijos nariai renkasi bent kartą per savaitę, kad kartu švęstų 
Eucharistiją, stiprintų savo santykį su Dievu ir vienas kitu. Brolijos susitikimai skirti 
maldai, Dievo žodžio skaitymui, Katalikų Bažnyčios katekizmo studijoms, katechezei 
ir rekreacijai.

Kodėl atsirado Jaupra?
Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra), kaip organizuota Pranciškoniškosios 

šeimos struktūra, priklausanti OFS, egzistuoja jau nuo pat praėjusio amžiaus vidurio. 
Prieš tai, kol jis neegzistavo, jauni žmonės turėjo vienintelį pasirinkimą – įsipareigoti 
evangeliniam gyvenimui viename iš trijų pranciškoniškų ordinų. Pranciškus, Klara ir 
Elžbieta savo galutinį religinį apsisprendimą padarė dar labai jauni, tapdami pavyzdžiu 
daugybei kitų jaunų pranciškonų.

Akivaizdu, kad praeityje poreikis turėti atskirą struktūrą nebuvo jaučiamas. Tiesą 
sakant, popiežiaus Leono XIII patvirtintoji 1883 metų Regula leido į Ordiną priimti 
narius jau nuo 14 metų.

Tad kodėl iškilo poreikis įkurti organizuotą Pranciškoniškąjį jaunimą kaip 
Pasauliečių pranciškonų ordino dalį?

Per paskutinį šimtmetį pasaulis smarkiai keitėsi, kartu keitėsi ir mūsų tarpusavio 
santykiai. Radikaliai pasikeitė daugelis kertinių visuomenės vertybių. Pasaulis, 
anksčiau buvęs griežtai padalintas į socialines klases, dabar yra linkęs skirstytis pagal 
amžiaus grupes, kurios dažnai nebendrauja tarpusavyje ir konfliktuoja. Tai sąlygojo 
pasikeitusius santykius tarp skirtingų kartų.

Paskutiniaisiais dešimtmečiais grįždama prie savo ištakų ir padedama Bažnyčios 
Pranciškoniškoji šeima dėjo pastangas atsakyti į besikeičiančius jaunimo poreikius, 
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pasiūlyti atsakymus bei erdvę pašaukimo ištyrimui bei padėti jaunimui realizuoti 
savo pašaukimus. Jaupra yra privilegijuota vieta visa tai pasiekti.

Kai jaunimui ateina laikas susidurti su gyvenimo iššūkiais ir kai jie jaučiasi 
ypatingai patraukti krikščioniško gyvenimo ir šv. Pranciškaus dvasingumo, jų 
gyvenimai vis dar yra visiškai „pasaulietiški“, jie gyvena pasaulyje. Pranciškoniškasis 
jaunimas yra jiems siūloma galimybė pradėti savo pašaukimo kelionę Pasauliečių 
pranciškonų ordine (OFS).

Pasauliečių pranciškonų ordinas, būdamas Pranciškoniškos šeimos dalimi ir 
sudarytas iš pasaulietiškai gyvenančių narių, yra Ordinas, kuris geriausiai tinka palydėti 
šią kelionę, padrąsinti ir suteikti reikalingą pagalbą. Štai kodėl Bažnyčia patikėjo 
Pranciškoniškąjį jaunimą Pasauliečių pranciškonų ordinui (OFS).

Iš dokumento „Pranciškoniškojo jaunimo narių įtraukimas
į Pasauliečių pranciškonų ordiną“

Pirmieji žingsniai
Popiežius Leonas XIII 1882 metų vasario 5 dienos audiencijoje, priimdamas 

„Italijos katalikiško jaunimo draugijos Šv. Petro klubą“, pakvietė jo narius į piligrimystę 
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo, švenčiant jo 700 metų gimimo jubiliejų. Popiežius 
paragino juos visus tapti Trečiojo pranciškoniškojo ordino nariais ir priminė, kad jį 
kurdamas Serafiškasis Tėvas troško pasiūlyti sprendimą savo laikų problemoms, 
kurios buvo ne mažesnės už dabartines, ir kvietė visus pasaulietinėmis sąlygomis 
gyvenančius žmones įsijungti į šį Ordiną bei vesti jaunimą, padedant jiems tobulėti 
ir naudingai veikti. 

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo paraginimą, mažesnieji broliai kapucinai 
inicijavo jaunimo grupių Italijoje kūrimąsi. Nuo 1900-ųjų iki 1948-ųjų daugybė 
įvairius pavadinimus turinčių jaunimo grupių Italijoje buvo kreipiamos į Trečiojo 
pranciškoniškojo ordino (TOF) pranciškoniškąjį idealą. Jaunimo grupės įvairiose 
Italijos vietose tapo šviečiančiais dvasinio ir religinio ugdymo centrais, sekančiais 
šv. Pranciškaus Asyžiečio idealu, kaip tvirtino jų statutai ir programos. Žingsnelis po 
žingsnelio pagreitį įgavo idėja sukurti vieningą nacionalinę organizaciją. 

JAUPRA OFICIALIAI GIMĖ 1948 METAIS ITALIJOJE. 
Mažesniųjų brolių kapucinų (OFM Cap) Jaupra gimė per susitikimą, vykusį 

Romoje, kapucinų TOF Nacionaliniame centre, dalyvaujant jaunimo grupėms iš Ascoli 
Piceno, Florencijos-Montughi ir Milano. Tais pačiais metais įkurta OFM Jaupra buvo 
pavadinta „Katalikų akcijos pranciškoniškasis jaunimas“ ir tai buvo visų OFM brolių 
globojamų jaunimo grupių federacija. Mažesniųjų brolių konventualų (OFM Conv) 
Jaupra, kaip panaši federacija, gimė po kelerių metų. 1954 metais mažesnieji broliai 
kapucinai patvirtino pirmąjį Jaupra Statutą, kurį perėmė ir OFM Conv Jaupra. 1958 
metais, praėjus tik dešimtmečiui nuo susikūrimo, Jaupra jau jungė 453 grupes ir 
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buvo pasklidusi po visą Italiją. 1968 metais mažesnieji broliai kapucinai pradėjo 
rengti antrąjį Jaupra Statutą „Mūsų veidas“, kuris buvo patvirtintas 1971-aisiais ir 
adaptuotas OFM ir OFM Conv Jaupra grupėms. 

Tačiau pirmieji šių jaunimo federacijų užmojai nebuvo visiškai vienodi. OFM Cap 
Jaupra gimė kaip OFS dalis ir turint omenyje OFS pašaukimą. OFM Jaupra gimė kaip 
Katalikų akcijos asociacija, vadovaujama brolių ir nesusijusi su OFS. OFM Conv Jaupra 
buvo kažkiek orientuota į OFS.

Šiandien jau yra visiškai aišku ir apibrėžta: JAUPRA YRA NEATSKIRIAMA OFS 
DALIS, JI, KAIP IR OFS, YRA VIENA IR VIENINTELĖ!

Toliau buvo tęsiami Statuto tobulinimo darbai. Dinamiška Jaupra realybė 
įgavo labiau apibrėžtą formą ir kryptį. Tai leido 1980 metais sukurti Statuto projektą, 
kuris buvo pateiktas Pasauliečių pranciškonų ordino Tarptautinei tarybai, kadangi 
Jaupra jau žengė pirmuosius žingsnius už Italijos ir Europos ribų (kūrėsi Brazilijoje 
ir Argentinoje) bei atsirado poreikis turėti visiems bendrą orientaciją. 1982 metais, 
išstudijavęs medžiagą, tarptautinis Prezidiumas paskelbė „Pagrindines Jaupra gaires“ 
ir pasiūlė bandomąjį Statutą. Šios 1983 metais Jaupra priimtos „Pagrindinės gairės“ 
suformavo pagrindus kitiems straipsniams apie Jaupra, kurie šiuo metu yra įtraukti 
į Šventojo Sosto patvirtintas OFS Generalines Konstitucijas. Statutas buvo galutinai 
patvirtintas 1984 metais Paestum vykusio Jaupra kongreso metu.

60 metų Jaupra kelionę, neskaitant radikalių jaunimo kartų patiriamų 
pokyčių, charakterizuoja dvi pagrindinės problemos: santykiai su OFS ir įvairių 
Pranciškoniškosios šeimos šakų santykiai. Dėl santykių su OFS dažnai buvo laikomasi 
dvejopos nuomonės: sukurti naują ir autonomišką judėjimą, nesusijusį su OFS ir 
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geriau atliepiantį į jaunimo poreikius, arba sujungti jaunimo grupes su Trečiuoju 
ordinu. Nors nugalėjo antroji pozicija, tačiau Jaupra augimas nebuvo paprastas ar 
lengvas. Daugybė Statuto projektų svarstymų buvo palydimi karštomis diskusijomis 
net keliuose nacionaliniuose kongresuose. Antroji – skirtingų ir dažnai skirtingais 
keliais einančių šeimos šakų grupių suvienijimo – problema egzistuoja net ir šiandien. 
Broliai neatsisako burti nepriklausomas jaunimo grupes, nesusijusias su OFS, ir joms 
vadovauja, dažnai konkuruodami su oficialia Jaupra.

Abi šios problemos rado aiškų sprendimą CIOFS Prezidiumo patvirtintame 
dokumente „Pagrindinės Jaupra gairės“, kuris Jaupra apibrėžia kaip „jaunimo broliją, 
Šventosios Dvasios pašauktą gyventi krikščionišką gyvenimą pagal šv. Pranciškaus 
Asyžiečio dvasingumą ir gilinti savo pašaukimą Pasauliečių pranciškonų ordine, kurio 
neatskiriama dalis ji yra“.

Pagal CIOFS Prezidiumo parengtą ugdymo vadovėlį
pradinės formacijos ugdytojams

Kas yra Jaupra?
Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) yra sudarytas iš jaunuolių… 

(Konst. 96,2). Jaupra sudaro jauni žmonės. Tai yra laikinas gyvenimo etapas, kuris 
prasideda paauglyste ir baigiasi asmeniui pasiekus brandą.

...kurie jaučiasi Šventosios Dvasios kviečiami… gilindamiesi į savo 
pašaukimą… (Konst. 96,2). Jaupra yra pašaukimo kelias, kuriame pradinis kvietimas 
vystosi į tam tikrą gyvenimo pasirinkimą. Kvietimas skatina jauno žmogaus atsakymą, 
kuris patvirtinamas asmeniniu pasižadėjimu prieš Dievą brolių ir sesių akivaizdoje.

...dalytis savo krikščioniško gyvenimo patirtimi brolijoje… (Konst. 96,2). 
Jaupra yra brolystės patirtis; jaunų tikinčiųjų, to paties Tėvo sūnų ir dukterų, 
besidalijančių broliška meile paremtu tikėjimu, bendruomenės patirtis. Brolija yra 
bažnytinės bendruomenės dalis, kur gyvenama ir dirbama.

...persmelkti Šv. Pranciškaus Asyžiečio žinios šviesos, gilina savo pašaukimą 
prie Pasauliečių pranciškonų ordino (Konst. 96,2). Jaupra eina šv. Pranciškaus 
Asyžiečio žinios šviesoje; palaipsniui atrasdama ir prisiimdama šį gyvenimo idealą ir 
jo vertybes. Jaupra priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip integrali OFS dalis ir OFS 
Regulą laiko įkvepiančiu dokumentu; prašo dvasinės pagalbos iš kompetentingų 
pasišventusiųjų vyresniųjų ir broliško vedimo iš pasauliečių pranciškonų.

Pranciškoniškasis jaunimas turi savitą sąrangą... (Konst. 96,5). Jaupra yra 
organizuota pagal savo kriterijus, kurie gali būti apibrėžti savuose Statutuose. Ji 
turi savo brolijas ir įvairių lygių atsakinguosius, pasitiki dvasine pagalba ir specifiniu 
brolišku vedimu.

...ir mokymo metodus, pritaikytus pasaulio jaunimo reikmėms... 
(Konst. 96,5). Jaupra prisitaiko prie jaunimo poreikių savo metodais ir ugdymo 
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turiniu. Jos ugdymas yra skirtas padėti jaunimui pamatyti skirtumą tarp pašaukimo 
pasirinkimo galimybių ir pilnai įsijungti į pasaulį, kuriame gyvena.

...pagal skirtingų šalių sąlygas (Konst. 96,5). Daugelyje kraštų egzistuojančio 
Pranciškoniškojo jaunimo tikrovė yra tokia įvairi, jog jos neįmanoma suvienodinti. 
Sociokultūrinė situacija apibrėžia buvimo jaunuoliu būdą, atsakomybes, kurias 
jaunimas gali prisiimti, ir ugdymo bei veikimo galimybes.

Iš dokumento „Jaupra: Pranciškoniškojo pašaukimo kelias“

KOKIE YRA ESMINIAI JAUPRA PAŠAUKIMO KELIONĖS ELEMENTAI?

Jausti Šventosios Dvasios pašaukimą, kviečiantį į krikščioniško gyvenimo •	
patirtį brolijoje;
Gilinti šv. Pranciškaus ir jo dvasingumo pažinimą;•	
Dalyvauti Bažnyčios ir visuomenės gyvenime ir taip patirti konkretų •	
apaštalavimą.

KUO JAUPRA SKIRIASI NUO KITŲ PRANCIŠKONIŠKŲ JAUNIMO GRUPIŲ?

OFS Regula yra pagrindinis įkvepiantis dokumentas;•	
Prieš Dievą ir broliją atliktas asmeninis formalus pasižadėjimas gyventi •	
tuo įkvėpimu;
Priklausymas Pranciškoniškajai šeimai kaip integrali OFS dalis;•	
Pirmojo Ordino ir TOR dvasinė asistencija;•	
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Pasauliečių pranciškonų palydėjimas ir vadovavimas;•	
Organizacinė struktūra ir specifiniai ugdymo metodai pašaukimo kelionei, •	
kuri paprastai, bet nebūtinai, veda į OFS;
Nacionalinis Statutas, patvirtintas OFS Nacionalinės tarybos arba, jei tokios •	
nėra, CIOFS Prezidiumo, kuris nustato priklausymo Pranciškoniškajam 
jaunimui sąlygas.

Pagal CIOFS Prezidiumo parengtą ugdymo vadovėlį
pradinės formacijos ugdytojams

Jaupra pasaulyje
Pranciškoniškasis jaunimas yra tarptautinė brolija, vienijanti apie 49 000 narių 

iš visų pasaulio kontinentų. Šiuo metu pasaulyje yra 35 oficialiai įsteigtos ir 31 
besikurianti Jaupra nacionalinė brolija. 

Prisijungdamas prie vietinės Jaupra brolijos, jaunimas įžengia į didelę 
Pranciškoniškąją šeimą, kurią sudaro ne tik trims šv. Pranciškaus įkurtiems 
Ordinams šiuo metu priklausantys nariai, tačiau ir gausybė šventųjų ir palaimintųjų 
pranciškonų.

Kiekviena vietinė Jaupra brolija į tarptautinę bendruomenę įsijungia per 
nacionalinę broliją, kuri yra visų vietinių brolijų visuma. Tarptautinė brolija skirstoma 
į regionus: Azijos ir Okeanijos, Centrinės Amerikos, Pietų Amerikos, Europos, 
Šiaurės Amerikos ir Afrikos. Ryšius tarp nacionalinių brolijų koordinuoja ir joms 
vadovauja CIOFS (Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos) Prezidiumui 
priklausantis tarptautinis pranciškoniškojo jaunimo koordinatorius ir tarptautinė 
Jaupra koordinacinė taryba. 

Viso pasaulio Jaupra, turinti tą pačią pranciškonišką charizmą ir vadovaudamasi 
vieningomis tarptautinėmis gairėmis, visgi yra labai spalvinga. Kiekviena nacionalinė 
Jaupra brolija prisitaiko prie specifinės savo šalies socialinės, kultūrinės ir Bažnyčios 
realybės, atranda savitus ugdymo ir veiklos būdus.

Nacionalinės brolijos bendrauja tarpusavyje. Tarptautiniai Jaupra susitikimai 
rengiami per kiekvienas Pasaulio jaunimo dienas. 2007 metais vyko pirmoji Tarptautinė 
Jaupra Asamblėja. Nuo 1999-ųjų iki 2009-ųjų vyko penki Europos pranciškoniškojo 
jaunimo kongresai. Penktasis Jaupra kongresas „Per kankinystę į Prisikėlimą“ vyko 
2009 metais Lietuvoje. Nuo 2012 metų buvo pradėti rengti bendri Europos OFS 
ir Jaupra kongresai. Susitikęs su broliais ir sesėmis iš kitų šalių, pranciškoniškasis 
jaunimas švenčia brolystę, dalijasi tarnysčių ir veiklos patirtimi, gilina savo tikėjimą 
ir ieško, kaip atsiliepti į dabartinius Bažnyčios ir visuomenės patiriamus iššūkius.
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Jaupra žingsniai Lietuvoje
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo pradžia galima laikyti jaunuolių susibūrimą 

prie brolių pranciškonų, 1989 metais sugrįžusių į atkurtą Kretingos vienuolyną. 1995 
metais buvo įkurta Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. 

Nuo 2001-ųjų Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovai pradėjo 
dalyvauti tarptautiniuose Europos Jaupra susitikimuose: II Europos Jaupra kongrese 
Portugalijoje 2001 metais, III Europos Jaupra kongrese Kroatijoje ir Slovėnijoje 2003 
metais.

Pranciškoniškojo jaunimo santykiai su pasauliečiais pranciškonais po truputį 
mezgėsi Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos nuo 2001-ųjų Pakutuvėnuose 
organizuojamose Šv. Pranciškaus draugų stovyklose. 2001 metais pranciškoniškojo 
jaunimo atstovai pirmą kartą dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 
Nacionalinėje rinkimų kapituloje. Pranciškoniškasis jaunimas bendradarbiavo su 
OFS organizuojant pirmąjį Šv. Pranciškaus šeimos Lietuvoje kongresą 2002 metų 
birželį Kretingoje.

2002 metų balandžio 8 dieną Kretingoje įvyko pirmoji Pažado šventė. Po truputį 
pradėjo kurtis brolijų užuomazgos kituose Lietuvos miestuose: 2002 metais Vilniuje, 
2003 metais Kaune, 2004 metais Šiauliuose, 2005 metais Klaipėdoje. Jaunimas 
būrėsi ne tik šalia brolių pranciškonų vienuolynų, bet ir greta OFS brolijų. 2003 
metų lapkričio mėnesį Vilniuje įvyko pirmasis neoficialus Lietuvos pranciškoniškojo 
jaunimo susitikimas, pradėjęs metinių Jaupra susitikimų tradiciją. 2003 metų lapkritį 
įvyko antroji Pažado šventė Kretingoje, o 2004 metų birželį – trečioji Pažado šventė 
Bernardinuose, Vilniuje. 2006 metais Pažado šventės jau vyko Šiaulių, Kretingos ir 
Vilniaus brolijose. 

2005 metų rudenį į Kretingą rinkosi už visų brolijų ugdymą atsakingi magistrai. 
Padedamas Švč. Širdies seserų pranciškonių misionierių, pranciškoniškasis jaunimas 
pradėjo rengti bendras ugdymo gaires brolijoms ir ruošti nacionalinio Statuto 
projektą, kuris buvo pristatytas 2006 metų vasarį Vilniuje vykusiame Lietuvos 
pranciškoniškojo jaunimo susitikime. 

LIETUVOS JAUPRA BROLIJA OFICIALIAI GIMĖ 2006 METŲ LIEPOS 8 DIENĄ 
KRETINGOJE. Į steigiamąjį susirinkimą iš Kretingos, Vilniaus ir Šiaulių brolijų atvykęs 
pranciškoniškasis jaunimas, palaikomas visos Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos 
(brolių, sesučių, pasauliečių pranciškonų), patvirtino savo Statutą ir išsirinko 
Nacionalinę tarybą. 

2007 metų lapkričio 13 dieną Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija buvo 
užregistruota Juridinių asmenų registre kaip tradicinė religinė bendruomenė ar 
bendrija.

Į 2006 metais Asyžiuje vykusį IV Europos Jaupra kongresą ir į 2007 metais 
Barselonoje vykusią I-ąją Tarptautinę Jaupra asamblėją vyko jau patvirtintos 
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nacionalinės Jaupra brolijos atstovai. Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino 
tarybos (CIOFS) Prezidiumas išreiškė didelį pasitikėjimą Lietuvos pranciškoniškuoju 
jaunimu, pavesdamas organizuoti Europos Jaupra kongresą 800 metų pranciškoniškos 
charizmos jubiliejaus metais. V Europos Pranciškoniškojo jaunimo kongresas „Iš 
kankinystės į Prisikėlimą“ vyko Lietuvoje 2009 metų rugpjūčio 17-23 dienomis, jame 
dalyvavo 120 Jaupra narių iš 11 Europos valstybių.

2007 metais oficialiai buvo patvirtinta Klaipėdos Jaupra brolija, 2009 metais – 
Telšių ir Kauno Šv. Jurgio, 2011 metais – Jonavos ir Šiaulių Kryžių kalno Jaupra 
brolijos.

Jaupra Lietuvoje
Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalinę brolijas. Lietuvos 

pranciškoniškojo jaunimo brolijos veikloje nuolat dalyvauja apie 150 jaunų žmonių 
iš Kretingos, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Kauno, Šiaulių ir Jonavos miestų.

Jaupra brolijos gyvenimo centras – kartą per savaitę švenčiamos šv. Mišios ir 
šlovinimo tarnystė jose. Jaupra brolijos nariai renkasi bent kartą per savaitę, kad kartu 
švęstų Eucharistiją, stiprintų savo santykį su Dievu ir vienas kitu. Brolijos susitikimai 
skirti maldai, Dievo žodžio skaitymui, Katalikų Bažnyčios katekizmo studijoms, 
katechezei ir rekreacijai. 

Atsiliepdama į Bažnyčios ir visuomenės poreikius, vietinė brolija dalyvauja 
Pranciškoniškosios šeimos ir vietinės bažnyčios bendruomenės iniciatyvose bei pati 
organizuoja įvairias veiklas – evangelizacines misijas, socialines tarnystes, ekologines 
akcijas ir kt. 
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Pranciškoniškasis jaunimas trokšta būti tikėjimo bendruomenė, kurioje 
Eucharistija būtų centras, Evangelija – vedlys, Bažnyčia – Motina, o vargšai ir 
paskutinieji – broliai ir seserys. Atsakydama į visus Dievo meilės pažadus, Jaupra 
dovanoja savo jaunystę Kristui, aktyviai veikia savo parapijose ir apaštalauja 
skelbdama Gerąją Naujieną žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu.

Pagrindinės Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos veiklos kryptys: 
neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė ir evangelizacinė veikla, ekologinės 
akcijos, tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio jaunimu, darbas su vaikų 
grupėmis – Pranciškučiais.

Svarbiausias metų organizacinis susitikimas yra Metinė asamblėja, kurioje 
pristatoma metų ugdymo programa, sudaromas metų veiklos planas ir sprendžiami 
svarbiausi nacionalinės brolijos klausimai. Svarbiausias metų ugdymo susitikimas 
yra Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos susitikimas, skirtas pranciškoniškam, 
krikščioniškam ir žmogiškam jaunimo ugdymui. Svarbiausia metų evangelizacinė 
misija yra Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus. 

LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO 
BROLIJOS LOGOTIPAS

Logotipas buvo sukurtas ir Lietuvos Jaupra 
brolijos Nacionalinės tarybos oficialiai išrinktas 2007 
metais. Logotipo autorė Rasa Lazdauskaitė iš Kretingos 
Jaupra brolijos. Šis ženklas atspindi tai, kas mes, 
Pranciškoniškasis jaunimas, esame.

Pranciškoniškasis jaunimas yra jaunimo 
brolija...

Du žmogučiai simbolizuoja tai, kad mes savo 
pašaukimo kelionės nekeliaujame po vieną. Iškeltos 

rankos primena, kad malda, kontempliacija ir šlovinimas yra Pranciškoniškojo jaunimo 
ir jo veiklos esmė.

...pašaukta Šventosios Dvasios...
Paukštis ir ugnis simbolizuoja Šventąją Dvasią, kuri mus pašaukia, surenka į 

broliją ir uždega širdis meile Evangelijai.
...dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio 

dvasingumą.
Didysis Tau formos žmogutis simbolizuoja pranciškoniškosios šeimos įkvėpėją, 

mus visus savo užtarimu apglėbiantį neturtėlį brolį ir serafiškąjį Tėvą Pranciškų.
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kodėl aš prisijungiau prie Jaupra brolijos? Ko aš joje ieškau 
ir ką galiu jai duoti?
2. Kaip suprantu, kas yra Jaupra? Kaip keičiasi mano 
supratimas apie Pranciškoniškąjį jaunimą?
3. Kaip man sekasi stiprinti savo santykį su Dievu ir vienas kitu 
savaitiniuose brolijos susitikimuose?

UŽDUOTIS:

Peržiūrėkite ir aptarkite filmus „Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo istorija  ☼
ir dabartis“ (sukurtą 2009 m.) ir „V Europos pranciškoniškojo jaunimo 
kongresas – Per kankinystę į Prisikėlimą“ (sukurtą 2011 m.).
Susipažinkite su Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTU ir  ☼
svarbiausiais tarptautiniais Jaupra dokumentais.

Iš žodžių į gyvenimą!

Pildydamas prašymą ruoštis Pranciškoniškojo jaunimo Pažadui, patvirtinai savo 
pasiryžimą įsitraukti į Jaupra brolijos gyvenimą. Atsakingai lankyk savaitinius ugdymo 
susitikimus, kartu su brolija rinkis kartą per savaitę švęsti Eucharistiją ir stiprinti 
santykį su Dievu ir vienas kitu. Su atvira širdimi ir nuolankumu atsakyk į atsakingojo 
už ugdymą ir brolijos prašymus bei aktyviai junkis į brolijos veiklą. Nepamiršk, kad 
brolija yra vieta, kur susitinkame gyvąjį Dievą!
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KAS YRA OFS?

Pasauliečių pranciškonų ordino REGULA:
2. Pasauliečių pranciškonų ordinas turi ypatingą vietą šioje šeimoje. Jis yra visų 

katalikiškų brolijų, pasklidusių pasaulyje ir atvirų kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui, darni 
sąjunga. Šiose brolijose broliai ir seserys, Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal 
savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi 
Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos.

4. Pasauliečių pranciškonų regula ir gyvenimas yra toks: jie laikosi mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus evangelijos, sekdami šv. Pranciškumi Asyžiečiu, kuris Kristų padarė savo 
gyvenimo su Dievu ir žmonėmis įkvėpėju ir centru. Kristus, Tėvo Meilės dovana, yra kelias 
pas Jį, tiesa, į kurią Šventoji Dvasia mus veda, gyvenimas, kurio Jis atėjo apsčiai duoti.

Be to, pranciškonai pasauliečiai teįsipareigoja uoliai skaityti Evangeliją, eiti iš 
Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją.

20. Pasauliečių pranciškonų ordinas skirstomas į įvairių lygmenų brolijas: vietines, 
regionines, nacionalines ir tarptautines. Kiekviena iš jų yra moralinis asmuo Bažnyčioje. 
Šios įvairių lygmenų brolijos tarpusavyje derinasi ir jungiasi pagal šios Regulos ir 
Konstitucijų normas.

Istorinė apžvalga
XIII-XIV amžiai
Pagrindine politine viduramžių santvarka tapo feodalizmas. Keli įtakingi 

vyrai, vadinamieji feodalai, valdydavo didžiulius žemių plotus, o savo valdų dalį 
atseikėdavo ne tokiems galingiems vyrams, savo vasalams. Mainais už žemę vasalai 
deklaruodavo priklausomybę savo valdovui ir prisiekdavo už jį kautis, jei būtų prireikę 
jų pagalbos.

Apie 1000-uosius metus feodalai paskelbė taikos laikotarpį, kai vėl galėjo 
vystytis prekyba ir plėtotis įvairūs ryšiai. Palei pirklių judėjimo kelius iš naujo buvo 
steigiami miestai, po Romos imperijos žlugimo netekę savo buvusios prekybos centrų 
reikšmės. Italijoje pirkliai suformavo naują „viduriniąją klasę“. Vienas iš tų pirklių buvo 
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Pranciškaus tėvas Petras Bernardonė. Taigi tvyrant tokiai politinei atmosferai gimė 
Pranciškus.

Tryliktame amžiuje veikė keletas bendruomeninių Atgailos grupių, kurias 
pripažino Bažnyčia. Joms priklausė dvasininkai, vienuoliai, vienuolės ir atgailaujantys 
pasauliečiai. Jie atsižadėdavo pasaulio gėrybių ir turtų, buvo atleidžiami nuo tam 
tikrų civilinių pareigų ir dėvėdavo skiriamąjį vienuolių abitą [atgailos rūbą]. Tos 
grupės laikėsi Bažnyčios įstatymo griežčiau nei kiti krikščionys, ypač išsiskirdami 
pasninkavimu ir reguliariai priimamais sakramentais. To meto sąlygomis Pranciškus 
įsteigė tris savo Ordinus.

Tryliktame amžiuje atsirado nemažai atgailaujančių pasauliečių ordinų, nors 
kai kurie jų krypo į ereziją. Pranciškus įsteigė Mažesniųjų brolių ordiną, kurį sudarė 
būrys vyrų, gyvenusių Evangelija ir skelbusių ją Bažnyčios prieglobstyje. Neturto 
seserys, vėliau žinomos Neturtėlių klarisių vardu, įsikūrė kaip religinis ordinas ir 
tuo metu atsiliepė į vienišų moterų troškimą gyventi evangelinį neturto gyvenimą. 
Netrukus savo pamokslais ir gyvenimo pavyzdžiu, Dievo atskleista charizma ir dvasia 
Pranciškus pritraukė nemažą skaičių tiek vienišų, tiek susituokusių asmenų. Jie norėjo 
palikti savo namus, kad galėtų juo sekti, tačiau Pranciškus ragino neskubėti, nes, jo 
įsitikinimu, išgelbėti bus ne tik tie, kas klajodavo gatvėmis ir pamokslaudavo, ar tie, 
kas dienų dienas praleisdavo maldose, išgelbėjimas teikiamas visiems. Pranciškus 
tikėjo, kad Dievas jam atskleis būdą, kaip tie ieškantieji galėtų gyventi Evangelija. 
Atsakymu tapo naujas Atgailos brolių ir seserų ordinas, kurio skiriamasis bruožas 
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buvo brolių ir seserų pasaulietiškumas. Jie galėjo išsaugoti šeimas ir tuo pat metu 
gyventi atgailos gyvenimą. Pranciškus pažadino tikrąjį ordino narių šventumo jausmą. 
„Nuostabiausias dalykas nutiko Grečio miestelyje, kur gyventojai taip persiėmė 
Pranciškaus dvasia, kad sukūrė maldos ir evangelinės dvasios bendruomenę 
Mažesniųjų brolių prieglobstyje.“ 

1226 metais, mirus Pranciškui, vyko ginčai, ar jis iš tiesų buvo Atgailos brolių 
ir seserų ordino įkūrėjas. 1238 metais laiške palaimintajai Agnietei iš Bohemijos 
popiežius Grigalius IX minėjo tris Ordinus, įsteigtus Šv. Pranciškaus. O jau 1289-aisiais 
Mykolo IV Reguloje Pranciškus oficialiai pripažįstamas Atgailos brolių ir seserų ordino 
įkūrėju. Tačiau aiškiausias Pranciškaus vaidmens įrodymas yra „Paraginimas Atgailos 
broliams ir seserims“, kurio dalis tapo Pauliaus VI Regulos įžanga. 

Tryliktame amžiuje daug ginčytasi dėl Mažesniųjų brolių ordino įtakos 
Atgailos ordinui. 1227–1232 metų laikotarpiu broliai buvo raginami aktyviai lankyti 
atgailaujančius pasauliečius, padėti jiems suprasti pranciškoniškąją dvasią ir charizmą. 
Nuo 1232 iki 1247 metų Generalinis ministras Elijas, Pranciškaus sekėjas ir teisėtas 
Mažesniųjų brolių ordino lyderis, prieštaravo brolių lankymuisi, kaip ir daugelis 
vėlesnių jo pasekėjų. 1247–1257 metų laikotarpiu abiejų ordinų labui broliams 
vėl buvo leista vizituoti. Tačiau 1257 metais Generalinis ministras Bonaventūra 
uždraudė apsilankymus manydamas, kad Pirmojo ordino nariai buvo beprarandą 
savo nepriklausomybę, įtvirtintą Pranciškaus. Jie įsivėlė į pasauliečių ir pasaulietinės 
dvasininkijos konfliktus su valdžios atstovais. Bonaventūra jautė, kad tai toli gražu ne 
tikrasis Mažesniųjų brolių vaidmuo. Pagaliau 1284 metais du Ordinai, vadovaujami 
pranciškonų brolio Karo iš Florencijos, suartėjo dar sykį.

Visuomenės pokyčiai liudijo, kokią svarią įtaką jai turėjo Atgailos ordinas, keitęs 
žmonių gyvenimus ir požiūrį. Ordino prieglobstyje valdovas ir vasalas, kilmingasis 
ir prasčiokas, vyras ir moteris tapdavo lygūs. Feodalinė santvarka, iki tol klestėjusi 
Italijoje, lėtai bei negrįžtamai ėjo į pabaigą. Ordino nariai buvo atleidžiami nuo tam 
tikrų viešųjų pareigų. Jie neprivalėjo kautis už valdovą ar miestą, taigi įsivyravo 
pilietinė taika. Nariai nemokėjo mokesčių, nes buvo pasišventę dieviškajai tarnystei. 
Jie galėjo skirti turtą savo nuožiūra, kas tapo didelė naujovė prastuomenei.

Egzistavo ir papildoma lengvata, susijusi su civiline teise: visi narių ginčai buvo 
sprendžiami brolijos viduje, o nepasiekus kompromiso, reikalo sprendimas buvo 
perduodamas vietos vyskupui. Be to, nariams, neatsakingiems už interdiktą lėmusį 
įvykį, buvo užtikrinamas imunitetas nuo interdikto: jiems buvo leista dalyvauti 
Bažnyčios pamaldose, priimti sakramentus ir būti laidojamiems pagal krikščioniškąsias 
apeigas. 

Pasauliečių pranciškonų ordino istorijoje būta ir pakilimų, ir nuopuolių. Tryliktojo 
amžiaus klestėjimą pakeitė keturioliktojo šimtmečio stagnacija. Taip nutiko dėl įvairių 
priežasčių. Pirmiausia atslinko Juodoji mirtis ir viena buboninio maro forma nusinešė 
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daugiau nei ketvirtadalį visos Europos gyventojų. Antra, keturioliktame amžiuje 
atgailaujantys pasauliečiai patyrė įtarinėjimus erezija, kas vėliau buvo paneigta. 
Trečia, įvyko didžioji Vakarų schizma, Bažnyčios skylimas dėl varžovų pretenzijų 
į popiežiaus sostą. Visi tie įvykiai lėmė Atgailos brolių ir seserų ordino nuosmukį 
minėtame šimtmetyje.

XV amžius
Penkioliktame amžiuje Ordinas pradėjo atsigauti. Tuo metu jis buvo pervadintas 

į Trečiąjį šv. Pranciškaus ordiną. Įsidėmėtina, kad visi trys ankstesni amžiai – Ordino 
dvasinio tapsmo laikotarpis, pagimdęs daugybę kanonizuotų šventųjų, kurie ėjo 
įvairiais gyvenimo keliais, tarp jų – kilmingosios šv. Elžbieta Vengrė (m. 1231), 
šv. Elžbieta Portugalė (m. 1331), pasaulietės šv. Margarita iš Kortonos (m. 1297), 
šv. Rožė iš Viterbo (m. 1252), kunigas, advokatas ir teisėjas šv. Yvas iš Kermartino 
(m. 1303) ir amatininkas palaimintasis Petras iš Sienos, pirklys palaimintasis Lukezijus ir 
jo žmona Bonadona (m. 1260), esą pirmieji gavę abitą iš šv. Pranciškaus. Dar yra žinomi 
dvasininkai, vienuolynų steigėjai, dosnūs labdaros teikėjai ir atsiskyrėliai. Krikščioniškas 
gyvenimas skleidėsi per labdaringą veiklą. „Kur tik įsisteigdavo brolija, netrukdavo 
atsirasti ligoninė ar kitokia labdaringa įstaiga. Tie, kas vykdė tą gerumo pašaukimą, 
gyvendavo bendrijoje ir gaudavo paramą iš brolijos.“ Kiti tos labdaringos veiklos 
pavyzdžiai buvo namai blogos reputacijos moterims, prieglaudos vargstantiems 
tretininkams, nemokamas maistas ir prieglobstis vargšams, nemokamas mokymas 
vargšų vaikams, kad jie galėtų gauti tinkamą išsilavinimą. Buvo įsteigti du moterų 
vienuolynai, o Trečiojo ordino dvasininkai rengė jaunuolius kunigystei.

XVI-XVII amžiai
Šešioliktame ir septynioliktame amžiuje išryškėjo radikalus pasaulio suvokimo 

pokytis. Besibaigianti Renesanso era šešioliktojo amžiaus gale nukreipė žmonių 
dėmesį nuo religinių mokymų prie paties žmogaus ir jo pasaulio suvokimo. Tokia 
pasaulėžiūra pelnė „humanizmo“ vardą. Tuoj po Renesanso sekė vadinamasis Proto 
amžius, prasidėjęs antrojoje septyniolikto amžiaus pusėje. Jo pagrindiniu principu 
ir vieninteliu tiesos pamatu tapo protas. Ankstesni tradiciniai įsitikinimai sulaukė 
filosofų pasmerkimo ir tapo laikomi prietarais. Be to, šešioliktas amžius davė pradžią 
protestantų reformacijai, savo ruožtu lėmusiai vėlesnę katalikų kontrreformaciją ir 
Tridento Susirinkimą (1545–1563). To Susirinkimo mokymas vienijo Bažnyčią per 
kitus 400 metų. Visos intelektualinės ir religinės reformos turėjo milžiniškos įtakos 
Trečiojo ordino nariams. Šešioliktame ir septynioliktame amžiuje kito apranga, įžadai, 
Regula ir vizitacijų praktika. 

1508 metais popiežius Julius II pakeitė Trečiojo ordino narių abitą ir nuo pradinės 
ilgos tunikos pereita prie škaplieriaus – dviejų ilgų medžiagos gabalų, iš priekio ir 
nugaros suimtų virve. Ant jos buvo galima dėvėti bet kokį viršutinį apdarą. Laikui 
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bėgant škaplierius mažėjo, kol liko tik du nedideli medžiagos keturkampiai, prie 
kaklo suimti dviem virvutėm. Škaplierius niekada nesusiliesdavo su virvele, tokiu 
būdu pradinė virvės reikšmė išsitrynė. 

Per tuos amžius įžadus duodantys nariai prarado pirmųjų brolių aistrą ir 
užsidegimą. Atgaila, kadaise buvusi pagrindu įsilieti į šv. Pranciškaus Trečiąjį ordiną, 
užleido vietą pasitenkinimui. Šešioliktas ir septynioliktas amžiai galėjo pasigirti 
gausiu narių skaičiumi, tačiau, skirtingai nuo ankstesnių amžių, subrandino tik saujelę 
kanonizuotų šventųjų. 

Taigi per tuos šimtmečius sustiprėjo abiejų, Pirmojo ir Trečiojo ordinų, vaidmuo. 
Popiežius Sikstas VI, išbuvęs soste nuo 1585 iki 1590 metų, Trečiąjį ordiną paskelbė 
pavaldžiu OFM ir OFM Conv vienuoliams. 1620-aisiais metais OFM kapucinams 
buvo suteiktos vizitavimo teisės. Tų teisių pagrindu Pirmasis ordinas įgavo visišką 
valdžią Trečiajam ordinui, praradusiam savo pradinę autonomiją. Trečiojo ordino 
nariams nukrypus į ereziją, jiems vadovauti buvo skiriamas Pirmojo ordino narys. 
Pagal savo pareigas jis turėjo taisyti brolijos veiklos klaidas, rūpintis naujų narių 
priėmimu ir leidimais Trečiojo ordino nariams duoti įžadus. Vienuolis atlikdavo ir 
grupės nuodėmklausio misiją. 

Iki to laiko pasauliečiai, diecezijos dvasininkai ir pamaldžiosios moterys 
vadovavosi bendra Regula, paskelbta Mykolo IV. 1547 metais popiežius Paulius 
III patvirtino tris skirtingas Regulas Trečiajam ordinui: vieną – vyrams vienuoliams 
tretininkams, antrą – moterims vienuolėms tretininkėms ir trečią – pasauliečiams 
tretininkams, kuriems popiežius leido laikytis Mykolo IV Regulos.

XVIII amžius
Aštuonioliktojo amžiaus pradžioje Trečiasis ordinas suklestėjo, tačiau antroji to 

amžiaus pusė Ordinui tapo sunkiu išbandymu. Įsigalint nacionalizmui ir demokratijai 
valdovai troško pasiglemžti kuo daugiau valdžios. 1776 metais Šventosios Romos 
Imperijos imperatorė, Čekijos ir Vengrijos karalienė regentė ir Austrijos kunigaikštienė 
Marija Teresė uždraudė naujiems nariams stoti į Ordiną. Po 1790 metų Prancūzų 
revoliucijos Civilinė dvasininkijos konstitucija užgniaužė visų religinių institucijų 
veiklą ir valstybės vardu paskelbė, kad visas turtas priklauso valstybei. Už ištikimybę 
Bažnyčiai ar tapimą pranciškonu laukė bausmė – įkalinimas ar net mirtis. 1810 metais 
Prancūzijoje Napoleonas uždraudė visus Trečiojo ordino susirinkimus, įsakė išimti 
iš apyvartos visas knygeles su Regulos tekstu. Nepaisant to, Trečiojo ordino nariai 
išsaugojo drąsą. Kad ir suvaržytomis teisėmis, Trečiojo ordino brolijos sugebėjo išlikti 
slaptų privačių bendruomenių pavidalu.
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XIX amžius
Nuo devynioliktojo amžiaus vidurio Trečiasis ordinas vėl suklestėjo dėl kelių 

priežasčių: Pirmasis ordinas atgaivino visuomeninę apaštalavimo dvasią, žmonės 
labiau pažino pranciškoniškąjį gyvenimo būdą ir jo esmę, intelektualų grupės įsiklausė 
į Pranciškaus idealus. Pirmojo ordino pokyčiai vizituojančio asmens dėka paveikė 
ir Trečiąjį ordiną. Be to, Trečiasis ordinas užsitikrino tvirtą popiežiaus palaikymą, o 
žymūs asmenys pradėjo iš naujo vienyti Ordiną. Tai buvo kun. Jonas Marija Vianėjus 
(m. 1859), kun. Jonas Bosko (m. 1888) ir ses. Pranciška Ksavera Kabrini (m. 1917). 
Popiežiai, pradedant Pijum IX ir baigiant Jonu XXIII, priklausė Trečiajam ordinui, kol 
ėmė tarnauti Bažnyčiai kaip Kristaus vietininkai žemėje. 

Leonas XIII teikė didelę reikšmę Trečiajam ordinui ir laikė jį viltingu įrankiu 
įgyvendinant atnaujintos krikščionių bendruomenės svajonę. Jo popiežiavimas 
sutapo su Pranciškaus 700-ųjų gimimo metinių minėjimu, tad 1884 metais jis 
išnaudojo tą progą pritaikydamas naują Regulą modernaus gyvenimo reikalavimams. 
Tačiau kilnus siekis atsigręžė prieš jį patį. Leono Regula stengtasi pranciškoniškąjį 
būdą padaryti prieinamesnį kuo didesniam žmonių ratui, tokiu būdu paverčiant 
Trečiąjį ordiną ir Atgailos ordiną krikščionišku visuomeniniu klubu. Buvo lengvai 
atsisakyta bet kokios griežtesnės Regulos nuostatos. Modifikuota Regula užtikrino 
patogesnį gyvenimo būdą.

Pasauliečių pranciškonų judėjimas išplito už Katalikų Bažnyčios ribų. Anglikonų 
ir Kalvinistų Bažnyčiose kūrėsi grupės, sekančios šv. Pranciškaus dvasingumo ir 
charizmos idealais.

XX amžius
Trečiojo ordino narių skaičius viršūnę pasiekė 1920-1930 metų laikotarpiu, 

tačiau jis drastiškai sumažėjo per kitą dešimtmetį ir nesiliovė mažėjęs. Toks nuosmukis 
aiškinamas įvairiai. Kaip jau minėta, Leono Regula, kuria buvo siekta pritraukti kuo 
daugiau narių į Trečiąjį ordiną ir palengvinti tretininkų gyvenimą, brolijas pavertė 
grupėmis, kurios nesiūlė pasauliečiams jokių pašvęstojo gyvenimo programų ar 
apaštalinės veiklos. Maždaug tuo pat metu Pirmojo ordino vienuoliai susidomėjo 
kitokiais tarnystės būdais, nebelaikydami rūpinimosi pasauliečiais savo pagrindine 
pareiga. Trečiojo ordino nariai pasijuto apleisti ir atstumti. Per daugelį amžių brolijos 
įprastai tikėjosi vienuolių vadovavimo. Atradę savo naująjį pašaukimą, vienuoliai 
nebeprisiėmė atsakomybės už pasauliečius. Kadaise buvęs nepriklausomas, Trečiasis 
ordinas neteko kryptingumo. Galiausiai popiežius Pijus XI įsteigė „Katalikų akcijos“ 
sąjūdį, susijusį su socialiniu teisingumu ir reforma – dviem pamatiniais pirmosios 
Trečiojo ordino Regulos siekiais. Globėju buvo paskelbtas šv. Pranciškus Asyžietis. 
Didėjant „Katalikų akcijos“ sąjūdžio narių skaičiui į Trečiąjį ordiną stodavo vis 
mažiau.



25

Pran
ciško

n
iško

ji šeim
a

Dvidešimtajame amžiuje pastebimas bandymas atgaivinti Trečiąjį ordiną. 1957 
metais Šventosios vienuolijų kongregacijos dekretu buvo išleistos Konstitucijos. 
Konstitucijos dar kartą patvirtino pasaulietišką tretininkų pašaukimo prigimtį – jos 
pasaulietišką šventumą ir pasaulietišką apaštalavimą atgaivinant žmogiškos veiklos 
pašvęstumą visuose dalykuose ir visoje kūrinijoje. Konstitucijos turėjo nubrėžti 
gyvenimo būdą, derantį su pranciškoniškais principais ir krikščionišku būdu, kuris 
būtų gyvenimiškas ir atitiktų laiko dvasią, ypač taikos ir socialinio teisingumo 
klausimais. 1990 metais Konstitucijos susilaukė pataisų. 

Vatikano II Susirinkimas (1963-1965) dar kartą atstatė Trečiojo ordino 
nepriklausomybę. Nariams buvo leista rengti susirinkimus, rinkimus, priimti ugdyti 
žmones, kandidatus stoti į Ordiną ir pasibaigus jų ugdymo laikotarpiui leisti jiems 
duoti pranciškoniškojo gyvenimo įžadus. Brolijos tapo atsakingos ir už savo finansus. 
Dešimtmečiu vėliau, 1973 metais, buvo įsteigta Trečiojo ordino Pasaulinė Taryba, 
suvienijusi viso pasaulio pranciškonus tretininkus. 1978 metais paskelbtoje Pauliaus 
Reguloje Ordino pavadinimas buvo pakeistas į Pasauliečių pranciškonų ordiną, o 
senąjį abitą – mažą škaplierių su virvele – pakeitė „Tau“ formos kryžius.

Teresa V. Baker OFS „ Gyvenimas pagal Evangeliją:
kiekvienai mūsų gyvenimo dienai“, 9-15 p.
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Iš naujo atradome grožį būti ordinu, būti šeima
Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) yra tikras ordinas. Jis buvo įkurtas 

paties šventojo Pranciškaus jo laikais. Ir iš tiesų šventasis Pranciškus buvo vienas iš 
tų atgailaujančių brolių. Turime suprasti, kad maldos grupės neturi amžinųjų įžadų, 
joms nereikia ypatingo pašaukimo. Tam, kad taptum pasauliečiu pranciškonu, 
turi iš Dievo gauti ypatingą pašaukimą – būti pranciškonu, o tai reiškia sekti Kristų 
Pranciškaus pėdomis. Pakartoti Pranciškaus gyvenimą, žinoma, kiek tai įmanoma 
gyvenant pasaulyje, kasdienėmis sąlygomis. Tapdami pasauliečiais pranciškonais, 
mes duodame įžadus. Tai yra tikras pasauliečio pašventinimas. Mūsų įžadai yra 
vieši, duodami prieš Bažnyčios bendruomenę, iškilmingi ir amžini, duodami visam 
gyvenimui. Kiekvienas panorėjęs gali prisijungti prie maldos grupės, o po to ją 
palikti. Galima prisijungti prie įvairių bažnytinių organizacijų, o vėliau iš jų išeiti. Tuo 
tarpu mes įsipareigojame visam gyvenimui. Taigi pasauliečiams pranciškonams labai 
svarbus vadinamasis įvesdinimo laikotarpis. Po to turime prašytis priimami į broliją, 
o po priėmimo turime pereiti ugdymo laiką. Tik tuomet, kai atpažįstame, jog turime 
pašaukimą, mums leidžiama duoti įžadus.

Popiežius Benediktas XV, kuris buvo taip pat ir pasaulietis pranciškonas, aiškiai 
apibrėžė, kad esame tikras Ordinas: „Ordo veri nominis“. Kitas pasaulietis pranciškonas 
popiežius Pijus XII sakė tą patį: „Jūs esate pasaulietinis ordinas, bet tikras ordinas“. 
Galiausiai popiežius Jonas Paulius II mums priminė ir pakartojo ordino svarbą, kuri 
pasaulyje, deja, dar nėra gerai suvokiama.

Turime suprasti, kad ir šventojo Pranciškaus laikais pasauliečių vaidmuo nebuvo 
ryškus, pasauliečiai nebuvo tokie svarbūs. Tačiau šventasis Pranciškus turėjo labai 
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aiškų Bažnyčios suvokimą ir žinojo, kad negali būti nieko didingiau ir nuostabiau 
kaip priklausyti Kristui. Jis atrado, kad gaudami krikštą mes esame taip tvirtai 
įjungiami į Jėzaus Kristaus gyvenimą, jog mums daugiau nieko nebereikia. Kiekvienas 
pakrikštytasis turi viską, kad galutinai išpildytų savo gyvenimą. Šį supratimą iš naujo 
atrado ir išryškino Vatikano II susirinkimas.

Taigi šventasis Pranciškus jau prieš 800 metų nujautė ir numatė tai, ką mes 
šiandien vadiname communio ekleziologija. Jis nusprendė tarnauti Dievui, duodamas 
tris įžadus – neturto, paklusnumo ir skaistumo, ir tai priėmė taip rimtai, kad visi matė 
jo šventumą, visi sekė paskui jį. Netgi vedę vyrai, ištekėjusios moterys ar žmonės, 
kurie turėjo kitų įsipareigojimų pasaulyje, norėjo viską palikti ir sekti paskui jį, bet 
Pranciškus pasakė: „Ne! Pasilikite, kur esate. Jūs reikalingi savo aplinkoje.“ Kaip rašo 
Tomas Celanietis, jis visiems suteikė gyvenimo formą. Taigi Pranciškus matė Bažnyčią 
kaip bendruomenę – tokią, kokia ji ir turi būti.

Negalime turėti omenyje vien tik mažesniųjų brolių, vien tik neturtėlių Klaros 
seserų arba vien tik pasauliečių pranciškonų. Mes esame šeima. Ir Pranciškui Dievo 
duota misija: „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“ apima visus mūsų 
gyvenimo aspektus. Tam, kad pripildytume pasaulį Jėzaus Kristaus Evangelija, mums 
reikia brolių. Jie eina kaip naujieji apaštalai, sekdami Jėzų. Mums reikia tų, kurie 
meldžiasi, kurie kaip Mozė laiko iškeltas rankas ir palaiko apaštališką atsidavimą. 
Mums reikia žmonių, kurie gyvena pasaulyje, kad kiekvieną kasdieninio gyvenimo 
užkampį, kuris taip pat yra sukurtas Dievo, pasiektų Evangelija bei prisikėlusio 
Viešpaties ir Dievo meilės liudijimas.

Pasauliečių pranciškonų ordinas vis labiau įsisąmonina savo vaidmenį 
pranciškoniškoje šeimoje ir Bažnyčioje. Mūsų ordinas tapo savotišku pranciškoniškosios 
šeimos katalizatoriumi. Ilgus amžius mažesnieji broliai, konventualai, kapucinai, 
klarisės gyveno kas sau – savo izoliuotą gyvenimą. Užmiršome, kad buvome duoti 
Pranciškui kaip tą pačią misiją turinti šeima. Ir pagaliau po penkių šimtmečių mūsų 
ordinas vėl buvo suvienytas. Iš naujo atradome grožį būti ordinu, būti šeima. Ir labai 
stengiamės, kad broliai, sesės ir mes, pasauliečiai, jaustumės ir būtume vieninga 
kartu dirbančia šeima.

Galbūt nežinote, kad Pranciškaus laikais pasauliečiai pranciškonai buvo vadinami 
„atgailos broliais ir seserimis“. Ordinas gimė autonomiškai, buvo skirtingas nuo 
brolių, bet buvo kartu su jais. Po 250 metų, reikalaujant broliams, popiežius atėmė 
iš pasauliečių pranciškonų autonomiją. Taip penkis šimtus metų ordinas buvo 
priklausomas nuo brolių ir išgyveno didelį nuosmukį, nes negalėjo išreikšti savęs. 
Pirmaisiais savo istorijos šimtmečiais ordinas klestėjo. Pasauliečiai pranciškonai buvo 
žinomi dėl savo meilės Evangelijai, taikos liudijimo, nesitaikstymo su konfliktais. Jie 
buvo dažnai kviečiami dirbti teisingumo srityje, kūrė ligonines, piligrimų namus.
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Ordinas buvo tikrai stiprus, tačiau 1471 metais viskas nutrūko. Pasauliečių 
pranciškonų nuosavybė perėjo brolių žinion, ir iš stipraus dėl Karalystės 
besidarbuojančio ordino pamažu virtome mažomis maldos grupėmis, kurioms 
vadovavo dvasininkai. Kadangi Pirmasis ordinas pasidalijo į tris šakas, mes taip pat 
buvome padalyti, nebeliko vienijančio ordino.

Po Vatikano II susirinkimo popiežius Paulius VI – didis ir mano mylimas popiežius, 
mums davė naują regulą. Tikriausiai tai yra viena iš nuostabiausių regulų, kokias tik 
pranciškonai kada yra turėję. Su nauja regula Bažnyčia nusprendė, kad mes buvome 
ir vėl turime tapti viena, turėti bendrą centralizuotą struktūrą. Patys suprantate, 
kad praėjus penkiems šimtams metų gali užtrukti šiek tiek laiko performuoti tiek 
pasauliečių pranciškonų, tiek brolių mąstymą ir gyvenimo būdą. Bet turiu pasakyti, 
kad Dievo ir daugybės geros valios brolių bei pasauliečių dėka per pastaruosius tris 
dešimtmečius padarėme milžinišką pažangą. Manau, kad esame gerame kelyje.

Interviu su CIOFS Prezidiumo nariu Benedetto Lino OFS ,
2010 m. rugpjūtis, Kretinga

Būti krikščioniu yra buvimo pranciškonu pagrindas
Neabejotinai visi bažnytiniai judėjimai yra gimę iš Dievo įkvėpimo. Jis juos įkuria 

kaip Dievo apvaizdos atsaką į iškylančius ypatingus Bažnyčios ir pasaulio poreikius. 
Vis dėlto dažnai po pradinės fazės judėjimai įsitvirtina, nurimsta ir gali prarasti ryšį 
su savo pirminiu įkvėpimo šaltiniu. Ilgainiui jie gali baigti gyvavimą saviizoliacija, 
sukurdami sienas ir individualumus, didžiuodamiesi savo pranašumu ir efektyvumu. 
Jie tampa atskirti nuo likusiųjų, rizikuodami tapti šių dienų fariziejais (išskirtinaisiais). 
Daugybei institucijų ir judėjimų tai yra reali šiandienė grėsmė. Nuo to nėra apsaugota 
ir pranciškoniškoji šeima, ir jos broliai, ir seserys.

Norėjimas bet kokia kaina būti išskirtiniais nėra gerai Bažnyčiai ir mums. Vietoj 
to, būtina skubiai iš naujo atrasti grožį būti krikščionimi – paprastu krikščionimi.

Kai aš paklausiu savo ordino brolių ir seserų: „Kuo mes skiriamės nuo kitų 
krikščionių? Kas charakterizuoja mus kaip pranciškonus?“ Pirmiausia kyla sumaištis. 
Tada pasigirsta įprastiniai atsakymai: nusižeminimas (kurio mums dažnai stinga, nors 
apie jį kalbame daug); neturtas (iš tiesų daugelis iš mūsų neturtingi, bet ne visada 
savo noru); mažumas (sąvoka, daugiau perkelta į teoriją ir kuria, man atrodo, iki šiol 
tebetiki labai mažai pranciškonų); ir taip toliau. Tada aš paklausiu: „Bet ar neturėtų 
kiekvienas krikščionis siekti visų šių dalykų?“ – stoja mirtina tyla.

Pranciškaus pašaukimas buvo būti paprastu krikščionimi. Jis niekada nesiekė 
kažkokių papildomų apibrėžimų kaip kad būti visišku, tikru ir iki galo krikščionimi. 
Mes irgi turime suprasti, kad būti jo sekėjais reiškia būti niekuo daugiau kaip paprastu 
krikščionimi, koks buvo jis pats.
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Pranciškus nepradėjo jokio „specifinio“ gyvenimo būdo tam tikroje apribotoje 
sferoje. Jis nesispecializavo. Leiskite paaiškinti. Šv. Jonas Boskas rūpinosi jaunimu, 
Šv. Dievo Jonas rūpinosi ligoniais, palaimintoji Motina Teresė iš Kalkutos – apleistais 
vargšais. Kontempliatyvūs šventieji aukojo gyvenimą maldai už pasaulį.

Šv. Pranciškus nesispecializavo niekur arba specializavosi „niekame“. Jis turėjo 
savo žinioje visus, jis „visiems tapo viskuo“ (1 Kor 9, 22–23). Pirmiausia Pranciškus 
ieškojo Dievo, kad atrastų save. Tai atnešė jam troškimą būti visiškai perkeistam 
Šventosios Dvasios, kad supanašėtų su Kristumi, Dievo sūnumi, ir atsakytų į pamatinį 
pašaukimą dalytis gyvenimu su Švenčiausiąja Trejybe. Pranciškus savo gyvenime 
nenorėjo nieko daugiau kaip tik paremti jį Kristumi, gyventi Kristuje ir besąlygiškai 
laikytis Evangelijos. Trumpiau tariant, jis norėjo būti ne kuo kitu kaip tik visiškai 
krikščionimi.

Dievas padovanojo pasauliui ir visuotinei Bažnyčiai šv. Pranciškų ir jo trijų 
ordinų šeimą, kad šie patikėtų, jog įmanoma gyventi Evangelija „sine glossa“, be 
išvedžiojimų ir kompromisų, ir kad tikrai įmanoma būti pilnutiniais krikščionimis, 
be tolesnių skirstymųsi.

Todėl esu įsitikinęs, kad šv. Pranciškaus ir mūsų pašaukimas yra paprasčiausiai 
būti tikrais krikščionimis. Manau, jog Pranciškus labiau norėtų, kad mes save 
vadintume „krikščionimis“, o ne „pranciškonais“. Jis savo sekėjams išrinko vardą, kuris 
nenukreipė dėmesio nuo Kristaus, tačiau kartu apibrėžė savitus sekimo Kristumi 
bruožus: „Mažesnieji broliai“ – brolystė ir buvimas mažesniais už kitus; „Atgailos broliai 
ir seserys“ – broliškas gyvenimas ir nuolatinis atsivertimas; „Neturtėlės seserys“ – 
neturtas kaip konkretus visiško savęs dovanojimo ženklas dėl pasaulio gyvybės. 
Deja, dabartiniu metu nėra reta sutikti pranciškonų, kuriems būti pranciškonais yra 
beveik svarbiau nei būti krikščionimis.

M ū s ų  p a š a u k i m a s 
yra specifinis tik tuo, kad 
jis nurodo modelį, unikalų 
sekimo Kristumi pavyzdį – 
šv. Pranciškų iš Asyžiaus. 
Tai yra tikras ir vienintelis 
specifinis mūsų pašaukimo 
elementas, kuris išskiria ir 
suvienija mus: būti visiškais, 
besąlygiškais krikščionimis, 
koks buvo Pranciškus.

Pranciškus neturėjo 
charizmos ir misijos, kuri 
būtų apibrėžta tam tikroje 
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siauroje sferoje. Jo charizma, pašaukimas ir misija yra ne-specifinė ta prasme, kad ji 
atsako į visų laikų Bažnyčios poreikius.

Ji yra įsišaknijusi į giliausią krikščioniškojo gyvenimo esmę be papildomų 
specifikacijų.

Būti krikščionimi kaip Pranciškus visgi parodo pasauliui skirtumą, nes nors ir 
tiesa, kad Kristus kviečia kiekvieną gyventi Evangelija, kaip gyveno Pranciškus, tiesa 
ir tai, jog Pranciškus tą padarė iki maksimalaus, kraštutinio lygio. Tad skirtumas yra 
ne kažkokių specifinių dalykų vykdymas, o intensyvumas, stiprumas, su kuriuo mes 
tuos dalykus darome. Būtent intensyvumas charakterizuoja Pranciškų ir yra pavyzdys 
visiems pranciškonams gyvenimo kelyje.

Mes, kaip ir Pranciškus, esame pakviesti išpildyti užduotį būti ženklu, šimtu 
procentu gyvenamos krikščionybės pavyzdžiu. Turime išsilaisvinti iš tendencijos 
vis labiau save apibrėžti, kuriant nepagrįstus atsiribojimus nuo likusios Bažnyčios, 
pasaulio, tvirtinant neegzistuojančią viršenybę.

Deja, vietoj to daugelis iš mūsų gyvename nuobodų gyvenimą, atsisukę į save 
pačius, nuolat kartodami tuos pačius apribotus ciklus. Daugelis atrodo susirūpinę 
tik ėjimu iš vieno susitikimo į kitą, vienos šventės į kitą, bet nuolat tik tarp savų, 
susikoncentravus į save. Su pasitenkinimo vien savimi požiūriu negalime žengti į 
platų pasaulį ir įgyvendinti Pranciškaus misijos: eiti kaip Viešpats į pasaulį. Turime 
atidžiai žvelgti į Pranciškų tam, kad išmoktume, kaip įgyvendinti savo pašaukimą. 
Turime visada sugrįžti į pradžią. Privalome kaskart iš naujo pradėti nuo Kristaus. Mes 
turime taip pat visada pradėti naujai nuo Pranciškaus, kad sužinotume, kaip iš naujo 
pradėti nuo Kristaus, būti tikrais pranciškonais ir pasauliečiais pranciškonais.

Taigi kokia yra mūsų misija? Ji tikrai ne „ypatinga“ ar „išskirtinė“, nebent norime 
sakyti, kad ypatingumas yra būtent jos neypatingumas, jos visa ko aprėpimas. Žodis 
„ypatinga“ yra tas, kuris nurodo į kažkokią visumos dalį, o man atrodo, kad mūsų 
misija apima viską. Mūsų misija – Bažnyčios misija.

San Damiano Nukryžiuotasis patikėjo Pranciškui aiškią misiją: Eik, Pranciškau, 
atstatyk mano namus. „Atstatyk mano namus“ nurodo plačiausią kelią, visą Bažnyčią, 
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įpareigojimą atsakyti į visus poreikius, kurie iškyla norint atstatyti Kristaus kūną 
Bažnyčią. Čia nėra ribų.

Galiausiai mūsų misija apima viską, ką Bažnyčios hierarchija, visuotinė ir vietinė, 
nurodo mums bet kuriuo metu, pradedant nuo neatidėliotinų Bažnyčios poreikių. 
Esame įsipareigoję gyventi visiškoje bendrystėje su popiežiumi, vyskupais ir kunigais, 
palaikydami pasitikintį ir atvirą apaštališko kūrybiškumo dialogą.

Pranciškus mezgė bendrystės ryšius su kiekvienu ir visais, visa gyvąja ir negyvąja 
kūrinija. Jo specifinė misija buvo ir yra suvienyti visus kūrinius ir žmones Kristuje. Jo 
misija buvo išgriauti visus getus ir tvoras, patraukti kiekvieną prie nusižeminimo, 
neturto, skaistumo ir nuolankumo, su kuriuo Kristus bendravo su Tėvu, padėti pažinti, 
kaip nuostabu būti tikru Dievo vaiku, visos kūrinijos broliu ir seserimi.

Ištraukos iš CIOFS Prezidiumo nario Benedetto Lino OFS konferencijos,
sakytos XIII Pasauliečių   pranciškonų ordino kapituloje

San Paule, Brazilijoje 2011 m. spalį

OFS pasaulyje
OFS nariai yra broliai ir seserys, kurie, paskatinti Šventosios Dvasios, likdami 

pasauliečiais ir laikydamiesi Bažnyčios patvirtintos Regulos įžadais įsipareigoja gyventi 
Evangelija pagal Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Naujoji 1978 metais popiežiaus 
Pauliaus VI patvirtinta Pasauliečių pranciškonų ordino Regula tokį gyvenimo 
būdą apibūdina kaip įsipareigojimą „eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į 
Evangeliją“.

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) šiandien skaičiuoja daugiau nei 400 
tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Šiuo metu yra 66 oficialiai 
įsteigtos ir 42 besikuriančios nacionalinės OFS brolijos. 

Ordinas susideda iš įvairių lygmenų brolijų – vietinių, regioninių, nacionalinių 
ir tarptautinės. Kiekvienai šių brolijų vadovauja atitinkama Taryba, kurią sudaro 
ministras, viceministras, sekretorius, iždininkas ir ugdytojas (magistras). Pagal teisę 
OFS tarybose dalyvauja brolijos dvasinis asistentas ir atitinkamos Jaupra brolijos 
atstovas. Vietinė OFS brolija yra pirminė Ordino ląstelė, regimas Bažnyčios ženklas, 
meilės bendruomenė. Tarptautinė brolija yra tapati Pasauliečių pranciškonų Ordinui, 
turi juridinio asmens statusą Bažnyčioje. Jai vadovauja CIOFS (Tarptautinė OFS taryba), 
kurios būstinė yra Romoje, jos Prezidiumas ir Generalinis ministras.

Pagrindiniai Ordino prioritetai (apibrėžti 2011 m. San Paule, Brazilijoje vykusioje 
XIII Generalinėje Kapituloje):

1. UGDYMAS: ugdymas yra esminis Ordino gyvenimo elementas. Kad suvoktume 
savo misiją pasaulyje, būtina gilinti priklausymo Ordinui ir OFS tapatybės suvokimą. 
OFS misija pasaulyje – gyventi ir liudyti brolišką meilę, o pašaukimas – būti autentiškais 
krikščionimis ir pranciškonais.
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2. KOMUNIKACIJA: kiekviena OFS nacionalinė brolija turi savo atstovą CIOFS 
(Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje), kuris padeda savo 
nacionalinei brolijai patirti, jog ji yra gyvybiškai svarbi ir neatskiriama didesnės 
tikrovės – tarptautinės brolijos – dalis. Per šiuos asmenis nacionalinės brolijos 
komunikuoja su CIOFS.

3. PRANCIŠKONIŠKASIS JAUNIMAS: Jaupra yra Ordino prioritetas visuose 
lygmenyse. Daugelis svarbių Ordino dokumentų apibrėžia Jaupra ir OFS santykius. 
Kad ši bendrystė būtų stiprinama, visose OFS tarybose privalo būti ir Jaupra 
atstovai. Jaupra ir OFS kviečiami skaityti vieni kitų dokumentus, organizuoti bendrus 
susitikimus ir pažinti vieni kitus.

4. VEIKIMAS PASAULYJE: atsiliepdami į Bažnyčios socialinę doktriną, pasauliečiai 
turi dalyvauti viešajame visuomenės gyvenime, ginti šeimą, teikti pagalbą asmenimis 
ar tautoms, kurios kenčia nuo skurdo, žmonių teisių pažeidimo ar stichinių nelaimių. 
Išmintingai naudodamas visuomenės informavimo priemones, Ordinas turi siekti 
būti matomas viešojoje erdvėje.

5. BESIKURIANČIOS BROLIJOS: oficialiai įsteigtos OFS nacionalinės brolijos turi 
įsipareigoti padėti besikuriančioms brolijoms, jas lankydamos ir aprūpindamos 
ugdymo medžiaga. Besikuriančios brolijos praturtina Ordiną, kuris auga ir plečiasi 
evangelizuodamas pasaulį. Tai yra pasauliečių pranciškonų charizmos gyvybingumo 
pasaulyje ženklas.

Deja, šiandien vis dar yra didžiulis šuolis tarp OFS „idealo“ ir OFS „tikrovės“. Mūsų 
istorija, švelniai tariant, buvo labai komplikuota, ir po 250 metų Ordinui praradus savo 
autonomiją prasidėjo nuosmukis. Praėjus 500 metų, Ordinas atkūrė savo autonomiją, 
gavo centralizuotą ir vieningą struktūrą. Ir šiandien labai trūksta dosnių sielų, kurios 
mylėtų savo pašaukimą ir trokštų atiduoti savo gyvenimą ir pastangas, kad OFS 
„tikrovė“ taptų kiek įmanoma artimesnė OFS „idealui“.

Pagal www.ciofs.org
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OFS Lietuvoje
Lietuvoje – Vilniuje – pirmieji pasauliečiai pranciškonai (tuo metu vadinti 

atgailos broliais ir seserimis) pradėjo rastis iš karto po Lietuvos krikšto 1387 metais. 
Viena pirmųjų Pasauliečių pranciškonų ordino (tuo metų vadintas Atgailos brolių ir 
seserų ordinu) brolijų įsteigta Vilniuje prie Mažesniųjų brolių konventualų ordino 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vienuolyno. 

Negali būti nepastebėtas Pasauliečių pranciškonų ordino vaidmuo Lietuvos 
istorijoje. Jam priklausė daugelis didikų ir meno mecenatų. XIX a. vyskupas Motiejus 
Valančius organizavo ir visą knygnešių pasauliečių pranciškonų tinklą. Ordinas davė 
Lietuvai ne vieną garsų ir aukštą dvasininką, tarp jų buvo ir kunigas Jurgis Ambrozijus 
Pabrėža, ir prelatas Jonas Mačiulis-Maironis, ir kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas. 
Prieš II-ąjį pasaulinį karą Lietuvoje buvo apie 50 tūkst. pasauliečių pranciškonų. Nuo 
įsikūrimo jų veikla buvo labai glaudžiai susijusi su Mažesniųjų brolių ordino veikla. 
Valdžioms ribojant mažesniųjų brolių veiklą, į pogrindį traukdavosi ir pasauliečių 
pranciškonų veikla.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresų tradicija prasidėjo 1922 m. 
Kretingoje. Tarpukaryje įvyko net penki kongresai: 1923 m. Radviliškyje, 1924 m. 
Kaune, 1935 m. ir 1938 m. Kretingoje. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1992 m. 
ir 2002 m., kongresai toliau buvo rengiami prie Kretingos brolių pranciškonų 
vienuolyno.

Ordinas vėl išėjo į viešumą Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Nuo 1991 metų 
rugpjūčio 3 d. pareigas ėjusios Iniciatyvinė grupė ir Atkuriamosios tarybos organizavo 
atsikūrusio Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino veiklą, subūrė sovietmečiu 
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išsklaidytus brolius ir seseris, atkūrė prieškariu veikusias ir įsteigė naujas vietines 
bei regionų brolijas. 2001 metų rugsėjo 29 d. vykusioje I-oje Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino Nacionalinėje kapituloje dalyvavo Pasauliečių pranciškonų ordino 
Generalinė ministrė Emanuela De Nunzio, OFS ir Generalinis dvasinis asistentas kun. 
Ivan Matic, OFM, bei buvo išrinkta pilnateisė I Nacionaline taryba. 

Šiandien Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas skaičiuoja apie 500 narių 
bei susideda iš 6 regionų ir 32 vietinių brolijų.

Pagal www.ofs .lt ir kitus interneto šaltinius

LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO KONGRESO 
DEKALOGAS:

1. BŪKITE ŠVENTI, kaip iš mūsų prašo mylintis Dievas: šventi kaip Pranciškus.
2. AUGINKITE SAVO TIKĖJIMĄ: ieškokite Dievo, leiskite Jam ateiti ir apsigyventi 

jumyse, pasitikėkite Juo ir pasilikite Jame.
3. ATPAŽINKITE SAVO BROLIUS IR SESERIS KAIP TIKRAS DOVANAS: JUOS VISUS. 

JAUSKITE, KAD ESATE VIENA, IR BŪKITE VIENA: Pasauliečių pranciškonų 
ordine, Pranciškoniškoje šeimoje, Bažnyčioje, Dieve.

4. EVANGELIJA YRA JŪSŲ REGULA: GYVENKITE JA!
5. BŪKITE PASAULIO PILIEČIAI: BANDYKITE SUPRASTI PASAULĮ, kuriame gyvenate. 

JŪS esate pasaulietiškoji Šeimos šaka.
6. ĮSITRAUKITE. Būkite drąsūs. Jūs esate ne vieni!
7. BŪKITE DARNIOJE VIENYBĖJE SU VISU ORDINU.
8. BŪKITE DARNIOJE VIENYBĖJE SU VISA PRANCIŠKONIŠKĄJA ŠEIMA.
9. BŪKITE DARNIOJE VIENYBĖJE SU BAŽNYČIA.
10. LABIAU UŽ VISKĄ TROKŠKITE VIEŠPATIES DVASIOS IR JOS ŠVENTO 

VEIKIMO.

„Tuos, kurie laikosi šių dalykų, mūsų Aukščiausiasis Tėvas tepalaimina 
danguje, o žemėje tepalaimina Jo mylimasis Sūnus

drauge su Guodėja Šventąja Dvasia“.
(Šv. Pranciškaus palaiminimas)
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kaip suprantu, kas yra OFS? Kaip keičiasi mano supratimas 
apie Pasauliečių pranciškonų ordiną?
2. Kuo specifinė yra OFS misija?
3. Kokie yra šiandieniai Pasauliečių pranciškonų ordino 
prioritetai? Kodėl jie aktualūs?
4. Kaip mes, Jaupra, būdami Ordino dalimi, galime prisidėti, 
kad OFS „tikrovė“ taptų artimesnė OFS „idealui“?

UŽDUOTIS:

Susipažinkite su OFS Regula, palyginkite ją su Lietuvos pranciškoniškojo  ☼
jaunimo brolijos STATUTU.
Sekite, kuo gyvena Pasauliečių pranciškonų ordinas Lietuvoje ir pasaulyje,  ☼
lankydamiesi internetinėse svetainėse: www.ofs.lt ir www.ciofs.org.

Iš žodžių į gyvenimą!

Susipažinkite su vietine OFS brolija. Suorganizuokite bendrą maldos arba 
liudijimų vakarą, kartu švęskite šventes. Pažinkite pačius vyriausius brolijos narius, 
aplankykite juos, pasiūlykite savo pagalbą, užrašykite jų liudijimus-atsiminimus.
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37

Pran
ciško

n
iško

ji šeim
a

Pasauliečių pranciškonų ordino REGULA:
1. Pranciškoniškoji šeima yra viena iš daugelio Šventosios Dvasios Bažnyčioje 

sužadintų šeimų. Ji jungia visus Dievo tautos narius – pasauliečius, pašvęstojo gyvenimo 
asmenis ir kunigus, – kurie savyje atpažįsta pašaukimą sekti Kristumi, einant šv. 
Pranciškaus Asyžiečio pėdomis.

Skirtingais būdais ir formomis, bet gyva savitarpio bendryste jie rūpinasi perteikti 
savo bendro Serafiškojo Tėvo charizmą Bažnyčios gyvenime ir misijoje.

Labai seniai, maždaug prieš aštuonis šimtus metų, viename Italijos mieste, 
Asyžiuje, gyveno du jaunuoliai – Pranciškus ir Klara. Nors abu buvo turtingi ir turėjo 
didelių svajonių gyvenime, tačiau iš meilės Jėzui jie laisva valia tapo neturtėliais, o 
tai reiškia – laisvais žmonėmis.

Pranciškus daug keliavo liudydamas Dievo meilę visiems, ką sutikdavo savo 
kelyje, o Klara išgyveno gilų džiaugsmą lydėdama jį malda. Tačiau kad ir kaip toli 
būtų vienas nuo kito – Pranciškus ir Klara niekuomet nebuvo išsiskyrę. 

Greitai jie sulaukė daugybės pasekėjų. Tai Dievas padovanojo brolių ir sesių, 
kurie keliavo pas Jėzų Pranciškaus ir Klaros pėdomis... 

Būti neturtėliu.
Būti broliu visiems.
Gyventi pagal Evangeliją.
Mylėti Bažnyčią.
Būti mažesniuoju.
Mylėti visą kūriniją.
Nešti ramybę ir gėrį.
Tapti laisvu širdyje.

Pirmieji Pranciškaus pasekėjai buvo Mažesniųjų brolių ordinas. Jie pasivadino 
„mažesniaisiais broliais“, kadangi norėjo būti mažesni – mažiau verti – už kitus žmones 
bei tarnauti visiems. Šiandien Mažesniųjų brolių ordinas susideda iš brolių kapucinų 
(OFM Cap), brolių konventualų (OFM Conv) ir brolių observantų (OFM).

Pirmosios Klaros bendražygės buvo artimos jos giminaitės, vėliau daug moterų 
visame pasaulyje nusekė jos pavyzdžiu. Taip susikūrė seseriška bendruomenė – 
Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordinas (OSC), kuriame sesutės gyvena Evangelija, 
neturėdamos nieko savo.

Pranciškus pakvietė ir pasauliečius gyventi pagal Evangeliją, tapti Atgailos 
broliais ir seserimis. Taip susikūrė Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS).

Bėgant amžiams susiformavo Trečiasis reguliarusis ordinas (TOR), kuris apjungė 
šimtus įvairių kongregacijų – vienuolių vyrų ir moterų, gyvenančių pagal Pranciškaus 
charizmą.
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Visai neseniai Pranciškoniškoje šeimoje gimė Pranciškoniškasis jaunimas 
(Jaupra) – kaip galimybė jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą ir įsipareigoti 
pranciškoniškam keliui. Bažnyčia patikėjo Pranciškoniškąjį jaunimą Pasauliečių 
pranciškonų ordino globai.

Po visą pasaulį pasklidusioje Pranciškoniškoje šeimoje gyvuoja ir vaikų grupės: 
Pranciškaus vaikai, Trubadūrai, Žiedeliai... Lietuvoje jie vadinasi – Pranciškučiai.

Kažkada, labai seniai, mažoje Šv. Damijono bažnytėlėje, Pranciškus išgirdo 
Nukryžiuoto Jėzaus žodžius: „Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip 
matai, griūva!”. Šiandien tai yra visos Pranciškoniškosios šeimos misija. Tai yra mano, 
tai yra mūsų visų misija!

Susipažinkime!

       OFM   OFM Conv  OFM Cap

OFS ir Jaupra generaliniai dvasiniai asistentai  TOR



39

Pran
ciško

n
iško

ji šeim
a

               OSC         OFS

          Jaupra    Pranciškučiai

 
      FMSC    FDCJ   ŠNMMTK
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Koks yra skirtumas tarp įvairių Šventosios Dvasios Bažnyčioje 
sužadintų šeimų? Kuo man ypatinga Pranciškoniškoji šeima?
2. Ar pažįstu brolių ir seserų iš kitų Pranciškoniškosios šeimos 
šakų? Kuo jie svarbūs mano pašaukimui sekti Kristų Pranciškaus 
pėdomis?

UŽDUOTIS:

Suraskite daugiau informacijos apie Pranciškonų atsinaujinimo broliją  ☼
(Franciscan Friars of the Renewal), susikūrusią 1987 metais, kai 8 kapucinai 
nusprendė palikti savo ankstesnę bendruomenę ir pradėti griežtesnį 
evangelinį gyvenimą, labiau atitinkantį jos įkūrėjo Pranciškaus Asyžiečio 
regulą. Plačiau: www.franciscanfriars.com.
Per šiuos metus susipažinkite su visomis Lietuvoje esančiomis  ☼
Pranciškoniškosios šeimos šakomis. Nepamirškite jų pasveikinti su 
pranciškoniškomis šventėmis ir pakviesti į savo Pažado šventę!

Iš žodžių į gyvenimą!

Gali jungtis į maldą už visą Pranciškoniškąją šeimą, šeštadieniais asmeniškai ar 
brolijoje melsdamasis Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožinį.
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ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS –
„Kodėl paskui tave, Pranciškau?“

Vieną dieną šv. Pranciškus, grįždamas iš giraitės, kur buvo meldęsis, jos pakraštyje 
pamatė brolį Motiejų, išėjusį jo pasitikti. Norėdamas ištirti šventojo nuolankumą, šis 
pusiau juokais Pranciškaus paklausė: „Kodėl paskui tave? Kodėl paskui tave? Kodėl 
paskui tave?“

Šv. Pranciškus atsakė: „Ką tu turi omeny, broli Motiejau?“
„Aš klausiu, kodėl visas pasaulis, rodos, bėga paskui tave ir kiekvienas trokšta 

pamatyti tave, išgirsti tavo žodį, paklusti tau? Tu nesi gražus vyras, nei didžiai 
mokslingas, nei aukštos kilmės. Tad kodėl visas pasaulis seka paskui tave?“

Tai išgirdęs šv. Pranciškus pradžiugo dvasia, pakėlė akis į dangų ir ilgai stovėjo 
visu savimi paniręs Dievuje. Sugrįžęs į save, jis atsiklaupė ir garbino Dievą, Jam 
dėkodamas. Paskui su didžiu dvasios užsidegimu atsigręžė į brolį Motiejų ir tarė: 
„Tu nori sužinoti, kodėl paskui mane? Tu nori sužinoti, kodėl paskui mane? Tu iš 
tikrųjų nori sužinoti, kodėl visi bėga paskui mane? Aš tai gavau iš visa reginčio 
Dievo, reginčio geruosius ir piktuosius, kad ir kur jie būtų. Jo švenčiausiosios akys 
nematė tarp nusidėjėlių nė vieno, kuris būtų bjauresnis ir niekingesnis už mane. 
Taigi tam nuostabiam darbui, kurį sumanė, Dievas nerado visoje žemėje menkesnės 
būtybės už mane, todėl Jis pasirinko mane, nes Dievas pasirenka kvailus pasauliui, 
kad sugėdintų išminčius, pasirenka žemiausius ir labiausiai pasaulio paniekintus, 
kad paverstų niekais kilminguosius didžiūnus, ir galinguosius, idant visi suprastų, 
kad kiekvienas pranašumas, kiekvienas gėris yra iš Dievo, o ne iš kūrinio, ir kad nė 
vienas sutvėrimas nesididžiuotų prieš Jį, bet „kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“, kuriam 
garbė ir šlovė per amžius“.

Šv. Pranciškaus žiedeliai, 10
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Šv. Pranciškaus Asyžiečio biografija
Šv. Pranciškus gimė arba 1181 metų pabaigoje arba 1182 metų pradžioje 

Asyžiuje pirklio Petro Bernardonės ir jo žmonos Pikos šeimoje. Per krikštą gavo Jono 
vardą, tačiau, tėvui sugrįžus iš prekybinės kelionės po Prancūziją, Jono vardas buvo 
pakeistas Francesco – Pranciškus. 

Pirmą religinį jausmą davė labai pamaldi motina. Skaityti ir rašyti šventasis 
išmoko Šv. Jurgio parapinėje mokykloje. Vėliau savo išsilavinimą papildė aritmetika, 
muzika bei poezija, taip pat pramoko prancūzų kalbos, susipažino su žygdarbių 
poemomis ir riteriškomis legendomis. Buvo įžvalgaus proto ir geros atminties, daug 
skaitė. 

Pranciškaus tėvas prekiavo ne tik Italijoje, bet ir užsienyje. Tai buvo būdinga 
tiems to laikotarpio italų miestiečiams, kurie turėjo gerą civilinę ir politinę padėtį. Kiti 
neturėjo jokios gerovės, laisvės tol, kol negaudavo bajorų titulo. Gavę kilnųjį vardą, 
galėjo būti lygūs su tais, kurie valdė vargšus ir visus nekilmingus. 

Pranciškus, turėdamas 14 metų (apie 1196), dirbo tėvo parduotuvėje, kad geriau 
išmanytų prekybą. Dirbo apdairiai, jam rūpėjo uždarbis, tačiau nemokėjo jo išsaugoti, 
greitai išleisdavo. Pirmagimis (turėjo tik vieną jaunesnį brolį Angelą), buvo paskelbtas 
puotos ir Asyžiaus jaunimo karaliumi. Jis leido vėjais tėvo sukauptus turtus, rengėsi 
ryškiai ir savotiškai, nepraleisdavo pramogų, dainuodavo su draugais vakaronėse. 
Tėvai į visa tai žiūrėjo pro pirštus. Motiną ir draugus žavėjo Pranciškaus būdas, žodžio 
taurumas, dosnumas vargšams ir teisingumas. 

Jei Pranciškus nekovojo pats, tai stebėjo piliečių laisvės kovą prieš imperatorių 
vasalą iš Spoleto miesto (1198 m.). Dvidešimtmetis jaunuolis veikliai dalyvavo 
Asyžiaus pilietiniame kare su Perudžija (1202 m. lapkritis). Asyžiečiams pralaimėjus, 
pateko į nelaisvę, kur prasidėjo jo dvasinė permaina. Praėjus metams, po ilgos ligos, 
išsivadavęs iš nelaisvės, Pranciškus pradėjo kitaip žiūrėti į pasaulį, kuris jam atrodė 
svetimas ir kitoks. Po kurio laiko jis atgavo pusiausvyrą ir sužavėtas naujų sapnų 
apie šlovę, nusprendė vykti į Apuliją gauti riterišką titulą (1205 m.). Tačiau kelionė 
buvo nutraukta Spoleto miestelyje. Pranciškui miegant, Viešpats pakvietė jį tarnauti 
kilnesniam ponui. Sapnuodamas, Pranciškus išgirdo žodžius: „Kam geriau tarnauti: 
Viešpačiui ar jo tarnui?“ Tuomet suprato, kad didybė, kurios jis siekia nėra toji didybė, 
kuri jam skirta. 

Pranašaudamas, kad bus didysis kunigaikštis, grįžo į Asyžių. Atsisakė draugų, 
daug laiko praleisdavo melsdamasis vienoje oloje. Pranciškus įveikė savo visišką 
pasibjaurėjimą raupsuotaisiais ir patyrė, kad jie taip pat vieno Tėvo vaikai. Dažniausiai 
laiką leido melsdamasis Šv. Damijono bažnytėlėje. Būtent čia Nukryžiuotojo balsas 
pakvietė jį pataisyti griūvančią bažnytėlę. Pranciškus kuriam laikui pasitraukė iš 
visuomeninio gyvenimo ir atsidavė Bažnyčiai. Supratęs savo pašaukimo tikslą, prieš 
Asyžiaus vyskupą Gvidoną atsisakė viso savo turto, kuri paveldėjo iš tėvo. Anot pirmųjų 
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biografų (1206 m. pirmieji mėnesiai), tai Pranciškaus tobulo atsivertimo momentas. 
Apsivilkęs kryžiaus formos skurdžia tunika, pasiskelbė didžiojo Karaliaus skelbėju ir 
dvejus metus gyveno atgailautojo ir atsiskyrėlio gyvenimą. Atsidavė maldai, kurį laiką 
tarnaudamas ir benediktinų vienuolyne (S. Verecondo Villingegno, Gubbio). 

Pažodžiui supratęs Nukryžiuotojo kvietimą, pradėjo restauruoti tris Asyžiaus 
apylinkės bažnyčias: S. Damiano, S. Pietro della Spina ir S. Maria degli Angeli 
(Porciunkulės). Per šį laikotarpį Pranciškus sukrėtė visą Asyžių – vieni juo žavėjosi, kiti 
bjaurėjosi. Nepaisant to, jis laukė kokio nors naujo dieviško apsireiškimo. Tai įvyko 
labai greitai, jam atnaujinus paskutinę bažnyčią. Porciunkulėje Pranciškus išgirdo 
Evangelijos žodžius apie apaštalų išsiuntimą ir jų skurdą (apie 1208 02 24). Po šv. Mišių 
paprašė kunigo paaiškinti šią ištrauką. Supratęs Evangeliją, su džiaugsmu atpažino 
savo pašaukimą ir misiją. Pažodžiui įvykdžius šiuos nurodymus, tuoj pat apsivilko 
kitaip: kryžiaus formos tuniką, apjuostą balta virve. Vyskupui leidus, pradėjo kviesti 
žmones atgailauti. 

Pranciškus savo elgesiu ragino žmones susimąstyti apie gyvenimą. Pirmieji 
prie jo prisijungė du asyžiečiai: turtingas Bernardas iš Kvintavalės, gimęs šlėktų 
šeimoje, bei teisės daktaras Petras Katani. Tais pačiais metais prie jų prisijungė jaunas 
Idzi, kilęs iš plebėjiško sluoksnio bei kiti aštuoni draugai. Kitais metais (1209 m.) 
šią grupę ir jos gyvenimo būdą apaštalų bendruomenėje patvirtino Inocentas III. 
Taip buvo įsteigtas Mažesniųjų brolių ordinas (Pranciškonų). Kai žodžiu pasitvirtino 
pirmoji formula vitae, Pranciškus, kuriam buvo suteikta Dievo malonė ir bažnytinės 
valdžios parama, gavęs iš popiežiaus leidimą skelbti atgailą, nevaržant savęs bei 
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kitų, pradėjo pranašauti ilgalaikį keliaujančio žmogaus ir atgailautojo apaštalavimą. 
Visus pamokslus pradėdavo linkėdamas ramybės: „Tegul Viešpats apdovanoja jus 
ramybe“. Jis kalbėjo paprastai, aistringai ir smalsiai, jo žodis primindavo visiems 
apie Sutvėrėją ir jo įsakymus, teisingumą bei Dievo gailestingumą. Pranciškaus 
pranašavimo būdingas bruožas, kuris labai dažnai pasikartoja jo raštuose – labai gili 
pagarba visiems dvasininkams, nepaisant kunigų nusidėjėlių, nes Pranciškui svarbu 
jų įšventinimo vertė bei Bažnyčios šlovė. Jis mokydavo gerbti visus: turtinguosius 
ir ponus, tarnus ir vargšus, gerus ir blogus. Gavęs Apaštalų Sosto leidimą, kreipėsi 
į visus nuoširdžiai ir drąsiai skelbdamas tiesą be jokio pagražinimo ir pataikavimo, 
net išsilavinę garbingi ir įžymūs vyrai klausėsi jo su dieviškąja baime. Dvasininkai, 
vienuoliai ir paprasti žmonės atvykdavo jo pasiklausyti. Jie pastebėjo, kad naujas 
evangelistas – tai žmogus iš naujo pasaulio; nauja šviesa, atsiųsta iš dangaus, kad 
apšviestų ir patrauktų visus prie Dievo. 

Pranciškus per penkiolika metų išvaikščiojo didesnę Italijos dalį. Pilnas 
misionieriško užsidegimo ir kančios noro tarp saracėnų, 1212 metais du kartus išvyko 
iš Italijos Sirijos kryptimi, o netrukus 1214 metais per Prancūziją ir Ispaniją į Maroką. 
Kilus audrai, pirmą kartą atsirado Dalmatijos kraštuose, o antrą kartą dėl ligos buvo 
priverstas sugrįžti į Ispaniją. Kartu su br. Eliju 1217 metais išsiuntė savo brolius į Sirijos ir 
Palestinos provincijas, o 1219 metais – pirmuosius penkis misionierius į Maroką. 1219 
metų birželio 24 dieną Pranciškus išplaukė į Artimuosius Rytus ir stojo prieš Egipto 
sultoną, Melek-el-Kamel`į, kuris jį palankiai priėmė ir išklausė. Šventajam nepavyko nei 
atversti sultono į tikėjimą, nei pačiam patirti kančios, tačiau Pranciškus savo elgesiu 
davė pirmąjį taikų ir apaštališką pavyzdį su saracėnais. Pirmųjų misionierių išsiuntimas 
į Afriką ir Rytus – tai labai svarbus momentas katalikiškųjų misijų pasaulyje. 

1220 metais Pranciškus, sugrįžęs į Italiją, kuri buvo labai palanki ordinui, pradėjo 
skelbti žodžio apaštalavimą. Po metų nuėjo pamokslauti kitiems žmonėms: mokė 
juos krikščioniškojo, visuomeninio bei individualaus gyvenimo, laikytis Evangelijos. 
1221 metais įkūrė Atgailos brolių ir seserų ordiną (dabar Pasauliečių pranciškonų 
ordinas). 

Šventasis, gavęs išskirtinį popiežiaus leidimą, ir, norėdamas kuo geriau ir aiškiau 
pamatyti pats, o dar labiau parodyti žmonėms Dievo gimimo paslaptį, minios centre 
prie Greccio tvirtovės užtvaro Reati slėnyje, 1223 metų gruodžio 24-ąjį naktį šventė 
Dievo gimimą ir patarnavo kaip diakonas iškilmingose Mišiose prieš gyvą ir vaizdingą 
prakartėlę. Pranciškus jau buvo įšventintas į diakonus, o kunigo šventinimų nesiekė 
dėl nuolankumo. 

1227 metais, sugrįžęs iš Rytų jau ligotas, perdavęs savo pareigas asyžiečiui 
br. Elijui, priėjo prie paskutinio savo gyvenimo etapo. Dažniau išgyvendavo mistinius 
pakilimus, siekdamas kuo nuoširdžiau dalyvauti bei supanašėti su Nukryžiuotoju.
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1224 metų vasarą šitaip jausdamasis pasitraukė į Alvernos kalną, kur ilgai 
meldėsi, mąstė ir pasninkavo. Ten, artėjant Kryžiaus išaukštinimo šventei, pasirodė 
sparnuoto ir ugninio serafino pavidalu nukryžiuotasis Kristus, kuris jo kūne įspaudė 
Viešpaties Kančios stigmas – atviras ir kraujuojančias žaizdas, ilgų užlenktų ašmenų 
vinimis rankose ir pėdose bei šone. 

Šventasis iš Alvernos į Asyžių sugrįžo kaip gyvas nukryžiuotojo Kristaus atvaizdas. 
Paskutiniuosius dvejus savo gyvenimo metus labai kankinosi dėl sunkios akių ligos, 
kuria susirgo Rytuose. Šventasis, paklusniai sutikęs su ordino globėju kardinolu 
Hugolinu, pasidavė skausmingai akių pridegimo procedūrai, kurią atliko popiežiaus 
dvaro gydytojai Rietyje (1225). Tačiau ši procedūra nepasisekė. Kitais metais balandžio 
mėnesį Pranciškus, įveikęs mirties krizę, per Sieną ir Kortoną pamažu išvyko į Asyžių. 
Iš pradžių apsistojo Asyžiaus vyskupo rūmuose, o jau rugsėjo pabaigoje persikėlė į 
Porciunkulę. Būtent čia 1226 metų spalio 3 d. šeštadienį vakare būdamas 45 metų 
mirė. Sekmadienio rytą broliai ir liaudis pernešė jo kūną iškilmingoje procesijoje į 
Šv. Jurgio bažnyčios požemį, kuriame buvo palaidotas. Jo kūnas šioje bažnyčioje 
buvo saugojamas daugiau nei ketverius metus.

 1228 metų liepos 16 dieną Pranciškus buvo kanonizuotas. 1230 metų gegužės 
25 dieną jo kūnas buvo perneštas į naują puikią Šv. Pranciškaus baziliką Rojaus 
kalvoje, kuri buvo pastatyta popiežiui Grigaliui IX leidus ir br. Elijo dėka Šventojo 
Pranciškaus kapui.

Pagal www.ofs.lt

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (1181-1226) 
gyvenimo chronologija

1181 – Asyžiuje (Italija) gimė Giovanni 
Bernardone. Tėvo, kuris buvo turtingas 
pirklys, pavadinamas Pranciškumi.

1202 – Karas tarp Asyžiaus ir Perudžijos miestų. 
Asyžiečiams pralaimėjus, Pranciškus metus 
praleidžia įkalintas Perudžijoje. Tėvas jį 
sergantį išperka iš nelaisvės.

1204-1205 – Ilgai trunkanti liga. Prasideda ryškios 
permainos jo gyvenime.

1205 – Šv. Damijono bažnytėlėje išvysta regėjimą, 
kurio metu Kristus pakviečia jį eiti ir atstatyti 
Bažnyčią. Konfliktas su tėvu dėl vargšams 
išdalinto turto.

1206 – Asyžiaus vyskupo teisme bylinėdamasis 
su tėvu atsisako teisių į turto paveldėjimą. 
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Apsivelka atsiskyrėlio abitą, imasi atstatyti Šv. Damijano bažnytėlę. Atstato San 
Pietro ir Porciunkulės bažnytėles.

1208 – Per šventąsias Mišias išgirdęs Evangeliją pagal Matą (10,9-10) suvokia, kad jo 
tikrasis pašaukimas yra Evangelijos skelbimas visai kūrinijai. Prie Pranciškaus 
prisideda pirmieji bendražygiai. Tų pačių metų pavasarį jie po du leidžiasi į 
pirmąją apaštalinę misiją.

1209 – Metų pradžioje bendruomenėje jau dvylika brolių. Pranciškus parašo trumpą 
regulą ir iškeliauja į Romą, kur gauna popiežiaus Inocento III palaiminimą 
jų bendruomenės gyvenimo būdui bei leidimą pamokslauti. Manoma, kad 
tais pačiais metais įkuriamas III-iasis pranciškoniškas ordinas – pranciškonai 
pasauliečiai.

1212 – Padedant Šv. Pranciškui, Porciunkulėje Šv. Klara pradeda Dievui pašvęstąjį 
gyvenimą. Šie metai laikomi Pranciškaus įkurto II-ojo ordino, kuriam prigijo 
Šv. Klaros neturtėlių seserų ordino vardas, atsiradimao data.

1213 – Grafas Orlandas Pranciškui padovanoja La Vernos kalną atsiskyrėlio būstui.
1215 – Įvyksta visuotinis Laterano IV susirinkimas, kuriame nubrėžiamos svarbios 

gairės to meto Bažnyčios atnaujinimui. Manoma, kad ir Pranciškus galėjo jame 
dalyvauti.

1216 – Perudžijoje iš popiežiaus Honorijaus III Pranciškus gauna leidimą Porciunkulės 
atlaidams.

1217 – Įvyksta didžioji Sekminių palapinių kapitula, kurios metu dalyvavo jau apie 
5.000 brolių. Pirmosios misijos anapus Alpių.

1219 – Į Maroką išvyksta būsimieji pranciškonai kankiniai. Kryžiaus žygio metu 
Pranciškus keliauja į Akri ir Damietą, kur susitinka Egipto sultoną Melek 
el Kamel.

1220 – Dėl kilusių vidinių įtampų bendruomenėje Šv. Pranciškus atsisako vadovavimo 
ordinui. Jį pakeičia Pietro Katani, o nuo 1221 brolis Elijas.

1223 – Parašo galutinę ordino regulos redakciją, kurią savo bule „Solet annnuere“ 
patvirtina popiežius Honorijus III.

1224 – Ant La Vernos kalno gauna stigmas-Kristaus kančios žaizdas savo kūne.
1226 – Spalio 3 d. vakare (po saulės laidos pagal viduramžių liturginį kalendorių jau 

buvo 4 d.) miršta Porciunkulėje.
1228 – Popiežius Grigalius IX Asyžiuje savo bule „Mira circa nos“ Pranciškų paskelbia 

šventuoju.

Pagal www.ofm.lt
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kaip tau atrodo, kas buvo svarbiausia šv. Pranciškaus 
gyvenime?
2. Kodėl šv. Pranciškus vadinamas Kristaus atvaizdu?
3. Kokios šv. Pranciškaus savybės, kurias norėtumei išsiugdyti, 
labiausiai žavi tave?
4. Kokius žinai Pranciškoniškosios šeimos šventuosius, kurie 
pasiekė šventumą įkvėpti Pranciškaus pavyzdžio?

UŽDUOTIS:

Peržiūrėkite ir aptarkite kurį nors filmą apie šv. Pranciškų: „Francesco“  ☼
(Liliana Cavani, 1989), „Sesė saulė ir brolis mėnulis“ (Franco Zeffirelli, 
1972).
Suraskite keletą šv. Pranciškaus atvaizdų mene (Margaritone di Arezzo,  ☼
Cimabue, Giotto ir kitų autorių) bei pristatykite juos grupėje.
Per šiuos metus išsirink ir perskaityk bent vieną knygą iš pranciškoniškų  ☼
šaltinių.

Iš žodžių į gyvenimą!

Pabandyk pradėti ugdyti savyje bent vieną iš tų savybių (nuolankumas, brolystė, 
neturtas, džiaugsmas, meilė Evangelijai, Bažnyčiai, vargšams, visai Kūrinijai ir pan.), 
kurios tave žavi šv. Pranciškuje. Nebus lengva, bet lengvai ir nepasiduok, prašyk 
brolio Pranciškaus pagalbos.
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ŠV. KLARA ASYŽIETĖ –
„Žvelk kasdien į šį veidrodį – Kristų –

ir be paliovos stebėk jame savo veidą“

Klara ir Pranciškus gyveno XIII a. pradžioje Italijos mieste 
Asyžiuje. Klara gimė turtingoje ir kilmingoje šeimoje. Kai mama 
Ortulana laukėsi Klaros, ją buvo apėmusi gresiančio pavojaus 
baimė, bet maldoje Ortulana išgirdo žodžius: „Nebijok, tu 
laimingai pagimdysi šviesą, kuri apšvies pasaulį“. Todėl jos 
vardas – Klara – žymi šviesą.

Pirmąsias tikėjimo pamokas Klara gavo iš savo mamos. Iš 
mamos ji išmoko melstis ir šelpti vargšus. Neturėdama karoliukų 
vėrinio, tais laikais vietoj rožinio savo maldas Viešpačiui ji 
skaičiuodavo akmenukų krūvele. Dievas labai anksti apsigyveno 
Klaros sieloje tik jiedviem žinomu būdu. Būdama dar visai jauna ir įkvėpta Pranciškaus 
pavyzdžio, Klara pajuto esanti Viešpaties pašaukta visą gyvenimą paskirti Jam. 

2012 metais švenčiame šv. Klaros Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejų. Nuo 
kokio įvykio skaičiuojame šiuos metus? 1212 metais, per Verbų sekmadienio iškilmes, 
kai visos Asyžiaus merginos ėjo po vieną prie vyskupo pasiimti palmės šakelės, Klara 
užuot prisiartinusi prie vyskupo liko stovėti savo vietoje, skatindama jį patį prieiti. 
Nusileidęs prie Klaros, vyskupas pats padavė jai palmės šaką – simbolį, reiškiantį 
Bažnyčios pritarimą Klaros pašaukimui. Tos pačios dienos vakare aštuoniolikmetė 
mergina slapta pabėgo iš tėvų namų į Porciunkulę, ir ten, nedidukėje Angelų Marijos 
bažnytėlėje, Pranciškus ir jo broliai priėmė Klaros įžadus.

Viena istorija iš Pranciškaus „Žiedelių“ pasakoja kaip Asyžiaus apylinkių 
gyventojai bėgo gesinti gaisro. Rodėsi, kad visa giraitė skęsta liepsnose, bet atbėgę 
žmonės nerado jokio gaisro. Tai Pranciškus ir Klara kalbėjosi apie Dievo meilę. Tai jų 
sielose degė ne paprasta materiali ugnis, o dieviška meilė. Pasakojama, kad Klara ir 
Pranciškus dažnai susitikdavo, ir tai skatino žmonių apkalbas. Nenorėdamas papiktinti 
žmonių Pranciškus nusprendė, kad jiems geriausia nebesimatyti, bet Dievas davė 
jų draugystę ir bendravimą laiminantį ženklą – žiemos metu pražydusias rožes. 
Neturtėlės seserys, kaip ir mažesnieji broliai, gyveno pasirinkusios neturtą ir atgailą. 
Tik Pranciškus ir jo broliai keliavo po visą pasaulį skelbdami Evangeliją, o Klara ir jos 
seserys atsidavė maldai.

Po dviejų metų kai gavo stigmas – šventas Kristaus žaizdas rankose, kojose ir 
šone – Pranciškus mirė. Po kurio laiko Asyžiaus miestą užpuolė priešai – saracėnai, 
t.y. musulmonų kariai. Norėdama apsaugoti vienuolyną ir miestą, Klara išėjo 
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prieš saracėnų kariuomenę nešina monstrancija su Švč. Sakramentu, ir priešai 
pasitraukė.

Gal žinote kieno globėja yra šventoji Klara? Žinoma, kad televizijos. O ar žinote, 
kodėl? Ji pirmoji dalyvavo tiesioginėje transliacijoje! Vieną Kūčių naktį Klara sunkiai 
sirgo ir liūdėjo negalėdama dalyvauti Bernelių Mišiose, kurios vyko Šv. Pranciškaus 
bazilikoje. Bet Viešpats ją paguodė leisdamas stebuklingu būdu matyti visą pamaldų 
liturgiją.

Gyvenimo gale Klara sirgo ir buvo prikaustyta prie lovos. Nežiūrint to, ji šlovino 
savo Kūrėją ir liko ištikima Pranciškaus idealui. Taip Klaros neturtas praturtino 
palaiminimais visą Bažnyčią.

Pagal miuziklo „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ pristatymą

Šv. Klaros biografija
Klara gimė 1193 m. Asyžiuje turtingoje ir kilmingoje šeimoje. Priklausė maiores 

luomui. Pamaldumą Klara paveldėjo iš Ortulanos – mamos, kuri, subūrusi ponių būrelį, 
šelpė vargšus, dirbo gailestingumo darbus ir dalyvavo kelionėse į šventas vietas. 
Ortulana garsėjo savo pamaldumu, todėl Asyžiuje pelnė pagarbą ir susižavėjimą.

Besiartinant gimdymo dienoms, Klaros motiną Ortulaną buvo apėmusi 
gresiančio pavojaus baimė. Kaip visad jos priebėga buvo malda. Nuėjusi į bažnyčią ir 
parklupusi prieš Nukryžiuotąjį, ji karštai meldė Dievo padėti jai sunkią valandą... Vėliau 
jau paūgėjusiai savo dukrai Klarai ji pasakojo, 
kad tą dieną, besimelsdama bažnyčioje, ji 
aiškiai girdėjo žodžius: „Nesibaimink moterie, 
nes tu laimingai pagimdysi šviesą, kuri 
apšvies pasaulį“. Todėl Favaronės šeimos 
pirmagimė prie krikšto šaltinio ir buvo 
pavadinta Klaros vardu (lot. Clarus - aiškus, 
šviesus, spindintis).

Nustatyti Klaros pašaukimo akimirkos 
neįmanoma, nes tai lieka vienos sielos 
paslaptimi; be to, siela dažniausia atpažįsta 
savyje šaukiančiojo balsą ne staiga, o 
pamažu, diena po dienos, patirdama vis 
stipresnę dieviškosios malonės galią. Tačiau 
kalbant apie Klarą, reikia pasakyti, kad 
Dievas labai anksti apsigyveno jos sieloje 
tik jiedviem žinomu būdu. Būdama dar visai 
jauna, Klara pajuto esanti Viešpaties pašaukta 
gyventi dėl Jo, visą gyvenimą skiriant atgailai 
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ir maldai. Tai ji galutinai pajuto ir suprato tik apšviesta pokalbio su Pranciškumi. Jai 
buvo būtina visiška tyla, kurioje galėtų aiškiau girdėti bei teisingai suprasti sieloje 
kylantį Dievo balsą ir džiaugtis Jo saldybe. Tačiau, kai Klarai suėjo septyniolika, jos 
tėvas pradėjo rūpintis santuoka, bet ji nepakluso tėvo valiai. Tuo metu gatvėse 
pamokslaudavo Pranciškus. Kai jie susitiko, ji pažino jį kaip tikrą dvasinį brolį.

Pagal to meto išlikusią „legendą“, Pranciškus padrąsino ją, kad nekreiptų dėmesio 
į pasaulio tuštybę, nes „kokia yra sausa pasaulio viltis ir koks apgaulingas yra grožis“. 
Todėl Pranciškus šnibždėjo apie švelnias sužieduotuves su Kristumi, įtikinėdamas 
išsaugoti mergystės skaistumą.

1212 m. kovo 18 d. per Verbų sekmadienį, kai visos to meto kilmingos merginos 
ėjo po vieną pasiimti iš vyskupo palmės šakelės, Klara nėjo prie vyskupo, bet pasiliko 
stovėti savo vietoje, tokiu būdu skatindama jį patį ateiti. Todėl vyskupas pats padavė 
jai palmės šakelę, tai buvo simbolinis žingsnis, reiškiantis to meto elgesio normų 
paniekinimą ir vyskupo pagarbą dieviškam balsui, kviečiančiam Klarai priimti 
„kankinystės palmę“.

Tą patį vakarą Klara slapta išvyko iš namų į Porciunkulę, ir ten, nedidelėje 
Švč. Mergelės Marijos bažnytėlėje, dalyvaujant broliams, Pranciškus priėmė jos 
įžadus. Po to Pranciškus palydėjo ją į benediktinių vienuolyną San Paolo delle 
Abbadesse. Po kiek laiko giminės ten surado ją ir pabandė grąžinti namo, tad Klara 
buvo perkelta į kitą vienuolyną Sant Angelo di Panzo, kuriame prie Klaros prisijungė 
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jos sesuo Agnietė - pirmoji Klaros sekėja. Pranciškus ją taip pat įšventino į vienuoles. 
Galiausiai Pranciškus padėjo sesėms persikelti į nedidelį vienuolyną, prisišliejusį prie 
šv. Damiano bažnytėlės, nuostabios neturto šventovės, kurią atstatė pats Pranciškus. 
Šiame vienuolyne Klara išgyveno 42 metus, iki pat savo mirties.

Dažnai Klara išminties sėmėsi iš Evangelijos pagal Matą, ypač – iš „Kalno 
pamokslo“. Nors jos cituojami fragmentai atspindi didžią Jėzaus pamokymų įvairovę, ji 
pati nuolat grįžta prie eilučių apie neturtą, apie neturtėlių palaiminimą, apie žemiškųjų 
gėrybių praeinamumą ir galutinį atlygį. Tokia perspektyva Klaros raštai artimi Dievo 
karalystės, priklausančios tikriesiems neturtėliams, teologijai.

Klaros raštai – kuklūs jos biografiniai liudytojai. Tačiau jais iškyla visa moters, 
pasirinkusios savo kelrodžiais neturtą, skaistumą bei klusnumą ir, kaip nuo pat pradžių 
buvo lemta, apšvietusios pasaulį ryškia šviesa, religinio gyvenimo vizija.

Pagal www.ofs.lt

Žvelk kasdien į šį veidrodį – Kristų – ir be paliovos 
stebėk jame savo veidą

Žvelk kasdien į šį veidrodį, o karaliene, Jėzaus Kristaus sužadėtine, ir be paliovos 
stebėk jame savo veidą, idant šitaip visą save, apsuptą ir apgaubtą marginiais, ir iš 
vidaus, ir iš išorės papuoštum, vienodai pasipuošusi visų dorybių žiedais ir apdarais, 
kaip dera, brangiausioji aukščiausiojo Karaliaus dukterie ir sužadėtine. (4 Ag 15-23)

Tai laiško princesei Agnietei iš Prahos ištrauka. Sakytume, labai moteriškas 
paraginimas, nes ir šiandien ypač moterys neįsivaizduoja savo kasdienybės ir savęs 
be veidrodžio. Tiesa, buvo laikai, kai veidrodis namuose buvo prabanga, didelis turtas, 
ir ne visi jį turėjo. Įdomu, jog Klara nepaniekina šio iš pirmo žvilgsnio gal daugiau 
tuštybei tarnaujančio to meto prabangos daikto, bet atvirkščiai – paverčia jį simboliu 
įžiūrėti tiesai apie save, tik ne išorinei, o vidinei. 

Klara nebuvo pirmoji, kuri panaudojo savo laiškuose veidrodžio simbolį. Tautų 
apaštalas Paulius laiške Korintiečiams rašo: Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu 
pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį (1Kor 13,12a). Arba kitoje vietoje sako: Mes 
visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, 
ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas ( 2 Kor 3,18). Čia norima 
pasakyti, kad kaip veidrodis yra savyje tuščias, tik atspindi kas jam pateikiama, taip 
ir siela, nuskaistinta ir apšviesta, atspindi Dievo dovanas. Viduramžių rašytojai labai 
mėgdavo šį simbolį taikyti savo literatūriniuose kūriniuose, ypač Vokietijos mistikai 
ir moterys rašytojos. Tačiau Klara veidrodžio įvaizdį naudoja neįprastai: ne atskleisti 
ir paaiškinti sielą kaip Dievo simbolį, bet žmogaus asmenį kaip tikrą Dievo atvaizdą. 
Klara matė nukryžiuotą Kristų kaip tikrą Dievo atvaizdą, kuriame ir mes esame sukurti. 
Klara sako, kad Kristus yra atvaizdas, kuriame Agnietė turi rasti tikrą savo gyvenimo 
Dieve sampratą. 
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Tam, kad suprastume, ką reiškia, kad Kristus yra atvaizdas, kuriame esame 
sukurti, turime pirmiausia suvokti, kas nėra Dievas, kas nėra Kristus. Taigi Jis nėra 
kontroliuojantis ir virš visko dominuojantis Dievas, nėra naudojantis savo jėgą ir 
autoritetą ar manipuliuojantis kitais savo poreikiams. Būti Kristaus atvaizdu pirmiausia 
reiškia būti santykyje, būti mylinčiu, kenčiančiu su kitais, būti atiduodančiu savo 
gyvenimą už draugus. Mes žinome, kas yra Dievas ir ką Jis sukūrė. Juk Pradžios knyga 
rašo: Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; 
vyrą ir moterį; sukūrė juos. (Pr 1, 27). Kadangi Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir kaip 
moterį, tai rodo, kad Dievas nori santykio. Buvimas Dievo atvaizdu reiškia žmogaus 
pašaukimą į santykį, tik ne lytine prasme, o tokį, kuris apibrėžia žmogaus asmenį 
pagal jo ar jos dieviškąjį orumą. 

Taigi ir žodžiai, rašyti Agnietei, gali iš esmės pakeisti būdą, kuriuo žmonės žiūri 
į save ir kitus. Klara kviečia žiūrėti į veidrodį – Kristų – kuriame galime matyti tiesą 
apie save. Tuomet, kai jaučiuosi vienišas, apleistas, pavargęs, nusivylęs, bejėgis – 
jaučiuosi taip, kaip jautėsi ir Kristus, tačiau tai Jam netapo kliūtimi, pralaimėjimu ir 
beprasmybe. Atvirkščiai – tai Jam tapo būdu išgelbėti pasaulį ir mane. Nes šiame 
veidrodyje spindi palaimintas neturtas, šventas nusižeminimas ir neapsakoma meilė, 
ir tai su Dievo malone Tu galėsi kontempliuoti visame veidrodyje. 

Mus šv. Klara kviečia įsižiūrėti į šį veidrodį kasdien. Tai reiškia, kad būtent kasdien, 
o ne kažkaip „retkarčiais“, tarsi „prabėgomis“. Įsižiūrėdami į save pamatysime tai, iš kur 
mes ateiname ir kuo esame pašaukti būti. Nuo gimimo iki amžinybės: ar pamatysime 
save ir Kristų mumyse? Įsidėmėk, sakau, šio veidrodžio pradžią – ėdžiose paguldytojo 
ir vystykluose suvystytojo neturtą. O nuostabusis nusižeminime, o įstabusis neturte! 
Angelų Karalius, dangaus ir žemės Viešpats ėdžiose guli. 

Klara ragina stebėti savo veidą. Kodėl veidą? Gal dėl to, kad jame didžiausią 
reikšmę pirmiausia turi akys. Mes dažnai sakome: akys yra sielos veidrodis. Vadinasi, 
kas mūsų sielose, tą pasako ir akys. Ir jei mano sieloje gyvena Kristus, mano akys 
apie jį taip pat kalbės. Ir kuo daugiau mano sieloje bus Jo, tuo labiau akys išduos 
tiesą apie mane... 

Veidrodžio viduryje žvelk į nusižeminimą, bent jau į palaimintąjį neturtą, į 
nesuskaičiuojamus vargus ir bausmes, kurias jis pakėlė žmonių giminės atpirkimo 
vardan. Tas vidurys yra mūsų dabartis, mūsų brandžiausi gyvenimo metai, mūsų 
apsisprendimai ir veiksmai, kurie neatsiejami nuo tam tikrų pasekmių, mūsų vieno ar 
kito veiksmo padarinių. Tačiau Kristaus patirtis turėtų man būti paguoda ir stiprybė, 
jei tik įsižiūriu į Jį. Toji refleksija padės ne tik labiau gerbti ir vertinti save patį, bet ir 
pamatyti save kaip tikrą Dievo šventovę, kurios tarnystėje išgyvenami sunkumai ir 
pralaimėjimai neturi nieko bendra su žeminančia vergyste. 

O to paties veidrodžio pabaigoje kontempliuok neapsakomą meilę, dėl kurios 
jis norėjo kentėti ant kryžiaus stulpo ir mirti gėdingiausia mirtimi. Kai Klara mato 
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Dievo meilės slėpinį ant kryžiaus, ji kartu mato žmogaus neturto, nusižeminimo, 
nuolankumo ir gailestingumo pėdsakus, o tai padeda mums atpažinti Kristaus buvimą 
ne tik mūsų išorėje, bet dar daugiau mūsų viduje. Tai yra Kristaus atvaizdo pėdsakai, 
kuriuose mes esame sukurti. Kai mes kalbame apie Jėzų veidrodyje, kalbame apie save 
pačius. Jėzaus žmogiškumas yra mūsų žmogiškumas ir kadangi mūsų žmogiškumas 
yra vieta, kurion Dievas ateina susitikti su mumis, kryžius parodo mums tiesą apie 
save. Dėl šio veidrodžio ir atvaizdo matome, kad nukryžiuoto Kristaus gyvenimas 
yra mūsų gyvenimas, Jo neturtas yra mūsų neturtas, Jo nusižeminimas yra mūsų 
nusižeminimas, Jo pajėgumas mylėti yra ir mūsų pajėgumas mylėti.

Taigi žvelgti į kryžiaus veidrodį reiškia atpažinti, kad mes esame pašaukti būti 
Dievo atvaizdu, ir būdami Dievo atvaizdu esame pašaukti į meilės santykį. Šiame 
veidrodyje mes rasime žmogiškumo atspindį, kas mes esame ir kuo mes esame 
pašaukti būti. Tiesa, turime į jį įsižiūrėti savo širdimis. 

Ir jei kontempliuodami mes galėsime pamatyti tiesą apie save, savo neturtą, 
nusižeminimą ir gailestingumą, paskui galėsime kontempliuoti Dievo buvimą mūsų 
artimuosiuose, broliuose, seseryse ir visuose, kuriuose Dievas yra pasislėpęs.

Parengė s. Pranciška Bubelytė FDCJ

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Ar Klaros sprendimas palikti šeimą ir sekti Pranciškumi tau 
atrodo išmintingas ar kvailas?
2. Kuo panašus ir kuo skirtingas Pranciškaus ir Klaros kelias?
3. Kurį Klaros kelio aspektą galėtum įkūnyti savo gyvenime? Ką 
tau reikėtų paaukoti dėl to?
4. Ką reiškia „įsižiūrėti į Kristų“ ir „tapti tuo, kuo būti esame 
pašaukti“?

UŽDUOTIS:

Aplankykite Kretingoje įsikūrusį šv. Klaros seserų vienuolyną. ☼
Suraskite keletą šv. Klaros atvaizdų mene ir juos pristatykite grupėje. ☼
Perskaityk kažką iš šv. Klaros Asyžietės raštų. ☼

Iš žodžių į gyvenimą!

Surask vietą, kur kasdien galėtum truputį pabūti su Dievu tyloje. Praleisk šį laiką 
klausydamasis Dievo. Savo patirtis gali užrašyti dvasiniame dienoraštyje. 
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ŠV. ELŽBIETA VENGRĖ – 
žmona, motina, našlė, vienuolė 

ir vargšų draugė

Šv. Elžbietos Vengrės biografija
Šv. Elžbieta, Vengrijos karaliaus duktė, 

Tiuringijos kunigaikštienė, gimė 1207 metais. 
Jos tėvas – Vengrijos karalius Andriejus II, 
motina – Gertrūda, šv. Jadvygos sesuo. Dar 
vaikystėje buvo sužieduota su Liudviku IV, 
būsimuoju Tiuringijos krašto grafu. Tiuringijos 
kunigaikščio Liudviko IV motina auklėjo 
Elžbietą Vartburgo pilyje, tikėdama, kad ji bus 
gera jos sūnaus žmona. Reikia manyti, kad dar 
vaikystėje palikti savo gimtinę mažajai Elžbietai 
buvo labai graudu. Nuo kūdikystės pasižymėjo 
ypatinga meile Dievui ir gailestingumu 
vargšams, ligoniams ir apleistiesiems. Kartą, 
dar vaikystėje, Elžbieta, nešdama vargšams 
maisto, sutiko tėvą. Karalius paklausė: „Ką neši, 
mano dukrele?“ Elžbieta atsakė: „Nešu rožes.“ 
Ji atskleidė prijuostę ir tėvas pamatė rožes. 
Tuo metu jos dar niekur nežydėjo. Tuomet 

iš šių stebėtinų ženklu jos tėvas suprato, kad Dievas per ją nori daryti savo meilės 
darbus. 

Pagal anų laikų paprotį, 4–5 metų Elžbieta buvo sužieduota su Tiuringijos 
kunigaikščio Henriko sūnumi Liudviku, kuriam buvo 11 metų. Jie susituokė 1221 
metais. Elžbietai tada buvo 14 metų, Liudvikui – 22 metai. Vyras Liudvikas labai 
mylėjo savo žmoną ir buvo jai atlaidus. Kiekvieną kartą Elžbieta, duodama vargšui 
auką, prašydavo melstis už ją. Į bažnyčią eidavo apsirengusi paprastai nenorėdama 
išsiskirti iš kitų moterų. Buvo daug tokių, kurie piktindavosi, ir buvo besigėrinčių 
kunigaikštienės nuolankumu. Šv. Elžbieta, gyvendama kunigaikščių pilyje, neatsisakė 
meilės darbų artimui. Ji lankė ligonius, apleistuosius, maitino vargšus. Dvaras tapo 
vargšų ir ligonių prieglauda. Tai labai nepatiko vyro motinai kunigaikštienei Zofijai 
ir kitiems šeimos nariams. Tik kunigaikštis Liudvikas, jos vyras, nedraudė žmonai 
globoti vargšus ir patarnauti ligoniams. Gyvendama prabangioje ir dvasiniam 
gyvenimui nepalankioje dvaro atmosferoje, šv. Elžbieta surasdavo laiko maldai, 
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įvairiems apsimarinimams. Labai dažnai atsisakydavo puošnių drabužių, papuošalų. 
Kartą bažnyčioje, įsižiūrėjusi į nukryžiuotąjį Jėzų, nusiėmė nuo galvos auksinę karūną. 
Ypatingą meilę ji jautė raupsuotiesiems. Sykį parsivedusi į pilį raupsuotąjį, jį išmaudė, 
jo žaizdas patepė aliejumi ir paguldė į savo lovą. Įvyko stebuklas: vietoje raupsuotojo 
buvo pats nukryžiuotasis Jėzus. Šis įvykis parodo, kad Dievas yra kiekviename 
žmoguje, darydami gera žmogui padarome gera ir pačiam Dievui. 

Šv. Elžbieta gyveno kaip karalienė, tačiau sau ir savo šeimai daug laiko neskyrė. 
Pati didžiausia nelaimė šią moterį ištiko, kai ji sužinojo, kad jos vyras Liudvikas IV, 
išvykęs Šventosios Žemės vaduoti, mirė Sicilijoje. 

Kryžiaus žygyje mirus vyrui, kunigaikštienė Zofija ir jos sūnus Henrikas išvijo 
šv. Elžbietą iš pilies su trimis mažais vaikais. Valdovo įsakymu buvo uždrausta kam 
nors ją priimti. Tačiau atsirado vienas geraširdis viešbučio savininkas, kuris šv. Elžbietą 
apgyvendino tvarte. Šv. Elžbieta dėkojo Dievui už tokį likimą ir toliau ugdė dorybes, 
atsilygindama Dievui už prabangų gyvenimą. 

Sakoma, kad nelaimėje draugą pažinsi. Jos draugai paliko ją. Atsirado elgetų, 
kurie tyčiojosi iš jos nelaimės. Dievas ją bandė kaip auksą liejykloje. Dangiškasis 
Tėvas tarsi norėjo būti jos vieninteliu globėju. Danguje nebuvo matyti jokios vilties 
žvaigždelės. 

Bet įvyko perversmas. Vietos vyskupas ir giminės sugrąžino kunigaikštienei 
prarastą dvarą. Kunigaikščiai siūlė jaunai našlei savo ranką, bet ji visko atsisakė, likusį 
gyvenimą paskirdama atgailai už save, vyrą ir kitus. Savo vaikų Elžbieta nelepino, 
sakydama, kad kiekvienas turi pasirūpinti savo ateitimi. Nuodėmklausys dominikonas, 
jai kopiant į šventumo kalną, visai jos negailėjo, tai būdavo proga pasireikšti herojiškai 
meilei ir aukai. Savo paskutinius gyvenimo metus praleido Magdenburgo pranciškonų 
vienuolyne. Buvo pirmoji pasaulietė pranciškonė šiapus Alpių. 
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1231 metų lapkričio 17 d., išsekusią nuo sunkių vargų ir kentėjimų, Dievas 
šv. Elžbietą išvadavo iš žemiško skurdo ir jos kančias pakeitė amžina dangaus laime. 
Praėjus ketveriems metams, ji buvo paskelbta šventąja. Ji yra Pasauliečių pranciškonų 
ordino dangiškoji globėja. Šventoji Elžbieta paprastai vaizduojama su karūna ant 
galvos, rankose laikantį krepšį maisto. 

Pagal www.ofs.lt

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kuo ypatingas buvo šv. Elžbietos gyvenimas?
2. Ar tenka iš arti susidurti su stokojančiais žmonėmis? Kuo 
gali jiems padėti?
3. Ar sutinki, kad yra ir kitoks, nematerialus skurdas? Ar tenka 
pastebėti tokių žmonių?
4. Ką konkretaus galėtum padaryti ar pradėti daryti jau dabar ?

UŽDUOTIS:

Suraskite daugiau šventųjų ar palaimintųjų, priklausiusių Pasauliečių  ☼
pranciškonų ordinui, ir juos pristatykite grupėje.
Suraskite keletą šv. Elžbietos Vengrės atvaizdų mene ir juos pristatykite  ☼
grupėje.

Iš žodžių į gyvenimą!

Sugalvokite, kokių socialinių iniciatyvų galite imtis kartu su savo brolija, kad 
padėtumėte stokojantiems duonos ir stokojantiems meilės. Mes pažinome ir 
įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli, tad neškime ją kitiems!
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PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS 
ŠVENČIŲ KALENDORIUS

KOVO 4 D. ŠV. KAZIMIERAS (Lietuvos jaunimo bei 
Mažesniųjų brolių ordino provincijos 
Lietuvoje globėjas)

GEGUŽĖS 20 D. ŠV. BERNARDINAS SIENIETIS

BIRŽELIO 13 D. ŠV. ANTANAS PADUVIETIS

LIEPOS 15 D. ŠV. BONAVENTŪRA

RUGPJŪČIO 2 D. ANGELŲ MARIJOS ŠVENTĖ, PORCIUNKULĖS ATLAIDAI

RUGPJŪČIO 11 D. ŠV. KLARA ASYŽIETĖ 

RUGSĖJO 17 D. ŠV. PRANCIŠKAUS STIGMOS

SPALIO 3 D. TRANSITUS (šv. Pranciškaus mirties minėjimas)

SPALIO 4 D. ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTĖ

LAPKRIČIO 17 D. ŠV. ELŽBIETA VENGRĖ

LAPKRIČIO 29 D. VISI SERAFIŠKOJO ORDINO ŠVENTIEJI

UŽDUOTIS:

Padarykite savo brolijai Pranciškoniškosios šeimos švenčių kalendorių, jį  ☼
papildykite čia nepaminėtomis šventėmis.

Iš žodžių į gyvenimą!

 Švęskite šventes kartu su visa Pranciškoniškąja šeima.
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PRANCIŠKONIŠKOS VIETOS
Tenai, kur skardis leidžias į atvangią
Pakalnę, gimė saulė palaimi
Taip, kaip jinai užgimsta kartais Gange.

Nors ir vadinas ta vieta rami
Asyžius, bet kiti teisingai daro,
Saulėtekio jai vardą duodami.
  Dantė Aligjeris „Rojus“, XI sk.

Dantė rašė: „Kur kas bebūtų ar kalbėtų apie šią vietą, tegul jis nesako ‚Asyžius‘. 
Tai per menka. Geriau yra sakyti ‚Rytai‘ “. Iš Asyžiaus kilo šv. Pranciškus, kaip saulė 
nušvietęs pasaulį.

PORCIUNKULĖ

Pranciškus atstatė šią mažą bažnytėlę. 1208 m. jis čia išgirsta Evangeliją ir 
aiškiai supranta savo pašaukimą. Porciunkulė tampa Pranciškaus judėjimo centru. 
Broliai gyvena mažose trobelėse aplink Porciunkulės bažnytėlę. Pranciškus ypatingai 
myli šią bažnytėlę, nes ji skirta Švč. Angelų Marijai – įsikūnijusio Žodžio Motinai. 
1212 m. Porciunkulėje Pranciškus priima naujo gyvenimo trokštančią Klarą. 1216 m. 
Pranciškus gauna viziją ir iš popiežiaus Honorijaus III išprašo šiai vietai visuotinių 
atlaidų malonę. Manoma, kad dukart metuose čia vykdavo generalinės brolių 
kapitulos, taigi ji tapo svarbių sprendimų vieta. Iš Porciunkulės Pranciškus brolius po 
du išsiuntė misijoms į visus pasaulio kraštus. 1226 m. spalio 3 d. čia Pranciškus mirė. 
Porciunkulė simbolizuoja Pranciškaus širdį. Šios vietos dvasingumo esmė – misijų 
dvasia. O svarbiausia, jog Porciunkulė mus visada kviečia į susitaikinimą su savimi, 
su kitais, su kūrinija ir su Dievu.
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ŠV. PRANCIŠKAUS BAZILIKA IR
ŠV. PRANCIŠKAUS KAPAS

1230 m. gegužės 25 d. Pranciškus čia buvo 
palaidotas. Čia gyveno brolis Elijas. Pranciškaus 
kūnas yra įmūrytas akmeninėje kriptoje po 
Žemutine ir viršutine bažnyčiomis. 

Kartais Asyžius yra vadinamas Naująja 
Jeruzale, Miestu ant kalno. Tai perteikia masyvi 
bazilikos struktūra, kurioje regime malonės 
šaltinį ir naują gyvenimą įvairios kilmės ir kultūros žmonėms.

Legenda mena, kad mirdamas Pranciškus išreiškė norą būti palaidotas 
niekingiausioje vietoje šalia Asyžiaus. Tai buvo kalva, žinoma kaip Pragaro kalva, nes 
ten buvo vykdomos egzekucijos nusikaltėliams. Kai kanonizuotas Pranciškus buvo 
paimtas perlaidojimui, dėl jo paprasto buvimo ši vieta tapo žinoma kaip Rojaus 
kalva. Masyvi bazilika buvo pastatyta kaip paminklas žmonių tikėjimui. Bažnyčių 
pastatai skirti tikėjimo įkvėpimui ir gilinimui. Vėl ir vėl sugrįžk prie Pranciškaus kapo. 
Tegul Jo dvasia įsilaužia į tavo širdį ir sugriauna viską, kas tave skiria nuo gyvenimo 
Evangelija.

ŠV. KLAROS BAZILIKA

Šv. Klaros bazilika gaubia mažytės parapijinės 
Šv. Jurgio bažnytėlės, kurioje Pranciškus gavo 
pradinį išsilavinimą ir buvo supažindintas su 
tikėjimo dalykais, liekanas. Čia Pranciškus buvo 
palaidotas (1226-1230 m.) ir kanonizuotas (1228 m. 
liepos 16 d.). Klara taip pat buvo pirmiausia palaidota 
Šv. Jurgio bažnyčioje ir tik vėliau perkelta į 1260 m. 
užbaigtos bazilikos kriptą.

Ši bazilika simbolizuoja naują erą pranciškoniškoje istorijoje. Klara buvo 
paskutinė įkūnijusi autentišką Pranciškaus viziją. Su bazilikos pastatymu prasideda 
naujas istorijos etapas. Dabar tai yra mūsų, antros, trečios ar šimtosios pranciškonų 
kartos, užduotis – Pranciškaus ir Klaros įkvėpimą įgyvendinti šiandien. Šventoji Klara 
simbolizuoja šią mūsų kelionės dalį.

Šv. Klaros bazilikoje saugomas San Damiano nukryžiuotojo originalas. Kristaus 
žinia Pranciškui tikriausiai pilniausiai buvo išgyventa pačios Klaros. Klara galėjo 
kasdien žiūrėti į Nukryžiuotąjį, kontempliuoti Jo paslaptį ir galiausiai pati tapti tuo, 
į ką taip įdėmiai žiūrėjo.

Pranciškus sakė: „Aš savo dalį atlikau. Ką turite daryti jūs, tepamoko jus Kristus“. 
Ką turime daryti mes šiame pranciškoniškos istorijos laikmetyje?
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ROCCA MAGGIORE

1198 m. Rocca Maggiore buvo Asyžiaus 
miesto žmonių paversta griuvėsiais. Tikėtina, 
kad Pranciškus dalyvavo šiame užpuolime. 
Vėliau miestiečiai naudojo akmenis miesto 
sienos statybai. Tuo metu Pranciškui turėjo 
būti apie 18 metų.

Rocca Maggiore mums primena mūsų pašaukimą būti taikos ir ramybės 
pasiuntiniais, susitaikinimo ambasadoriais. Pranciškus pirmiausia gyveno karo ir 
smurto gyvenimą ir kartu su miestiečiais iš tvirtovės akmenų statė sienas, kurios 
skiria ir neįleidžia. Po atsivertimo Pranciškus praleis likusį savo gyvenimą griaudamas 
sienas, kad įsileistų žmones.

Pilis simbolizuoja konkurenciją tarp Popiežiaus ir Imperatoriaus, tarp Asyžiaus ir 
Perudžos, tarp „majores“ ir „minores“. Aplankydami šią vietą būtinai skirkite šiek tiek 
laiko apmąstyti Pranciškaus taikos tarnystę ir mūsų pačių pašaukimą būti ramybės 
pasiuntiniais.

CHIESA NUOVA

1182 m. čia gimė ir 25 metus gyveno Pranciškus. 
Chiesa Nuova – tai Pranciškaus šeimos namai. Čia 
vystėsi jo santykiai su tėvu ir motina. Iš šių namų 
Pranciškus išvyksta į karą su Perudžija. Jis svajoja 
apie karinę pergalę ir trokšta tapti didingu karžygiu. 
1206 m. tėvas Pietro Bernardonė čia įkalina sūnų 
Pranciškų už tai, kad jis pardavinėja prekes ir pinigus 
dalija vargšams. Motina Pika jį išlaisvina. Šalia Chiesa 
Nuova esanti tėvo krautuvėlė – tai vieta, kur įvyko 
garsusis Pranciškaus susitikimas su elgeta.

Šeimos santykiai yra labai svarbūs asmens 
tikėjimo gyvenimo augimui. Pranciškus taip pat buvo giliai paveiktas savo santykių su 
tėvu ir motina. Susitaikymas visada buvo kritinis Pranciškaus dvasingumo elementas. 
Galime tik numanyti apie Pranciškaus susitaikymą su tėvu. Chiesa Nuova kalba apie 
šį aspektą.

Dabartinė Chiesa Nuova bažnyčia pastatyta 1619 m. Pietro Bernardonės namo 
vietoje. Bažnyčioje, dedikuotoje „Atsivertusiam Pranciškui“ yra saugoma keletas 
šventojo relikvijų.
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SAN RUFINO

Šioje katedroje buvo pakrikštyti Pranciškus ir Klara. 
Vis dar saugoma senoji krikštykla. Krikštas yra centrinis 
mūsų krikščioniško gyvenimo momentas. Pranciškaus 
ir Klaros krikštas San Rufino katedroje mums primena 
mūsų pačių panirimą į Kristaus Velykinę paslaptį.

Pranciškus įvairiomis progomis šioje katedroje 
pamokslavo. Negalime neįvertinti pamokslavimo jėgos 
ir svarbos. San Rufino Pranciškus viešai atliko išpažintį. 
Jis atvirai pamokslaudavo apie savo kaltes ir save dažnai naudojo kaip pavyzdį mokyti 
žmonėms. Ar tai ką nors liudija apie savitą pranciškoniško pamokslavimo stilių?

Klaros šeimos namai buvo kitoje aikštės pusėje. Gali būti, kad Klara jį čia išgirdo ir 
taip pradėjo savo atsivertimo kelionę. Panašu, kad Klara šventė čia Verbų sekmadienį 
1212 m., po kurio naktį pabėgo į Porciunkulę, trokšdama prisijungti prie Pranciškaus. 
San Rufino „maitino“ Klaros gyvenimą. Ji užaugo, kad būtų žinoma kaip maldos, 
atgailos, pasninko ir meilės vargšams moteris. Pranciškus pamatė Klarą galint tapti 
moterų lydere. Ir ji tapo „naująja Spoleto slėnio moterimi“.

SANTA MARIA MAGGIORE

Ši bažnyčia iki XII a. buvo Asyžiaus katedra. 
Gali būti, kad 1216 metais Pranciškus prisidėjo prie 
jos atstatymo.

Čia tėvas atveda Pranciškų, kad vyskupas 
išspręstų jų ginčą. Pranciškus nusivelka drabužius 
ir išsižada savo tėvo.

Čia Pranciškus kartu su broliais giedojo 
priešpaskutinį Kūrinijos giesmės posmą apie 
atleidimą, taip sutaikindami merą ir vyskupą.

1226 metais, kelias dienas prieš mirtį, 
Pranciškus čia gyveno.

„Nudus nudum Christum sequi“ – šv. Jeronimo posakis, kuriuo viduramžiais 
buvo įvardijamas aukštesnis ir griežtesnis kilimas Dievop. Be to, nuogumas buvo 
nusižeminimo forma, kurios kanoniškai buvo tikimasi iš viešo atgailotojo. Pranciškus 
nusirengė nuogai, nusimesdamas drabužius, su kuriais jis dainavo, šoko, juokavo 
ir su draugais dalyvavo pasaulio linksmybėse. Šiuo savo poelgiu jis išsižada ano 
gyvenimo ir pradeda atgailą. Nusirengdamas ir viską sugrąžindamas savo tėvui, 
Pranciškus atsisako bet kokio palikimo. Jis pradeda gyvenimą, visiškai priklausydamas 
nuo Dievo.
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Pranciškus nusirengia nuogas prieš savo tėvą, vyskupą, miesto žmones ir 
išsižada savo tėvo, išpažindamas vienintelį Aukščiausiąjį Dievą. Kokia Pranciškaus 
nuogumo reikšmė – čia ir bet kur kitur? Koks Pranciškaus santykis su vyskupu, o per 
jį ir su visa Bažnyčia? Ką reiškia nuogam stovėti prieš kitą? Kokie jausmai kyla ir kas 
pažadinama sielos viduje? 

SAN DAMIANO

Kaip La Verna ženklina Pranciškaus kelionės 
kulminaciją, taip San Damiano – tos kelionės 
pradžią. Pranciškaus atsivertimo kelionės 
centre yra kryžius, todėl San Damiano patirtis 
yra ypatinga. 1205 m. besimelsdamas priešais 
Nukryžiuotąjį Pranciškus išgirsta Kristaus 
žodžius: „Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus“. 
Pradėdamas nuo San Damiano bažnytėlės atstatymo Pranciškus pradeda Asyžiaus 
gatvėse elgetauti akmenis. Tai yra pranciškoniškoji charizma – Bažnyčios atstatymas, 
susitelkiant į Dievo tautos atnaujinimą.

1212 m. Pranciškus atveda Klarą į San Damiano vienuolyną, kur ji ir seserys 
pradeda naują gyvenimo būdą. Klara čia gyveno 41 metus. 1226 ir 1230 m. Klarą San 
Damiano aplanko popiežius Grigalius IX, 1253 m. – popiežius Inocentas IV. 1242 m. 
Klaros malda San Damiano išgelbsti Asyžiaus miestą nuo saracėnų. 1253 m. Klara 
San Damiano miršta.

1225 m. San Damiano Pranciškus sukūrė „Saulės giesmę“. Laikas praleistas 
San Damiano Pranciškui buvo mėginimo ir ugdymo laikas. Ką San Damiano patirtis 
šiandien gali pasakyti mums? Ką reiškia atrasti nukryžiuotąjį Kristų?

RIVO TORTO

Kai Pranciškus su broliais sugrįžo iš Romos su popiežiaus Inocento III patvirtintu 
gyvenimo būdu (1209 m.), jie pradėjo gyventi bendruomeninį 
gyvenimą Rivo Torto, šalia Asyžiaus.

Čia vyksta garsusis epizodas, kai Pranciškus keliasi vidurį 
nakties valgyti su alkanu broliu, kad šis nesijaustų nesmagiai. 
Rivo Torto prie Pranciškaus brolių prisijungia brolis Egidijus. 
Galiausiai ūkininkas su asilu išvaro brolius, ir jie persikelia į 
Porciunkulę.

Rivo Torto lyg ankstyvosios Pranciškaus bendruomenės 
„medaus mėnuo“ su Ponia Neturtėle. Vizija aiški ir paprastumo 
kelias tiesus.

Rivo Torto kviečia mums sugrįžti prie neužgriozdintos 
ir paprastos širdies.
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CARCERI

Pranciškus praleisdavo daug laiko 
Subasijaus kalno olose. Šis maldoje ir vienatvėje 
praleistas laikas buvo labai svarbus pirminiam 
ir besitęsiančiam jo atsivertimo procesui.

Pranciškus kreipėsi į brolį Silvestrą, kuris 
gyveno Carceri, ir į Klarą, kuri gyveno San 
Damiano vienuolyne, kad Dievas parodytų, 
kas jam yra geriausia – pamokslauti ar atsidėti 
kontempliatyviam maldos gyvenimui.

Carceri mus pastato veidu į veidą su 
vienatve. Sakoma, kad Pranciškus apie pusę 
savo gyvenimo po atsivertimo praleido eremuose. Jis pats įkūrė mažiausiai 21 eremą 
ir parašė trumpus nurodymus, pavadintus „Vienuolių gyvenimas eremuose“, skirtus 
tiems, kurie nori taip gyventi. Pranciškaus aprašomas santykis tarp „motinų“ ir „sūnų“ 
byloja apie didžiulį švelnumo ir intymumo laipsnį tarp ankstyvųjų brolių.

Carceri yra vieta, kur Pranciškus ir jo broliai ėjo melstis. Reguliarus vienatvės 
ritmas pagimdo klausymosi pojūtį ir žmogaus gyvenimo gelmę. Pranciškoniška 
charizma turi ir šį kontempliatyvumo aspektą. Ką mums, įsitraukusiems į labai aktyvų 
tarnavimą, sako Pranciškus, pusę gyvenimo po atsivertimo praleidęs eremuose?

LA VERNA

Pranciškus nuo 1213 metų į šį kalną atvyko 
šešis kartus, ieškodamas vienumos. Savo paskutinio 
apsilankymo metu, 1224 metų rugsėjį, Pranciškus gavo 
Stigmų malonę.

San Damiano patirtis Pranciškaus širdyje įspaudė 
nukryžiuoto Kristaus atvaizdą. La Vernos patirtis 
užantspaudavo Kristaus kančią jo kūne. Aistringa meilė 
nukryžiuotam Jėzui tęsėsi visą Pranciškaus gyvenimą.

Kaip nurodo jo malda La Vernos kalne, Pranciškus 
troško pažinti (bibline prasme) ir patirti Kristų pilnai. Ji 
suprato, kad norėdamas tai pasiekti, kažkokiu būdu turės 
dalytis ir Jo Kančia. Tuo paremta jo malda, kurioje jis 
prašo dviejų malonių: pažinti kokią meilę turėjo Kristus 
ir patirti jo kančios gylį.

Mistinė kančios patirtis gimdo atjautą. Čia, La Vernos kalne, tai gražiai iliustruoja 
Leonas ir Pranciškus.
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La Vernoje Bonaventūra pradeda savo garsųjį veikalą „Sielos vadovas į Dievą“. 
Jis sako, kad nėra kito kelio kaip tik per karštą Nukryžiuotojo meilę.

Pranciškus niekada Kančios neatskyrė nuo viso Velykų Slėpinio. Pavyzdžiui, jo 
„Dievo Kančios pamaldose“ Didžiojo Penktadienio Vakarinei skirta psalmė šlovina 
Prisikėlimo pergalę. Pranciškui pergalė neatsiejama nuo paties mirties momento.

Parengta pagal „The Assisi Experience: Franciscan Pilgrimage Programs. 
Pilgrim‘s Companion to Franciscan Places“

Kas yra Asyžiaus dvasia?
Spalio 27 dieną viso pasaulio tikinčiųjų 

žvilgsniai nukrypsta į Asyžių, kur popiežius kartu 
su Pranciškoniškosios šeimos ir kitų pasaulio 
religijų atstovais susirenka melstis už taiką ir 
ieškoti būdų ją užtikrinti. 

Pirmąjį tokį susitikimą 1986 metais inicijavo 
pal. popiežius Jonas Paulius II. Šventės atidarymo 
kalboje popiežius sakė: „Pasirinkau šį Asyžiaus 
miestelį kaip vietą mūsų maldos už taiką dienai 
dėl švento vyro, didžiai gerbiamo čia – šventojo 
Pranciškaus – žinomo ir mylimo daugelio žmonių 
visame pasaulyje, kaip taikos, susitaikinimo ir 
brolystės simbolio.“ Pirmoji šventė užkariavo 
pasaulio vaizduotę, nes surinko tokią gausybę 
religijų lyderių iš skirtingų tradicijų, pasiryžusių 

kurti dialogo atmosferą, melstis ir ieškoti taikos. Dalyviai buvo pakviesti atvykti į 
vietą, kur šv. Pranciškus praleido didžiąją savo gyvenimo dalį meilės bendrystėje su 
Dievu. Kaip šv. Pranciškus, jie buvo pakviesti karštai melstis už taiką, įsilieti į tylos, 
pasninko ir piligrimystės dvasią, tas praktikas, kurios lydi nuoširdžią maldą. Būtent 
malda įgalino Pranciškų stovėti tiesoje prieš Dievą. Jį lydėjo vidinis išsigryninimas, 
gilus supratimas ir pagarba kitiems. 

Tačiau ne kiekvienas gali atvykti į Asyžių. Per pastarųjų 25 metų laikotarpį 
daugelis rengė vietines „Asyžiaus dvasios“ iškilmes. Asyžiaus dvasia primena mums, 
kad lygiai kaip Pranciškaus ir Klaros laikais, malda yra esminis veiksnys taikos 
paieškose. Tačiau kaip ir šiuos du Asyžiaus šventuosius, malda turi mus lydėti į 
pasišventimą konkrečiam ir efektyviam taikos skleidimui. 

Parengta pagal www.bernardinai.lt
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kaip dar yra vadinamas Asyžiaus miestas? Kodėl? 
2. Kuri vieta ir šiandien yra pranciškonų dvasinis centras?
3. Kurias iš šių pranciškoniškų vietų labiausiai norėtum 
aplankyti ir kodėl?
4. Kas yra „Asyžiaus dvasia“ ir kaip aš galiu prisidėti prie šios 
misijos?

UŽDUOTIS:

Suraskite ir perskaitykite Dantės Aligjerio „Dieviškosios komedijos“  ☼
ištrauką – „Rojaus“ XI sk.
Suraskite informacijos apie Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone,  ☼
Gubbio ar kitas čia nepaminėtas pranciškoniškas vietas ir jas pristatykite 
grupėje. Kodėl jos yra pranciškoniškos?

Iš žodžių į gyvenimą!

 Kartu su savo brolija ir dvasiniu asistentu planuokite rekolekcijas – piligriminę 
kelionę į Italiją Šv. Pranciškaus pėdomis.

Spalio 27-ąją kartu su savo brolija ir visa Pranciškoniškąja šeima prisijunkite 
prie Asyžiaus dvasios. Idėjų, kaip tai padaryti, pasisemsite internetiniame puslapyje 
http://spiritodiassisi.wordpress.com.
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PRANCIŠKONIŠKI ŽENKLAI

Kryžius Tau
Žydų tauta, kaip ir kitos senovės tautos, pamažu 

išvystė simbolinį kiekvienos abėcėlės raidės aiškinimą. 
Paskutinė hebrajų abėcėlės raidė   yra vadinama tav, 
arba tau. Senovinėje abėcėlėje ji buvo T išvaizdos. Ši 
raidė žydams simbolizuoja gyvenimo pilnatvę. Apie ją 
yra kalbama pranašo Ezekielio knygoje: „Viešpats 
pašaukė drobiniais apsivilkusįjį vyrą su raštvedžio 
reikmenimis prie juosmens ir jam tarė: Pereik per 
miestą, per Jeruzalę, ir pažymėk ženklu ‘Tav’ kaktas tų, 
kurie dūsauja ir dejuoja dėl visų bjauriųjų nusikaltimų, 
jame daromų“ (Ez 9, 4). Paženklintuosius iki gyvenimo 
pabaigos globoja Dievo apvaizda (plg. Ez 9, 6). 

Krikščionys, šioje raidėje pastebėję kryžiaus 
formą, gana greitai papildė jos simboliką. Pirmiausia 

joje atsispindėjo išganinga Kristaus kančia, nes romėnai savo aukas, o tai reiškia ir 
Kristų, prikaldavo ant T formos kryžiaus. Be to, būdama paskutinė hebrajų abėcėlės 
raidė, ji pranašavo paskutinę dieną, kada pasaulio istorija įžengs į gyvenimo pilnatvę. 
Šį Dievo meilės ženklą pradedama įžvelgti ir kituose Biblijos ištraukose (Pr 4, 15; 
Iš 12, 7; Apr 7, 4; 9, 4). Tad nenuostabu, kad T formos kryžių galima aptikti Romos 
katakombose. 

Viduramžiais įsikūrė šv. Antano Eremito religinė bendruomenė, kuri rūpindavosi 
raupsuotaisiais. Šie vienuoliai, saugodamiesi nuo apsikrėtimų, nešiodavo Kristaus 
kryžių, kuris buvo T išvaizdos. Šią bendruomenę pažinojo ir šv. Pranciškus Asyžietis 
(1226), kuris taip pat po atsivertimo dažnai lankydavo raupsuotuosius. Tenai negalėjo 
Pranciškus nepastebėti šio kryžiaus, kurį jau buvo pradėta vadinti Tau kryžiumi. 

1215 metais popiežius Inocentas III, atidarydamas žymųjį Leterano IV susirinkimą 
ir komentuodamas jau minėtą pranašo Ezekielio ištrauką, sakė: „Esame pašaukti 
keisti mūsų gyvenimą ir būti Dievo akivaizdoje kaip teisi tauta. Dievas mus atpažins 
iš Tau ženklo, įspausto mūsų kaktose“. Remiantis įvairiais šaltiniais, iš kurių seniausias 
datuojamas apie 1321 metus, šiame Bažnyčios susirinkime dalyvavo ir šv. Pranciškus 
Asyžietis. 

Pranciškaus laikais buvo įprasta iškilmingai papuošti Mišių knygas. Įvairių mišiolų 
Eucharistinė malda prasidėdavo kreipiniu į Tėvą: „Te igitur, clementissime Pater (...)“. 
Todėl pirmoji raidė T paprastai būdavo perkeičiama į didžiulį spalvotą kryžių, kurio 
forma dažniausiai primindavo Tau kryžių. 
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Šiandien daugelis istorijos kritikų sutinka, kad tuometinė tradicija, o ne Biblija, 
padarė įtaką Tau kryžiaus atsiradimui pranciškoniškame dvasingume. Tad jis nėra 
pranciškonų „išrastas“ kryžius, nors šiandien jį dažniausiai vadina pranciškonišku Tau 
kryžiumi. Be abejo, į pranciškonišką aplinką jį perkėlė šv. Pranciškus Asyžietis. Ištiesęs 
į šonus rankas, Pranciškus dažnai sakydavo broliams, kad jų vienuoliškas abitas yra 
kaip Tau kryžius, tuo primindamas, jog jie yra pašaukti liudyti Dievo gailestingumą 
ir ištikimai iki mirties sekti prisikėlusį Nukryžiuotąjį. Jo biografas Tomas Celanietis 
(apie 1260) rašo: „Mieliausias iš visų ženklų, jam buvo ženklas Tau, kuriuo jis 
pasirašydavo laiškuose ir žymėdavo celių sienas“. Taip pat šv. Bonaventūra (1274), 
aprašydamas Pranciškaus gyvenimą, pažymi, kad „šventasis puoselėjo didį 
pamaldumą ir meilę ženklui Tau; jis dažnai apie jį kalbėdavo kitiems“. Dievo neturtėliui 
Pranciškui savo gyvenimu pavyko atskleisti hebrajų  – Tau – raidės prasmę: jis tapo 
paskutiniu, o tai reiškia panašiu į Kristų, kuris vienintelis gali suteikti gyvenimo 
pilnatvę. 

 Br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM „Hebrajų raidė   ir
pranciškoniškas dvasingumas“

Pranciškonų virvė ir trys mazgai
„Kai Dievas davė man kelis brolius, nebuvo, kas man 

pasakytų, ką turiu daryti, bet pats Aukščiausiasis man apreiškė, 
kad turiu gyventi Evangelija. Aš surašiau tai glaustai ir paprastais 
žodžiais, o Popiežius patvirtino. Tie, kurie pasirinko šį gyvenimą, 
visa, ką turėjo, atidavė vargšams. Jiems pakanka vieno abito, 
sulopyto iš vidaus ir išorės, virvės ir kelnių. Jie atsisakė turėti ką 
nors daugiau“, – taip trumpai Pranciškus rašo savo Testamente 
apie virvę. Dar trumpiau kalbama 1221 ir 1223 metais parašytų 
regulų antrame skyriuje.

Kodėl Pranciškui ir Mažesniųjų brolių ordinui virvė yra 
tokia svarbi? Viduramžiais odinį diržą nešiojo tik pasiturintys 
žmonės. Virve ryšėjo vargšai. Todėl turto išsižadėjęs vargšų 
brolis Pranciškus laisva valia pasirinko virvę. Kas matė brolį, 
vilkintį abitu be virvės, supranta, kad norint nepasimesti šiame 
rūbe būtinai reikalinga virvė.

Mazgai. Iš kur jie atsirado? Mūsų Ordino istoriniai šaltiniai 
apie tai tyli. Seniausias Pranciškaus portretas, nutapytas 
tikriausiai jam dar gyvam esant, šiandien kabo Subiaco 
vienuolyne. Šiame paveiksle mazgus įžiūrime labai neaiškiai. 
Tačiau garsaus dailininko Cimabue nutapytos freskos Asyžiaus bazilikoje vaizduoja 
Pranciškų apsijuosusį virve su trimis mazgais. Nežinome, kada virvė pasipuošė 
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mazgais. Gal buvo taip... Brolių gi būta visokių: aukštų, žemų, lieknų ir storulių, ir dar 
kitokių, o virvė buvo duodama visiems vienodo ilgio. Tad kažkuris brolis sutrumpino 
ją vienu mazgu, kitas – dviem ir t.t.

Kada Regulos įžadai ir virvės mazgai tapo viena, mes nežinome. Ar tikrai 
šv. Dominykas padovanojo broliui Pranciškui baltą virvę mes taip pat nežinome, 
tačiau šios spalvos virve Mažesnieji broliai ryši ir šiandien.

Trys mazgai primena broliui jo įžadus. Virvė tampa gyvenimo ir pašaukimo 
simboliu. Dievas mums davė gyvenimą kaip dovaną, kurią broliai grąžina Jam, 
duodami įžadus. 

Viešpats mus myli, o mes – Jį. Meilė nori duoti. Ar žmogus galėtų duoti daugiau, 
negu save patį? Žmogaus asmenybės pagrindas yra laisvė. Jeigu jis laisva valia 
atiduoda šį turtą – dovanoja save patį. Pirmojo mazgo prasmė – paklusnumas Dievui, 
Bažnyčiai ir Ordinui.

Turtą atiduoti – reiškia gyventi be nuosavybės. Tai antrojo mazgo paslaptis. 
Žmona ir šeima yra gyvenimo pilnatvė. Tačiau brolis atsiliepia į Viešpaties 

kvietimą: „Sek paskui mane“ (Mk 10, 21) ir atiduoda Jam save, aukodamas mylimus 
ir artimus žmones. Trečiasis mazgas yra šio aukojimo ženklas.

O, Mažesniųjų brolių virve!

Br. Severinas OFM, Šv. Pranciškaus varpelis, 1996, Nr.3, p. 36-37

Švenčiausiasis Jėzaus vardas
ŠV. BERNARDINAS SIENIETIS (1380-1444) buvo labai pamaldus Švenčiausiajam 

Jėzaus Vardui. Jis piešdavo ant lentelių Jėzaus vardo raides ir dalydavo jas žmonėms. 
Tose bažnyčiose, kuriose šv. Bernardinas sakė pamokslus, iki šiol išliko klausyklose 
įmūrytos lentelės su raidėmis IHS (Iesus Hominum Salvator), apsuptomis spindulių. 
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Šventasis Jėzaus varde įžiūrėjo 12 svarbiausių spindulių, kurie reiškia:
I – Nusidėjėlių paguoda.
II – Kariaujančiųjų vėliava.
III – Ligonių sveikata.
IV – Kenčiančiųjų suraminimas.
V – Tikinčiųjų garbė.
VI – Apaštalaujančių šviesybė.
VII – Dirbančiųjų atlyginimas.
VIII - Silpnųjų pagalba.
IX – Besimeldžiančiųjų atodūsis.
X – Prašančiųjų išklausymas.
XI – Mąstančiųjų saldybė.
XII – Triumfuojančiųjų pergalė.

Šv. Pranciškaus varpelis, 1997, Nr.2, p. 28

„Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą“ (Mt 1, 18–25).
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas visada buvo gerbiamas Bažnyčioje nuo pat 

pirmųjų amžių, tačiau tik XIV a. pradėtas minėti liturgijos apeigose. Šv. Bernardinas 
Sienietis († 1444), padedamas kitų brolių, ypač Alberto Sarteaniečio († 1450) ir 
Bernardino Feltreniečio († 1494), su dideliu užsidegimu skleidė šį pamaldumą, kol 
pagaliau oficialiai buvo įsteigta liturginė šventė. Pirmiausia 1530 metais popiežius 
Klemensas VII leido Mažesniųjų brolių ordinui per šv. Mišias ir Liturgines valandas 
švęsti Švenčiausiąjį Jėzaus Vardą. Toliau plintant šiam pamaldumui, 1721 metais 
popiežius Inocentas XIII suteikė šią galimybę ir visai Katalikų Bažnyčiai. Ši šventė 
būdavo minima pirmąjį sausio sekmadienį, dabar, popiežiui Jonui Pauliui II atnaujinus 
Romos mišiolą, yra nustatyta sausio 3 d.

Tardami vardą, mąstome ne apie žodį, bet apie asmenį, kurį tuo žodžiu 
pavadiname. Mesijas savo žemiškojo gyvenimo metu nešiojo Jėzaus (aram. Yeshoua – 
„tas, kuris išgelbsti“) vardą, kurį suteikė Juozapas po to, kai Dievo angelas jam sapne 
tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes 
jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, 
nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“.

Jėzaus vardas reiškia „gelbėtojas“, „išganytojas“. Evangelistai, Apaštalų darbai, 
apaštaliniai laiškai daugybę kartų cituoja Jėzaus vardo reikšmę ir galią, dažnai 
apsistodami vien tik prie „Vardo“ pasakymo, kuris, kaip ir Senajame Testamente, 
nurodo Dievą.

Jėzaus viešojo gyvenimo metu jo mokiniai, remdamiesi Jo vardu, gydo ligonius, 
išvaro demonus ir daro stebuklus: „Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu 
kalbėjo: ‚Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo‘“ (Lk 10, 17); „Viešpatie, 
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Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo 
vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!“ (Mt 7, 22).

Dievas savo galia „prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo 
dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybes, viešpatystes ir už 
kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame“ (Ef 1, 20-21). „Ir 
nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, 
kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 12).

„O tie (apaštalai) ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo 
panieką“ (Apd 5, 41). Krikščionių tikėjimo esmė yra lūpomis išpažinti ir širdimi tikėti, 
kad Jėzus yra Viešpats, ir kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių (plg. Rom 10, 9-13). Pirmieji 
krikščionys, būtent, ir yra tie, kurie pripažįsta Jėzų kaip Viešpatį ir save pristato, kaip 
besišaukiančius Jo vardo. Šis vardas visada užims svarbiausią vietą jų gyvenime: Jėzaus 
vardu krikščionys susirenka, Jo vardu dėkoja Dievui, stengiasi gyventi taip, kad šis 
vardas būtų išaukštintas, ir net yra pasirengę dėl Viešpaties vardo kentėti.

Viešpaties vardo ir visos Švč. Trejybės didžiausio buvimo išraiška krikščioniškame 
gyvenime yra kryžiaus ženklas, kuriuo prasideda ir baigiasi kiekviena malda: „Vardan 
Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“.

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM „Apie Švenčiausiąjį Jėzaus Vardą“

Pranciškonų herbas – sukryžiuotos rankos
Tai dvi sukryžiuotos rankos: viena apnuoginta – 

Kristaus, antra su abitu – Pranciškaus. Ženklas reiškia 
pranciškoniško dvasingumo mintį ir tikslą – tapti 
panašiais į Kristų. Šis procesas trunka visą gyvenimą. 
Herbo apačioje parašyta PAX ET BONUM (Taika ir 
Gerumas). Tai Pranciškaus žodžiai. Kitas šio šūkio šaltinis 
yra Izaijo knygoje (Iz 52, 7): „Kaip gi gražios kalnuose 

kojos to, kurs skelbia ir pasakoja apie ramybę to, kurs skelbia gerumą, pasakoja apie 
išgelbėjimą, sako Sionui: Tavo Dievas karaliaus!“ Lotyniškame tų žodžių vertime yra 
pasakyta: „Kokios dailios kojos skelbiančio gerą naujieną!“ (Rom 10, 15). Iš tikrųjų 
taika reiškia daugiau negu tik prievartos ir karo atsisakymą, o gerumas taip pat reiškia 
džiaugsmą, laimę, išganymą. Pranciškonų herbas yra įvairių stilizuotų ornamentinių 
formų (pvz., aprėmintas pranciškoniška virve, augaliniais ornamentais). 

Šv. Pranciškaus varpelis, 1996, Nr.2, p. 34



71

Pran
ciško

n
iško

ji šeim
a

Šv. Damijono
(San Damiano) kryžius

Šv. Damijono kryžių labiausiai 
išpopuliarino šv. Pranciškus. Kaip tai 
įvyko?

1205 m., kai jaunasis Pranciškus 
meldėsi šioje koplytėlėje: „Viešpatie, ko 
nori, kad daryčiau?“, nuo šio klausimo 
prasidėjo „Pranciškaus Asyžiečio 
ypatingas pašaukimas. Šventojo, kuris 
priklauso visai krikščionybei ir visai 
žmonijai. Jo evangelinis liudijimas 
tebetęsia būti galinga jėga visiems, 
kurie trokšta teisingumo ir taikos. 
Šie nuolat grįžta į Asyžių, ieškodami 
įkvėpimo ir paramos taip pat ir prieš šių 
laikų iššūkius“ (pal. Jonas Paulius II).

Štai kaip rašo pirmasis oficialusis 
šv.  Prancišk aus biografas  apie  jo 
susitikimą su šv. Damijono bažnytėlės 
Nukryžiuotuoju: „Buvo visiškai perkeistas 
širdyje ir jau beveik kūne, kai vieną dieną 
ėjo pro Šv. Damijono bažnyčią, beveik griuvėsiuose ir visų apleistą. Dvasios atvestas, 
įeina melstis, pamaldžiai nusilenkia prieš Nukryžiuotąjį ir, ypatingai paliestas 
dieviškosios malonės, pasijaučia visiškai perkeistas. Tuo metu, kai jis būna taip 
sujaudintas, staiga – niekad negirdėtas dalykas – nukryžiuoto Kristaus atvaizdas 
jam kalba nuo paveikslo, judindamas lūpas. „Pranciškau, – jam sako šaukdamas 
vardu – eik, atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, visiškai griūva“. Pranciškus dreba 
ir yra pilnas nuostabos bei beveik praranda jausmus, girdėdamas šiuos žodžius. Bet 
iš karto nusprendžia paklusti ir susikoncentruoja visas prie šio kvietimo. Bet, tiesą 
pasakius, todėl, kad netgi jam pačiam neišėjo kada nors išreikšti šio nenusakomo 
pasikeitimo, kurį pajautė savyje pačiame, mums taip pat reikia paslėpti tylos šydu. 
Nuo to momento jo šventoje sieloje įsitvirtino Nukryžiuotojo užuojauta ir, kaip galima 
pamaldžiai, garbingosios Kančios stigmos, nors dar ir ne kūne, bet giliai širdyje“.
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GARBINGOJO KRISTAUS IKONA
Ji tapyta pagal XII a. stilių. Kristus čia vaizduojamas gyvas, prisikėlęs, 

triumfuojantis prieš mirtį, kaip pasaulio centras. Vertikaliai Kristus pereina nuo 
Kalvarijos į Garbę. Horizontaliai išsirikiavę kančios liudininkai.

Išsaugotas pačios šv. Klaros, vėliau apsigyvenusios prie jau Pranciškaus atstatytos 
bažnytėlės, Šv. Damijono kryžiaus originalas dabar saugomas Šv. Klaros bazilikoje 
Asyžiuje.

NUKRYŽIUOTAS JĖZUS, PRISIKĖLĘS KRISTUS
Ikona, skirta atskleisti Evangeliją, apsupta daugybe 

kriauklelių, kurios dėl savo grožio ir patvarumo yra 
grožio ir amžinumo simbolis. Tačiau apačioje kriauklelių 
nematome – tai susitikimo su žmonija, kuri iš dalies jau 
išgelbėta, vieta. Kristaus kraujas, lašėdamas iš atvirų 
žaizdų, gesina skaistyklos ugnį. Bet jis (kraujas) nėra 
skirtas tik kenčiantiems. Jis apšlaksto taip pat ir angelus 
bei, tekėdamas per alkūnes, teka ant arčiausiųjų Jėzaus 
kančios liudytojų. Ant jų kraujas teka taip pat ir iš dešiniojo 
Šventyklos šono, gaivindamas Bažnyčią ir kartu visą 
Kūriniją, kuri „su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo 

vaikai“. Tokiu būdu Kristus pats pasirodo kaip Gyvybės medis, sujungiantis žemę 
su dangumi, mus su Tėvu. Jo vaisiai – Šventosios Dvasios Malonės – Dovanos, 
gaivinančios Bažnyčią. Šventoji Dvasia yra Bažnyčios Gyvybė – Kraujas, kuris, pagal 
senąjį supratimą, ir yra pirmosios gyvybės ženklas.

Prisikėlęs Kristus, aukojantis savo paties auką, todėl „Aukščiausiasis Kunigas“, dėvi 
aukščiausiojo kunigo apatinį lininį apdarą – natūraliai krintantį žemyn bizantinėmis 
draperijomis efod.

Kūno linijos nelabai aiškios, išskyrus pilną oro (dvasios) krūtinę ir kaklą, bei 
įtrauktą pilvą, galbūt labiausiai liudijantį mums Jėzaus žmogiškumą. Tai – Jėzus, 
nužengęs nuo kryžiaus, bet jau atlikęs auką – atidavęs dvasią. Daug iškentėjęs, 
bet dabar gyvas dėl kiekvieno iš mūsų Kristus. Jo veidą dengia nežymus šydas – 
kūniškumo uždanga, o galvą supa jau nebe erškėčių vainikas, o Garbės karūna – 
išklausyta Jėzaus malda „Tėve, pašventink savo Sūnų“. Atviros Jėzaus akys regi Tėvą, 
be to žvelgia kiaurai į savo kaimenę ir mato jos ateitį. 

Juoda ar tamsiai mėlyna kryžiaus spalva reiškia nuodėmę ir mirtį, raudona – 
gyvybės ir meilės spalva, kuri nugali tamsiąją – yra virš jos, o Kristaus kūno šviesumas 
nustelbia visa.
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MOTINA IR JONAS
Po dešiniąja garbingojo Kristaus ranka matome vienas 

kitą guodžiančius Jėzaus motiną Mariją ir jo mylimiausiąjį 
mokinį Joną. Jie abu yra to paties aukščio – tarsi lygybės 
ženklas. Jų veidai, kaip ir Jėzaus, ovaliniai, akys didelės, burna 
maža: „kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė 
tapti panašiais į jo Sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis 
daugelio brolių tarpe“.

Marija stovi krašte, Jėzaus dešinėje. Tai – garbės vieta. Juk 
ji – toji, kuri rado malonę prieš Viešpatį. Ji žvelgia į Joną pilnu 
švelnumo ir nuostabos veidu, atsiliepdama į Jėzaus žodžius: 
„Moterie, štai tavo sūnus“. Tačiau jos kairioji ranka, priartinta 
prie burnos, išreiškia nuostabą dėl prisikėlusio Nukryžiuotojo, 
į kurį ir rodo abu savo dešinėmis rankomis. Tai reiškia jų 
pokalbio temą. Marija apsidengusi baltu pergalės, švarumo 
ir gerų darbų apsiaustu. Po juo – tamsiai raudonas stiprios 
meilės rūbas. Apačioje matosi violetinė tunika – naujosios 
Sandoros Skrynios ženklas. Sandoros Skrynia pagal Išėjimo 
26, 1-4 turėjo būti padengta iš vidaus violetinės spalvos drobe.

Jonas – šalia Jėzaus – švelnumo vietoje, kur teka kraujas ir vanduo ir gimsta 
Bažnyčia. Jo galva palinkusi į jį mylinčią Motiną. Apsiaustas – taip pat raudonas dėl 
Išminties meilės. Balta tunika gali reikšti pergalę prieš kūną, tobulą skaistumą, kurį 
jam priskiria tradicija.

Prie Marijos kojų stovi Lionginas (pagal užrašą apačioje). Jis mažesnis todėl, kad 
yra vienas iš Jėzaus nukryžiuotojų. Tą patvirtina ir identiškas šimtininko rūbas. Dar 
vienas stovi kairėje pusėje, prie romėnų Šimtininko kojų. 
Pagal tradiciją tai Stefanon. Abu jie krikščionių tradicijoje 
neturi tokios reikšmės, kaip didesniosios figūros, kadangi 
Dievo Sūnus pats atiduoda savo gyvybę. Jie abu taip pat 
žvelgia „į tą, kurį pervėrė“ (Jn 19,37).

MARIJA MAGDALIETĖ, MARIJA JOKŪBO MOTINA 
IR ŠIMTININKAS...

...nutapyti po kairiąja Jėzaus ranka. Jie taip pat yra 
vienodo dydžio, ovalinių veidų, didelių akių ir mažų 
burnų. 

Arčiausiai Jėzaus – Marija Magdalietė kaip toji, kuri 
buvo viena iš paskutiniųjų, o dabar – viena iš pirmutinių. 
Didžioji Magdalenos rūbų dalis – raudona kaip tos, kuri 
„labai pamilo“. Ji intymiai kalbasi su Jokūbo motina, o 
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kairioji jos ranka, kaip ir Jėzaus Motinos – prie lūpų – nuostabos ženklas. Jokūbo 
motina nuolankiai išpažįsta dešiniąja ranka, kaip ir Šimtininkas, Jėzaus prisikėlimą. 
Šimtininkas – pagonis, be aureolės. Tačiau ir jis išpažįsta Jėzaus dieviškumą trimis 
pirštais nurodydamas Švenčiausiąją Trejybę bei rimtai ir su tikėjimu žvelgdamas į 
Jėzų. Paslėptoje kairėje savo rankoje romėnų pareigūnas laiko medienos gabalėlį. 
Tai ženklas, kad jis pastatė Kafarnaumo sinagogą. Virš jo kairiojo peties matome 
veidą, kuris galėtų reikšti išgydytąjį Šimtininko sūnų. Taip pat yra nuomonė, kad 
tai – užsakovo veidas. Už jo matomi viršugalviai gali reikšti visą Dievo tautą.

TĖVAS, ŽENGIMAS DANGUN, ANGELAI, GAIDYS
Aukščiausioje ikonos vietoje yra laiminanti Tėvo 

ranka. Aukščiausiojo veido nesimato, nes Jis apsireiškia 
pačiu gestu, kuris reiškia ne ką kita, kaip Šv. Dvasios 
siuntimą, kai Jėzus žengia į Tėvo Garbę: „Jums geriau, kad 
aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. 
O iškeliavęs aš jį jums atsiųsiu“. Tėvas laimina visos Trejybės 
vardu, o du užlenkti pirštai simbolizuoja Jėzaus dievystę 
ir žmogystę. Tokį patį išpažinimą atlieka ir mūsų jau aptartas Šimtininkas: „Iš tikro 
šitas žmogus buvo Dievo Sūnus“. Kristus žengia į angelų būrį apsivilkęs baltu rūbu ir 
paauksinta tunika – kaip Nugalėtojas ir Valdovas. Raudona stula reiškia vadovavimą 
su meile. Kairiąja ranka pasiremia savo pergalės ženklu – kryžiumi. Ratas 
aplinkui reiškia Jėzaus tobulumą. 

Dešimt Kristaus laukiančių angelų apsirengę raudonos ir aukso 
spalvos rūbais, kaip ir jų Viešpats. Visi jie garbina Jį, rodydami rankomis. 
Kristaus rankų galuose tikriausiai ne angelai, o Jėzaus kape neradusios ir 
jį skelbiančios moterys. Šalia kairės Jėzaus kojos tupi gaidys, skelbiantis 
ateinantį Išganymo rytą...

PABAIGA
Šventojo Pranciškaus Raštuose išsaugota tokia jo malda, kuri daugelyje 

rankraščių įvedama tokiais žodžiais: „Žodžiai, kuriais palaimintasis Pranciškus meldėsi 
prieš Nukryžiuotojo atvaizdą Šv. Damijono bažnyčioje, kai nuo kryžiaus jį pasiekė 
tokie žodžiai: ‘Pranciškau, atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva’ ; ir čia yra 
išversti iš italų į lotynų (sic)“. 

Tad pabaikime melsdamiesi su Pranciškumi: „Aukščiausiasis, garbingas Dieve, 
apšviesk mano širdies tamsumas ir duok man tvirtą tikėjimą, tikrą viltį ir tobulą meilę, 
išmintį ir pažinimą, Viešpatie, kad vykdyčiau Tavo šventą ir teisingą Valią. Amen”.

Tai yra Šv. Damijono kryžiaus dvasingumas.

Pagal Fonti Francescane, Icona del Cristo Glorioso,
Mark Picard OFM Cap „Die Christus – ikone von San Damiano“
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Per Pažado šventę gausi Tau kryželį, kurį nešiosi kasdien. Ką 
reiškia šis ženklas?
2. Kokia trijų vienuolinių įžadų esmė? Kaip šie evangeliniai 
patarimai – neturtas, skaistumas ir paklusnumas – 
įgyvendinami pasaulietiškame jauno žmogaus gyvenime?
3. Ką reiškia pamaldumas Švč. Jėzaus Vardui? Kodėl krikščionys 

susirenka Jėzaus vardu?
4. Kuo pranciškoniškam dvasingumui svarbus Šv. Damijono kryžius?

UŽDUOTIS:

Suraskite ir kartu pasimelskite Jėzaus Vardo litaniją. ☼
Palenktyniaukite, kas suras daugiau pranciškoniško pasveikinimo  ☼
PAX ET BONUM (Ramybės ir gėrio!) vertimų į įvairias pasaulio kalbas.

Iš žodžių į gyvenimą!

 Paruoškite brolijos maldos vakarą su Šv. Damijono kryžiaus meditacija. 
Pakvieskite į maldos vakarą kitus Pranciškoniškosios šeimos narius.
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PRANCIŠKONIŠKOJI ŠEIMA LIETUVOJE

Mažesnieji broliai observantai (bernardinai)

Pranciškonai Lietuvoje prieš ordino suskilimą
Pranciškonų buvimas Lietuvoje siekia valstybės kūrimosi pradžią – Mindaugo 

laikus. Paties šv. Pranciškaus Asyžiečio bendražygis Jonas iš Plano Carpini, popiežiaus 
Inocento IV siunčiamas pas totorius, 1245 m. su keliais palydovais atvyko į Lietuvos 
teritoriją. Nuo tada prasidėjo pranciškonų misija Lietuvoje. Jie skleidė Kristaus 
mokslą Mindaugo rūmuose, dalyvavo jo krikšte, karūnacijoje, o pranciškonas Kuršo 
vyskupas Henrikas iš Liuksemburgo popiežiaus buvo paskirtas Mindaugo ir jo šeimos 
globėju.

Nužudžius karalių Mindaugą pranciškonai nenustojo lankęsi Lietuvoje. Jų misija 
buvo suartinti šalies valdovus su Rygos arkivyskupu ir miestiečiais prieš bendrą priešą 
Livonijos ordiną. Kai Rygos arkivyskupu tapo pranciškonas Fridrichas iš Pernsteino 
(1304-1340 m.), jo santykiai su Vyteniu ir Gediminu buvo labai draugiški ir maža 
betrūko, kad Gediminas būtų priėmęs krikštą. Jo dėka pranciškonai buvo tapę 
Lietuvos kunigaikščių patarėjais ir sekretoriais, dėl to jie buvo įkurdinti Naugarduke 
ir Vilniuje.

Mažesnieji broliai taip pat nepaliko Lietuvos Kęstučio ir Algirdo laikais. 
1387 m. lietuvių krikšto metu pranciškonai parodė ypatingą uolumą. Dėl to net 
du pirmieji Vilniaus vyskupai Andriejus Vasylius (1388 - 1398 m.) ir Jokūbas Plichta 
(1398 - 1407 m.) buvo parinkti iš Mažesniųjų brolių ordino. Krikščionybei vis labiau 
skleidžiantis, Lietuvoje plėtėsi ir pranciškonų vienuolynų tinklas.

 Pranciškonai observantai – bernardinai Lietuvoje
Pranciškonai observantai į Lietuvą atvyko iš Lenkijos, kur juos 1453 m., praėjus 

vos trejiems metams po pagrindinio reformos organizatoriaus Šv. Bernardino iš 
Sienos kanonizacijos, buvo įkūręs Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio ir Lenkijos Karaliaus 
Kazimiero Jogailaičio (šv. Karalaičio Kazimiero tėvo) ir kardinolo Zbignevo Olesnickio 
pakviestas šv. Jonas iš Kapistrano. Su keliais pranciškonais observantais atvykęs į 
Krokuvą jis savo pamokslais į observantų gretas patraukė daug universiteto studentų 
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ir kitų jaunuolių, kuriuos priėmęs į ordiną Krokuvoje įkūrė pirmąjį Šv. Bernardino iš 
Sienos vardo vienuolyną, dėl ko ten gyvenusius brolius imta vadinti bernardinais. 
Taip pranciškonams observantams Lenkijoje ir Lietuvoje prigijo bernardinų vardas.

Kazimieras Jogailaitis 1468 m. pradžioje paprašė popiežiaus Pauliaus II, kad leistų 
Lenkijoje, Lietuvoje ir Rusijoje įkurti po penkis observantų vienuolynus. Popiežius 
1468 m. liepos mėn. leido įkurti tik po du vienuolynus, jiems suteikdamas visas 
prašytas privilegijas. Gavęs šį popiežiaus leidimą, karalius su provincijos vikaru (iki 
1517 m. observantų provincijos buvo vadinamos vikarijos, o jų provincijolai vikarais) 
Marijonu iš Joziorko pradėjo rūpintis vienuolynų statyba, vienuolinių bendruomenių 
formavimu bei įkūrimu. Etnografinėje Lietuvoje buvo nutarta pirmiausia steigti 
vienuolynus Vilniuje ir Kaune. Naujai įsteigtos lenkų observantų – bernardinų 
provincijos kapitula 1468 m. per Trijų Karalių šventę Varšuvoje išrinko būrį brolių, 
kuriuos į Lietuvą turėjo nuvesti pranciškonas Andrius Rey – pirmasis observantų 
Lietuvoje vyresnysis.

 Lietuviškos observantų – bernardinų provincijos įsteigimas
ir raida iki 1864 m.
Bernardinams atvykus į Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės teritoriją visų 

pirma 1469 m. buvo įsteigtas vienuolynas Vilniuje, vėliau Kaune (1470 m.), Tykocine 
(1479 m.) ir Polocke (1498 m.). Iš šių vienuolynų ir juose gyvenančių brolių buvo 
sudarytas Lietuvos pranciškonų observantų komisariatas.

1530 m. pirmą kartą įkurta Lietuvos pranciškonų – bernardinų provincija. Po 
karų, marų ir kitokių kataklizmų sumažėjus brolių skaičiui, šie buvo priversti prisijungti 
prie Lenkijos provincijos. Ilgainiui didėjant brolių būriui, statant naujus vienuolynus, 
1627 m. dar kartą buvo pabandyta atkurti savarankišką Lietuvos provinciją, kuri 
neilgai tegyvavusi 1630 m. prijungta prie naujai įkurtos Mažosios Lenkijos provincijos. 
Galiausiai 1729 m. įkurta pranciškonų Lietuvos Šv. Kazimiero provincija. Pradžioje 
ji turėjo 31 vienuolyną, o po kelių dešimčių metų jos jurisdikcijoje jau buvo 47 
vienuolynai, 6 rezidencijos, 12 kapelianijų. Manoma, kad tuo metu provincijoje 
galėjo būti per 400 narių. Tačiau provincija pačiame savo žydėjime 1863 m. visiškai 
panaikinta carinės Rusijos valdžios įsakymu.

 Provincijos atgaivinimas XX a. pradžioje
1864 m. uždarius visus provincijos vienuolynus, buvo paliktas tik Kretingos, 

į kurį carinė valdžia suvežė visus senus ir ligotus brolius, kad jiems mirus, galėtų 
panaikinti ir šį vienuolyną. Keičiantis aplinkybėms, merdinti pranciškonų provincija 
pradėjo atsigauti, kai į vienuolyną specialiu popiežiaus leidimu buvo priimtas 
diecezinis kunigas Antanas Bizauskas, kuris 1912 m. davė amžinuosius įžadus, 
gaudamas vienuolinį Pranciškaus vardą. Netrukus jo pavyzdžiu pasekė dar keli 
kunigai pasauliečiai. Pranciškus Bizauskas pradėjo rūpintis Šv. Kazimiero provincijos 
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atgaivinimu. Po jo pranešimo apie pranciškonų padėtį Lietuvoje, 1913 m. ordino 
generolas Kretingos vienuolyną komisariato teisėmis prijungė prie Silezijos 
provincijos. 1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę pradėjo gausėti brolių. 1924 m. įkurtas 
naujas vienuolynas Kauno Žaliakalnyje, kiek vėliau buvo atgauti Troškūnai. 1930 m. 
atidaryti antri namai Kaune, Nemuno gatvėje, kurie, atgavus Vytauto bažnyčią, perkelti 
į Uosto gatvę. 1933 m. atidaryti namai Nemunaityje, o 1934 m. įkurtas vienuolynas 
Pajūryje, kur iš Kretingos perkeltas noviciatas. Matant progresyvų lietuvių pranciškonų 
gausėjimą 1931 m. įkurtas nepriklausomas Lietuvos pranciškonų Šv. Kazimiero 
komisariatas provincijos teisėmis. 1940 m. Lietuvoje buvo apie 120 brolių. 

 Lietuvos pranciškonai po 1940 m. okupacijos
Drauge su atgimusia valstybe augusi bendruomenė dar kartą buvo išsklaidyta 

po 1940 m. sovietinės okupacijos. Dalis lietuvių pranciškonų pasitraukė į vakarus. 
Lietuvoje pasilikusiems teko patirti represijas, veikti pogrindžio sąlygomis. 

Tarpukariu jaunieji broliai buvo siunčiami studijuoti į Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos pranciškonų seminarijas, dėl to dar prieš pat sovietinę okupaciją užsienyje 
studijavo 9 klierikai. 1940 m. Tarybų Sąjungai užgrobus Lietuvą, į Vokietiją pasitraukė 
3 broliai kunigai ir 14 klierikų, iš kurių 9 tapo kunigais. Artinantis antrajai sovietinės 
okupacijos bangai iš šalies pasitraukė dar 4 kunigai ir du broliai, o karui pasibaigus 
emigracijoje į noviciatą buvo priimti 3 jaunuoliai ir kiti 2 klierikai, kurie grįžę iš 
kariuomenės galėjo tęsti studijas svečiose šalyse. Taip užsienyje atsirado 32 iš 
Lietuvos pasitraukę pranciškonai, iš kurių vieni studijavo, kiti apaštalavo lietuvių 
bendruomenėse Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje ir Belgijoje.

Provincijos vadovybė, matydama, kad Lietuvoje pranciškonai bus sunaikinti, 
jau 1940 m. vasarą Justinui Vaškiui OFM pavedė burti brolius JAV, kur jis atvykęs 
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1941 m. ėmėsi duotosios misijos. Amerikos lietuvių remiamas, J. Vaškys 1941 m. 
atidarė laikiną brolių rezidenciją Pitsburge, Pensilvanijoje, kur pasikvietė dalį iš 
Lietuvos pasitraukusių brolių. 1944 m. įkuriamas pirmasis pastovus vienuolynas 
Greene, Meino valstijoje (JAV).

1947 m. įsteigtas lietuvių pranciškonų komisariatas JAV, kurio komisaru 
paskiriamas brolis J. Vaškys OFM. Tais pačiais metais atidarytas vienuolynas 
Kennebunkporte, Meine. (JAV), o 1949 m. įkuriama rezidencija St. Catherines, Ont. 
(Kanada). 1951 m. atidaromas konventas New York‘e Brukline.

1952 m. komisariato centras perkeltas į Kennebunkportą, o 1953 m. įsteigiama 
lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero kustodija provincijos teisėmis, tęsianti iki tol 
Lietuvoje gyvenusių brolių gyvenimo tradiciją. Tais pačiais metais Kanadoje Toronte 
įkuriamas vienuolynas ir didelė lietuvių parapija.

Netrukus į JAV ir Kanadą atvyko kiti Europoje išsibarstę lietuviai pranciškonai, 
kurie sėkmingai įsijungė į čia anksčiau atkeliavusių brolių vykdomą sielovadinį, 
edukacinį bei kultūrinį darbą tautiečių tarpe, uoliai siekdami ir viltingai laukdami 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

1969 m. išleidus naujas ordino konstitucijas, buvo panaikintos savarankiškos 
kustodijos. Jų vietoje buvo galima steigti vikarijas, tačiau joms reikėjo teritorijos ir tam 
tikro brolių skaičiaus. Iškilo pavojus netekti savarankiškumo, ordine buvo kalbama 
apie lietuvių pranciškonų prijungimą prie kitų provincijų.

1971 m. sušauktame Šv. Kazimiero kustodijos susirinkime buvo parašytas 
kreipimasis - memorandumas į Generalinę kuriją, prašant leisti kurti savarankišką 
vikariją. Tais pačiais metais leidimas buvo gautas, įsteigta Lietuvos Šv. Kazimiero 
vikarija, apėmusi Lietuvos teritoriją, visus už jos ribų esančius vienuolynus ir juose 
gyvenančius brolius.
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Prasidėjus tautos atgimimui, pogrindyje veikę pranciškonai drauge su Šiaurės 
Amerikoje gyvenančiais broliais ėmėsi provincijos atstatymo darbo, vėl galėjo 
laisvai skelbti Evangeliją, o daugėjant brolių skaičiui, 2004 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje 
augančiai pranciškonų bendruomenei buvo sugrąžintas Šv. Kazimiero provincijos 
statusas. Po 2007 m. provincijos kapitulos provincijos centras sugražintas į Vilnių. 

Daugiau apie Lietuvos Šv. Kazimiero Mažesniųjų brolių ordino provinciją 
sužinoti galite internetinėje svetainėje www.ofm.lt.

Pagal www.ofm.lt

Mažesnieji broliai konventualai
Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia – seniausioji katalikų bažnyčia, įkurta 

Vilniuje. Leidus kunigaikščiui Gediminui, brolius pranciškonus pakvietė Podolės 
vaivada Petras Goštautas. Kaip minima XVII a. kronikoje, 1332 metais Trakų gatvėje 
jiems buvo pastatyta bažnyčia ir vienuolynas. Tėvų pranciškonų misija Lietuvoje 
paženklinta ordino brolių kankinių krauju. Apie tai byloja istoriniai šaltiniai, kuriose 
aprašytas keturiolikos tėvų minoritų nužudymas vienoje iš Vilniaus kalvų. Šiam faktui 
paminėti kalno viršūnėje pastatyti Trys Kryžiai. 

Pirmuosius pranciškonų žingsnius Vilniuje gaubia įspūdingos legendos. 
Mažesniųjų brolių pasakojimai mini 14 pranciškonų, nužudytų 1335 m., ir 36 žuvusius 
XIV a. pabaigoje. Tai gali būti simbolinis vienuolių kančių ir jų darbų įvardijimas.

Kaip atskiras ordinas – OFM Conv – atskirtas 1517 metais. Pirmieji Lietuvoje 
įsikūrę pranciškonai nepriėmė ordine vykusios observantų reformos ir prisijungė 
prie Mažesniųjų brolių konventualų ordino. Po 1517 m. Lietuvos pranciškonų 
konventualų konventai sudarė atskirą vikariatą Bohemijos-Lenkijos provincijoje 
(nuo 1626 m. Lietuvos-Rusijos provincijoje). 1686 m. įkurta savarankiška Lietuvos 
Šv. Kazimiero provincija (centras – Vilniaus konventas). Visi vienuolynai likviduoti 
po 1863 m. sukilimo. 

Konventualai turėjo didelių nuopelnų Lietuvos bažnyčiai ir mokslui. Kartu 
su dominikonais buvę pirmieji katalikybės skleidėjai šalyje, vėliau jie aktyviai 
kovojo su protestantais, rengė viešus religinius disputus, Vilniaus miestelėnams ir 
didikams skaitė teologinio turinio konferencijas, o XVIII-XIX a. pasižymėjo skleisdami 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo kultą. Sakė pamokslus įvairiomis kalbomis, taip 
pat ir lietuviškai.

Nuo 1995 m. atnaujino veiklą Lietuvoje. Šiuo metu veikia Vilniuje, Klaipėdoje ir 
Medininkuose. Daugiau apie mažesniuosius brolius konventualus sužinoti galite 
internetinėje svetainėje www.pranciskonai.lietuvoje.info.

Pagal www.pranciskonai.lietuvoje.info ir Lietuvos vienuolynų vadovą
http://vienuolynai.mch.mii.lt
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Mažesnieji broliai kapucinai
Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (OFM Cap) lietuviškai Mažesniųjų brolių 

kapucinų ordinas yra Romos Katalikų Bažnyčios vyrų vienuolija, gyvenanti pagal 
šv. Pranciškaus Regulą ir Testamentą bei savo Konstituciją. Šią vienuoliją bulėje 
„Religionis zelus“ 1528 m. liepos 5 d. patvirtino popiežius Klemensas VII. 

Kapucinų vienuolija atsirado siekiant pranciškonų dvasinio atsinaujinimo. 
Pranciškonas observantas brolis Matas iš Bascio (Mateus Serafini e Bascio) trokšdamas 
grįžti prie autentiško pranciškoniško gyvenimo, apleido savo konventą ir įsikūrė 
nuošalioje vietoje, prisiimdamas neturtingą ir kontempliatyvų gyvenimą. Juo pasekė 
kiti observantų ir konventualų pranciškonai. Pasisiuvo paprastesnio sukirpimo abitą, 
kokį nešiojo šv. Pranciškus, su ilgu, smailiu kapišonu, itališkai vadinamu kapuce. Nuo 
šio žodžio ir kilo kapucinų pavadinimas.

Antru ordino įkūrėju laikomas br. Bernardinas iš Palli, kuris jauną vienuoliją, 
draskomą įvairių nesėkmių, išlaviravo į ramesnę ir tikresnę padėtį, ją vidiniai 
sustiprindamas. 1560 m. popiežius Paulius IV galutinai patvirtino kapucinišką 
pranciškonų reformą, o 1619 m. ordinas gavo visišką autonomiją nuo kitų 
pranciškoniškų ordinų. Nuo to meto prasidėjo dinamiškas jo augimas. Greitu laiku 
karalių ir kilmingųjų kviečiami kapucinai atvyko į Europą, vėliau nukeliavo į Šiaurės 
Ameriką, Etiopiją, Kongą, Siriją, Indiją.

Įsikūrus kapucinų vienuolijai, netrukus atsirado klarisės kapucinės, 
kontempliatyvi moterų vienuolija, kurią 1535 m. Neapolyje įkūrė kunigaikštienė 
Marija Lauryna Longo, vėliau tapusi pirmąja vienuolijos vyresniąja. Vienuolija turi 
vieną šventąją Veroniką Juliani.

Į Lietuvą kapucinai atvyko tik XX amžiaus pradžioje, po pirmo pasaulinio karo. 
Žečpospolitos laikais buvo įsikūrę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pietinėje dalyje, 
Liubiešovo (dab. Lenkija) miestelyje, tačiau labai neilgai: po valstybės padalinimo 
carinės valdžios įsikišimu vienuolynas Liubiešove uždarytas. 

1928 m. ordino generolas ryžtingai liepia vykti br. Gerardui iš Vestfalijos 
provincijos, kuris skubiai atvykęs apsistoja Telšių vyskupijoje, šalia Plungės miesto 
esančiame Maceinių kaime. 1935 m. kapucinai buvo pakviesti į Kauno arkivyskupiją. 
Tais pačiais metais kapucinai atsikelia į Šiaulius, kur įsteigia savo klierikams studijų 
namus. 1940 metais kapucinai darbavosi trijose vietose – Plungėje, Kaune – 
Petrašiūnuose, Šiauliuose, turėjo 25 narius. 

Nuo 1948 m. Lietuvos kapucinų garsas ilgam nutyla, komunistinė valdžia 
uždaro vienuolynus, visi broliai privalėjo išsiskirstyti po parapijas, nusivilkti abitus. 
Ištisus 50 metų jie darbavosi kaip dieceziniai kunigai, zakristijonai, retkarčiais slaptai 
susitikdami. Iš už „geležinės užtvaros“ informaciją į Romą Ordino vadovybei apie 
provincijos būklę laikas nuo laiko perduodavo br. Stanislovas. 
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Lietuvai atgavus nepriklausomybę, a. a. kardinolas V. Sladkevičius pakvietė 
kapucinus į Dotnuvos vienuolyną, o vėliau grąžino ir Petrašiūnų bažnyčią. 1990 m. 
generolas Lietuvos kapucinus apjungė į jam tiesiogiai pavaldžią generalinę 
viceprovinciją, kuri 2000 m. buvo panaikinta ir lietuviai kapucinai prijungti prie 
Krokuvos provincijos. Šiuo metu kapucinai darbuojasi Petrašiūnuose.

Daugiau apie mažesniuosius brolius kapucinus sužinoti galite internetinėje 
svetainėje www.kapucinai.lt.

Pagal www.kapucinai.lt

Šv. Klaros neturtėlių seserų ordinas
Šv. Klaros neturtėlės seserys (lot. Ordo Sororum Pauperum Sanctae Clarae, 

OSC) yra antrasis šv. Pranciškaus įkurtas ordinas. Lietuvoje, prieš įsikuriant klarisėms, 
gyvavo I-asis (OFM), ir III-asis (OFS) ordinai, tačiau charizmatinei šeimos pilnatvei 
trūko II-ojo – Šv. Klaros neturtėlių seserų ordino.

1994 m. broliai pranciškonai surinko merginų, trokštančių gyventi Evangelija 
šv. Klaros dvasioje, grupę ir išlydėjo jas į klarisių vienuolyną Mantuvoje (Italija). 
Ten, giliau pažinusios šv. Klaros Asyžietės dvasingumą, merginos davė pirmuosius 
laikinuosius įžadus.

1997 m. iš Romos buvo gautas leidimas vienuolyno fundacijai Lietuvoje, o po 
metų pirmosios seserys lietuvaitės kartu su jas lydinčia seserimi itale atvyko į Kretingą, 
kad čia įkūnytų šv. Klaros charizmą. Seserys apsigyveno broliams priklausančiame 
name ir remiamos dangiškojo Tėvo meilės žengė pirmuosius žingsnius Lietuvoje. 
1998 m. prasidėjo vienuolyno statyba. Nors ją lydėjo finansiniai sunkumai, tačiau 
Italijos, Vokietijos ir Austrijos geradarių (ypač tų kraštų brolių pranciškonų ir klarisių) 
dėka 2000 m. statyba buvo baigta, o vienuolynas iškilmingai pašventintas. Meilės 
ryšiai su geradariais nenutrūko iki šiol, jie vis dar savo aukomis palaiko seseris.



83

Pran
ciško

n
iško

ji šeim
a

Nežiūrėdamas į žmogišką silpnumą, Viešpats šią kaimenę laimino ir vedė: 
2003 m. kovo 25 d. dideliam visos pranciškoniškosios šeimos džiaugsmui Kretingos 
šv. Klaros vienuolynas gavo kanonišką įteisinimą.

Šv. Klaros seserims būdingas kontempliatyvus gyvenimo būdas ir gilus 
pamaldumas: jų kasdienybė nuo ankstyvo ryto iki vėlumos perpinta maldos. Klarisės 
gyvena iš savo darbo ir Dievo malonės, kuri gražiai pasireikia per geradarius.

Seserų veiklos pobūdį lemia vietos Bažnyčios poreikiai. Kretingoje gyvenančios 
seserys daro komunikantus. Kasdieninis šv. Klaros seserų gyvenimas – tai darbas, 
asmeninė malda, Šv. Mišių ir valandų liturgija. Tai – atgailos ir kontempliacijos 
gyvenimas. Seserų tikslas – gyventi Jėzaus Kristaus Evangelija seseriškoje 
bendruomenėje, kad po dangumi neturėtų nieko kito kaip tik Viešpatį. Neturtą 
sesės supranta ne tik kaip materialinių gėrybių atsisakymą dėl Kristaus meilės, bet 
nuoširdžiai siekiama ir vidinio neturto, kuris veda į tikrąją Dievo vaikų laisvę. Seserų 
bendruomenė Viešpaties dvasios suburta gyventi toli nuo pasaulio triukšmo – 
uždarame vienuolyne, kad laisva širdimi tarnautų Viešpačiui ir būtų atvira visiems 
žmonėms jų džiaugsmuose ir skausmuose.

Šv. Klaros seserys ir Mažesnieji broliai, gyvendami tuo pačiu troškimu sekti 
neturtingą ir nuolankų Kristų, yra vienas kitam dvasinė parama ir papildymas. Savo 
malda, bendruomenine vienybe, paprastumu ir visu tuo, ką Dievo Apvaizda duoda, 
Motinos Bažnyčios širdyje ir broliai, ir seserys yra pašaukti visai kūrinijai spinduliuoti 
Kristaus Gerąją Naujieną.

Daugiau apie Šv. Klaros seseris sužinoti galite telefonu 8 445 79323 arba 
aplankę jų vienuolyną Kretingoje (Mėguvos g. 34).

Pagal www.ofm.lt

Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės
Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės (FMSC) yra popiežiaus teisių 

kongregacija. Pranciškonės misionierės gyvena evangelinio gyvenimo forma, gimusia 
iš charizmos, Šventosios Dvasios suteiktos įkūrėjai Laurai Leroux de Baufremont ir 
subrandintos bei palaikomos išmintingo Tėvo Grigorijaus Fioravanti OFM vedimo bei 
pirmųjų sesučių gyvenimo pavyzdžio ir patirties. Kongregacija įkurta 1861 metais 
Italijoje. 

Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės savo atvykimą į Lietuvą vadina 
Dievo numatytu planu ir savo kongregacijos atvirumu tokiai Dievo valiai. Griuvus 
Berlyno sienai, sesučių kongregacija atsiliepė į popiežiaus kvietimą padėti toms šalims, 
kuriose Bažnyčia ilgą laiką kentėjo. Tuo pat metu Lietuvos broliai pranciškonai ieškojo, 
kas jiems galėtų padėti įgyvendinti šv. Pranciškaus dvasingumą Lietuvoje. 1994 metais 
Varšuvoje netikėtai broliai pranciškonai ir sesutės pranciškonės misionierės susitiko. 
Jau po metų, rugpjūčio 23 dieną, trys sesutės pradėjo savo misiją Kretingoje.
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Šiandien seser ys 
globoja vargšus, dėsto 
t i k y b ą  P r a n c i š k o n ų 
gimnazijoje,  aktyviai 
talkina kaip parapijos 
katechetės, visą savaitę 
dirba su Pranciškučių 
grupėmis, savo koplyčioje 
pri ima šeimų maldos 
grupę ir už savo vaikus 
besimeldžiančias motinas. 
Daugiau kaip dešimt metų 
Lietuvoje gyvenančios 
pranciškonės misionierės 
šiandien nebėra svetimos sesutės svetimame krašte.

Daugiau apie Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres sužinoti galite 
www.francescane.org arba aplankę jų vienuolyną Kretingoje (Vilniaus g. 3).

Pagal www.jaupra.lt

Dieviškosios Jėzaus širdies seserys pranciškonės
Dieviškosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės (FDCJ - Franciscanes Divino 

Cordae Jesu) – pirmoji moterų pranciškonių vienuolija Lietuvoje. Jos šaknys – grynai 
lietuviškos.

Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių Lietuvoje įkūrėja Ona 
Galdikaitė – sesuo Marija Augustina. Studijuodama Vokietijoje 1922 m. Ona Galdikaitė 
įstoja į Atgailos ir krikščioniškos meilės seserų pranciškonių vienuoliją iš Nonnenverto. 
Vienuolyne ji buvo laiminga, bet negalėjo pamiršti karo nualintos savo Tėvynės. 
Jos dėdė vyskupas Karevičius, didelis šv. Pranciškaus garbintojas ir Trečiojo ordino 
narys, nuo pat jaunystės buvo tos nuomonės, kad Lietuvai labai reikia šv. Pranciškaus 
dvasios seselių. To troško ir Ona ir vis prašydavo vienuolijos vyresnybę, kad Lietuvoje 
įkurtų savo vienuolinius namus. 

Tuo metu ši vienuolija įvairiuose kraštuose turėjo 125 namus. 1924 m. vyresnieji 
išsiuntė į Lietuvą Motiną Chryzolą, provincijolę, seserį Adelheit, buvusią misionierę 
Afrikoje ir s. Augustiną, kaip vertėją. Provincijolė norėjo vietoje susipažinti, ar yra 
kokių galimybių įkurti Lietuvoje vienuolinius namus. Tačiau joms apsilankius Kaune, 
Karmėlavoje, Kretingoje ir Padvariuose, sesuo Adelheit prasitarė: „Schlimmer als in 
Afrika!“ – „Blogiau kaip Afrikoje!“ Taip kelionė nedavė jokių vilčių įsikurti Lietuvoje. 

1928 metų rudenį s. Augustinai buvo leista duoti amžinuosius įžadus. Ji parašė 
savo dėdei vyskupui Karevičiui, jog Nonnenverto pranciškonės namams Lietuvoje 
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neturi nei lėšų, nei žmonių. Iš vyskupo gavo atsakymą: „Jei vokietės seselės nenori ar 
negali, važiuokite visos lietuvaitės į Lietuvą – pradėsime patys“. Be to, pats vyskupas 
grįždamas iš Romos, užsuko į Honefą prie Reino, kur tada s. Augustina gyveno, ir 
kalbėjosi su vyresniąja. Ši po poros savaičių pranešė seseriai Augustinai, jog daug 
meldėsi, svarstė ir priėjo prie išvados, kad vyskupo Karevičiaus siūlymas yra pagal 
Dievo valią. 

1928 m. rugsėjo mėnesį ji atvyksta į Marijampolę pas arkivyskupą Karevičių, 
bet šis patarė apsistoti pas kazimierietes ir lankyti Vytauto Didžiojo universitete 
teologijos – filosofijos fakultetą, davė 1000 litų – ir viskas. Jis jau buvo marijonų 
vienuolis ir negalėjo daugiau kuo padėti. Kaip tik tuo metu į Kauną atvykęs 
pranciškonas t. Augustinas Dirvelė nukreipė visai kita linkme, paskelbdamas 
„Varpelyje“, kad Kaune įkuriama pranciškonių kongregacija. Pranciškonai pasiūlė imti 
ūkį Padvariuose, kurį Placida Pauliukauskaitė aukoja vienuolyno steigimui. Menki 
trobesiai, gyvenamasis namas – kaimo bakūžė šiaudiniu stogu. Čia neturte ir varge 
s. Augustina ir pradėjo burti bendruomenę, kurti vienuoliją. Po vienerių bendro 
gyvenimo metų, uoliai laikantis regulos ir dirbant gailestingumo darbus, 1930 m. 
kovo 20 d. buvo gautas Telšių vyskupo Justino Staugaičio leidimas įsikurti vienuolijai. 
1930 m. balandžio 11 d. Ona Galdikaitė – sesuo Augustina ir Ona Grigaitytė – sesuo 
Leandra davė amžinuosius įžadus, o 7 postulantės pradėjo noviciatą. Ši diena ir yra 
laikoma vienuolijos gimimo diena. 

Šv. Pranciškaus pavyzdžiu seserys atsiduoda įsikūnijusio ir kentėjusio dėl mūsų 
Viešpaties Jėzaus Dieviškosios Širdies meilei, ja gyvena ir ją skleidžia kitiems. Maldos 
gyvenimą jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo, socialinėje ir pastoracinėje 
srityse. Kongregacijos šūkis: „Dievas yra meilė!“

Daugiau apie Dieviškosios Jėzaus Širdies seseris pranciškones sužinoti 
galite internetinėje svetainėje www.pranciskones.lt arba aplankę jų vienuolyną 
Kaune (Žemaičių g. 85).

Pagal www.pranciskones.lt.
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Švč. M. Marijos Nepaliaujamos pagalbos
šv. Pranciškaus seserys

Švč. Mergelės Marijos 
Nepal iaujamos Pagalbos 
šv. Pranciškaus seserys yra 
vienintelė Vakarų Lietuvoje 
įkurta lietuviška kongregacija. 
Ją 1936 metų gruodžio 8 dieną 
Kretingoje įsteigė pranciškonų 
provincijolas tėvas Augustinas 
Dirvelė OFM, gavęs Telšių 
vyskupo Justino Staugaičio 
leidimą. Pirmasis pavadinimas 

buvo „Šv. Pranciškaus visuomenės seserų kongregacija“. Seserys daug dirbo 
slaugydamos ligonius. Davusios įžadus seserys pradėjo dirbti senelių prieglaudose 
Laukuvoje, Sedoje, Laukžemėje, Darbėnuose ir Ramygaloje. Kitos seserys dirbo 
katalikiškose organizacijose, katechizavo vaikus. Visos tarnavo pagal savo galimybes 
ir gabumus. Kongregacijos veiklos pobūdis nuo įkūrimo iki dabar nepasikeitė. 

1940 metais, išsklaidžius pranciškonus, seserys pasidėjo savo vienuolinius rūbus, 
buvo uždarytas noviciatas. Iki 1948 metų kai kurios seserys gyveno tuometiniame 
kongregacijos centre, Akmenės gatvėje, kurį nacionalizavus seserys buvo perkeltos 
į pranciškonų vienuolyno patalpas. 1949-aisiais, uždarius pranciškonų vienuolyną, 
seserys turėjo išsikraustyti ir ieškoti prieglaudos pas žmones. 1954 metais 
susitaupiusios pinigų seserys pasistatė nedidelį namuką Kretingoje Pušyno gatvėje, 
kur dabar yra kongregacijos centras. 1958 metais Telšių vyskupo Petro Maželio leidimu 
buvo atnaujintas ir pogrindžio laikams pritaikytas noviciatas. Vėl buvo priimamos 
naujos kandidatės, norinčios savo gyvenimą pašvęsti Dievui. Sovietmečiu seserys 
gyveno įvairiuose miestuose: Kretingoje, Kaune, Šiauliuose, Jurbarke, Šilalėje, Skuode, 
Palangoje, Panevėžyje, Kvėdarnoje. Visos seserys susitikdavo metinių rekolekcijų 
metu, per laidotuves, įvairias šventes, kapitulas. Saugumo sumetimais susitikimai 
dažnai vykdavo tokiose vietose kaip Kretingos bažnyčios bokštas ar požemiai. Pagal 
sugebėjimus sovietmečiu seserys dirbo įvairiose įstaigose: ligoninėse, mokyklose, 
vaikų darželiuose, vaikų namuose, švietimo skyriuose, viešbučiuose ar privačiuose 
butuose. Padėdamos žmonėms ne tik materialiniuose, bet ir dvasiniuose reikaluose, 
jos rizikuodavo savo laisve. Nepaisydamos visų sunkumų ir persekiojimų, seserys 
pogrindyje dirbo įvairius darbus: spausdino ir platino religinę literatūrą, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroniką, katechizavo vaikus ir jaunimą, dirbo įvairius darbus prie 
bažnyčios. Dėl įvairios pogrindžio veiklos seserys pateko į saugumo nemalonę, buvo 
tardomos, kai kurios net atleistos iš darbo. 
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Kongregacija buvo įkurta kaip Šv. Pranciškaus visuomenės seserys. 
Nepaliaujamos Pagalbos vardas atsirado tik 1995 metais, norint oficialiai įteisinti 
kongregacijos pavadinimą. Kadangi seserys kiekvieną vakarą meldžiasi maldą 
Marijai Nepaliaujamai Pagalbai, buvo pasiūlytas Nepaliaujamos Pagalbos titulas, ir 
taip kongregacija buvo pervadinta.

Daugiau apie Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus 
seseris sužinoti galite telefonu 8 445 77148 arba aplankę jų vienuolyną 
Kretingoje (Pušyno g. 2).

Pagal www.bernardinai.lt

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitės
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos 

tarnaičių kongregacija (ŠNMMTK) yra 
neabituota, popiežiaus teisių, įkurta 
1878 m. Lenkijoje kapucino pal. tėvo 
Honorato. Kongregacijos tikslas – religinių 
žinių skleidimas vaikams ir jaunimui, 
krikščioniškos sąžinės formavimas bei 
dalyvavimas Bažnyčios s ielovadoje 
savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse. 
Kongregacijos charizma – slaptas (be 
išorinio ženklo) Kristaus ir jo tyriausios 
Motinos gyvenimo sekimas bei džiugus tarnavimas artimui.

Lietuvos provincija įkurta 1923 m. vasario 8 dieną, o šios provincijos įsteigėja – 
motina Margarita Rimkevičaitė. Iki 1940 m. seserys įsteigė ir sėkmingai dirbo 
Mergaičių amatų ir namų ruošos mokyklose Panevėžyje, Tauragėje, Rokiškyje, o 
taip pat Žemės ūkio mokykloje Adakave, vaikų darželiuose Palangoje ir Panevėžyje, 
Mergaičių globos namuose Kaune bei vaikų prieglaudoje Girėnuose. 1940 m. tarybinei 
valdžiai okupavus Lietuvą buvo nacionalizuoti vienuolijai priklausantys pastatai, 
seserys išvarytos iš nuosavų namų, atleistos iš įstaigų. Tuo laiku daug seserų dirbo 
parapijose vargonininkėmis, procesijų vadovėmis, slapta ruošė vaikus, jaunimą bei 
suaugusiuosius sakramentams, organizavo katalikiškus renginius. 

Atkūrus Nepriklausomybę, 1993 m. seserys atgavo centrinius namus Panevėžyje. 
Šiuo metu veikia Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Palangoje, Palendriuose, Linkuvoje, 
Šilalėje, Druskininkuose. Taip pat seserys gyvena ir kartu su mažesniaisiais broliais 
darbuojasi Pakutuvėnuose. Daugiau apie Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos 
tarnaites sužinoti galite aplankę jų vienuolynus Panevėžyje (Sodų g. 10), Vilniuje 
(Švarioji g. 3b) arba Pakutuvėnuose.

Pagal www.vitaconsecrata.lt ir http://panevezys.lcn.lt
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Dievo Meilės misionierės
Dievo Meilės Misionierių kongregacija (MC) (angl. Missionaires of Charity) 

yra Katalikų Bažnyčios tarptautinė vienuolių bendruomenė. Įkūrėja – palaimintoji 
Kalkutos Motina Teresė (1910–1997). Kongregacijos misija – dalyvauti Bažnyčios 
misijoje skelbti Evangeliją visoms tautoms. Ypatingoji kongregacijos misija – padėti 
išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, 
juose atpažįstant Dievo paveikslą. Tikslas – mylėti Jėzų Kristų, pasislėpusį vargšuose, ir 
Jam tarnauti. Charizma: „Aš trokštu“ – kaip Dievo Meilės Misionierės, seserys pašauktos 
malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės Jam ir sieloms.

1946 m. Loreto kongregacijos Kalkutoje (Indija) vienuolė Motina Teresė gavo 
Šventosios Dvasios įkvėpimą palikti savo vienuolyną ir įkurti naują bendruomenę, 
kuri pasiaukotų tarnystei vargingiausiems iš vargšų. 1950 m. gautas Bažnyčios 

leidimas oficialiai įkurti Dievo Meilės Misionierių kongregaciją. Pirmieji namai buvo 
Kalkutoje, vėliau – ir kituose Indijos miestuose, nuo 1965 m. – kituose kraštuose. 
1989 m. įsteigti pirmieji namai Tarybų Sąjungos teritorijoje – Maskvoje. 2005 m. 
pasaulyje buvo 4713 seserų (89 tautybių), 743 namai 134 kraštuose: 242 namai 
Indijoje, 501 – kituose kraštuose.

Pirmieji MC namai Lietuvoje įsikūrė Kretingoje 1991 m. kovo 19 d., vėliau – 
1994 m. sausio 1 d. – Vilniuje. Kretingoje yra 6 seserys, Vilniuje – 6 seserys. Veikla 
Kretingoje: globos namai sergantiems benamiams, alkoholikams ir tiems, kurie niekur 
kitur negali surasti pagalbos; šeimų, vienišų žmonių ir ligonių lankymas, suteikiant 
dvasinę ir materialinę pagalbą.

Daugiau apie Dievo Meilės misionieres sužinoti galite aplankę jų 
vienuolynus Vilniuje (Šv. Stepono g. 35/4) arba Kretingoje (Laisvės g. 30).

Pagal www.kretingosenciklopedja.lt
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VILNIUS
TRYS KRYŽIAI
Lietuvoje daugiau žinomi yra tik 14 

kankinių, kurie, pasak legendos, buvę 
nukankinti Algirdo laikais. Apie juos jau 
kalba Lietuvos istorikai ir Vilniuje šiek 
tiek juos garbina tikintieji. Jų garbei ant 
vienos Antakalnio kalvos yra pastatyti 
trys kryžiai.

Algirdo laikais Vilniaus vaivada 
Petras Goštautas, vedęs lenkę Bučeckaitę 
ir priėmęs katalikų tikėjimą, iš Padolijos 
parsikvietė 14 pranciškonų ir Vilniuje 
pastatė jiems vienuolyną. Čia apsigyvenę, 
mažesnieji broliai ėmė skelbti Kristaus 
mokslą ir niekinti pagonių dievus. Tai išgirdę, vilniečiai labai įniršo. Algirdui išvykus 
į karą su Maskva, o Petrui Goštautui į Tikočiną, kažkieno pakurstyti, jie sudegino 
vienuolyną ir išžudė pačius pranciškonus. Pirmiesiems septyniems nukirto galvas, 
o kitus, prikalę prie kryžių ant Plikosios kalvos, įmetė į Nerį, kad plauktų į vakarus, 
iš kur buvo atvykę.

Viktoras Gidžiūnas OFM „Legendariškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje“, 26-27 p.

ŠV. PRANCIŠKAUS IR ŠV. BERNARDINO (BERNARDINŲ) BAŽNYČIA
Pirmoji Bernardinų bažnyčia Vilniuje greičiausiai buvo medinė šv. Bernardino 

Sieniečio titulo (sudegė 1475 m.). Apie 1490 m. bernardinai pasistatė naują mūrinę 
bažnyčią. Deja, 1500 m. dėl konstrukcinių klaidų didelę jos dalį teko išardyti. Trečioji 
bažnyčia toje pačioje vietoje pastatyta 1506-1516 m. ir konsekruota Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio titulu. Kartu su Šv. Onos bažnyčia, pastatyta netoliese 1495-1500 m. ir 
dažnai vadinta koplyčia, bernardinų ansamblis XVI a. pradžios Vilniuje išsiskyrė 
didumu ir puošnumu. Deja, Vilniuje dažni gaisrai 1560 m. ir dar kartą 1564 m. bažnyčią 
smarkiai nuniokojo: sudegė visa vidaus įranga, grėsė įgriūti skliautai. Visas vienuolyno 
kompleksas buvo dar kartą nusiaubtas Maskvos armijos per 1655-1661 m. karą. Vėl 
atstatyta bažnyčia 1676 m. buvo konsekruota dvigubu Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir 
Bernardino Sieniečio titulu.

Tikriausiai bernardinai buvo ir pirmieji liturginių dramų statytojai Vilniuje. 
XVII-XVIII a. evangelinius įvykius pamaldų metu iliustruodavo efektingi vaidybiniai 
intarpai, kuriems buvo pasitelkiamos mechaninės judančios skulptūros, pirotechnika 
ir, žinoma, įspūdinga muzika.
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Tikinčiuosius sutraukdavo puošnios bernardinų Mišios, aukojamos keleto 
kunigų, taip pat spalvingos ir neretai su teatralizuotais vaidinimais procesijos, kuriose 
dalyvaudavo bažnytinės bei amatininkų brolijos. 

XVI-XVIII a. keletą altorių Bernardinų bažnyčioje globojo miestiečiai – amatininkų 
brolijų nariai. Pavyzdžiui, Šv. Pranciškaus altorių prižiūrėjo kepurininkų cechas, kitus 
altorius globojo knygrišiai, mūrininkai, dailidės ir staliai. XIX a. Trijų karalių koplyčia 
naudojosi ir ją remontavo Vilniaus šaltkalvių cechas. Iš bažnytinių brolijų svarbiausios 
buvo 1647 m. įsteigta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo brolija, uoliai 
platinusi Dievo Motinos kultą šioje bažnyčioje, ir prie Šv. Onos bažnyčios veikusi to 
paties titulo brolija. Daug tikinčiųjų prie bažnyčios subūrė Šv. Pranciškaus Trečiasis 
(pasauliečių) ordinas.

Bernardinai taip pat globojo du netoliese įsikūrusius bernardinių vienuolynus. 
Pirmąjį iš jų Užupyje dar 1495 m. įkūrė aukštos kilmės tretininkės mergaitės. Tai buvo 
apskritai pirmasis moterų vienuolynas Lietuvoje. Vienuolės savo bažnyčios neturėjo, 
todėl melstis ėjo į Bernardinų bažnyčią. Iš pradžių šv. Mišių metu vienuolės sėdėdavo 
stalėse, netoli didžiųjų bažnyčios durų. 1692 m. jom buvo leista bažnyčios gale, virš 
įėjimo, pasistatyti medinį balkoną, į kurį buvo patenkama per galeriją, jungiančią 
vienuolyną su bažnyčios fasado pietiniu bokšteliu. Į pačią bažnyčią vienuolės 
nusileisdavo tik išimtiniais atvejais – įvilktuvių ir įžadų. 1765 m. pastatyta mūrinė 
vienuolyną ir bažnyčią sujungusi galerija, iš kurios buvo patenkama tiesiai į senoje 
Šv. Petro Alkantaros koplyčioje įrengtą oratoriumą, kur bernardinės atlikdavo išpažintį 
ir priimdavo Komuniją. Antrasis bernardinų globojamas moterų vienuolynas buvo 
įkurtas XVII a. pradžioje prie Šv. Mykolo bažnyčios.
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Po 1863 m. sukilimo per Lietuvą nusiritusi carinių represijų banga neaplenkė 
ir bernardinų. Caro valdininkų nuomone, šie vienuoliai dalyvavo pasipriešinimo 
judėjime aktyviau už kitus. 1864 m. rugpjūtį Vilniaus vienuolynas buvo uždarytas. 
Bažnyčią perėmus pasauliečiams kunigams šiek tiek pertvarkytas jos vidus.

1869-1870 m. pro pat Šv. Onos bažnyčios fasadą nutiesta gatvė perkirto 
bernardinų sodą ir šventorių, suardydama išorinį vienuolynų ir bažnyčių ansamblį. 
Pirminį šventoriaus vaizdą dar labiau pakeitė 1872 m. pastatyta varpinė.

1949 m. Bernardinų bažnyčia buvo uždaryta. Keletą metų ji stovėjo niekieno 
neprižiūrima, vėliau buvo atiduota Vilniaus dailės akademijai ir paversta sandėliu. 
Tik 1994 m. į bažnyčią vėl sugrįžo Lietuvoje kiek anksčiau savo veiklą atnaujinę 
šv. Pranciškaus mažesnieji broliai.

Rūta Janonienė „Vilniaus Bernardinų bažnyčia“, p. 9-19

KAUNAS
ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIA
Mūrinė bažnyčia ir vienuolynas Kaune pradėti statyti apie 1492-uosius, o užbaigti 

apie 1504-uosius. XVII a. bažnyčia ir vienuolynas patyrė tris gaisrus (1603, 1624 ir 
1668 m.). Po abiejų tautų Respublikos padalijimo 1795-aisiais, Kaunas pateko carinės 
Rusijos valdžion. Kauno vienuolyno bažnyčia 1842 m. pavesta Kauno gimnazijos 
kapelionui, o vienuolyno pastatai – miesto magistratui. Tačiau turima duomenų, kad 
1843 m. vienuolyne dar gyveno 9 kunigai ir 3 broliai, o 1851 jų buvo tik 8, taigi, tikslios 
datos, kada paskutinis vienuolis apleido šį vienuolyną, nežinome. Aišku tik tai, kad 
1864-1865 m. čia buvo perkelta Žemaičių vyskupijos dvasinė seminarija.
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Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, Kaune 1926 m. buvo įkurta arkivyskupija, o 
seminarija perėjo jos žinion, kuriai ji priklausė iki 1941 m., kada čia įsibrovė Raudonoji 
armija. Nacių okupacijos metais seminarija galėjo toliau laisvai veikti iki antrosios 
sovietų okupacijos, kurios metu buvęs bernardinų vienuolynas (1945 m.) ir bažnyčia 
(1950 m.) buvo nacionalizuoti. Didžiojo altoriaus antroje pusėje išlikęs lotyniškas 
įrašas, liudijantis, jog „1950 m. kovo 5 d. Viešpats paliko šią šventovę“.

Atgavus nepriklausomybę, 1992 m. bažnyčią perėmė Kauno miesto savivaldybė, 
o vienuolynas 1993 m. pradėtas perduoti atsinaujinantiems po sovietmečio lietuviams 
mažesniesiems broliams, kur šie apsigyveno 1995 metais. Restauruotame vienuolyno 
antrajame aukšte, buvusios pirmosios gotikinės zakristijos vietoje, įrengta pusiau 
privati vienuolyno koplyčia. Bažnyčia Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero 
provincijos perimta tik po 2005-ųjų. Per 2008-ųjų šv. Jurgio, bažnyčios ir antrojo 
Lietuvos globėjo, šventę pašventintas laikinas altorius, ir nuo tada sekmadienių 
šventimą broliai perkėlė į bažnyčią.

Pagal www.domuspacis.lt

KRETINGA
KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI BAŽNYČIA 
Kretingos valdytojas J. K. Chodkevičius su žmona Sofija 1602 m. ant Akmenos 

upės kranto pastatė medinę bažnyčią ir pakvietė šešis brolius bernardinus rūpintis 
bažnyčia ir Kretingos gyventojų dvasiniu gyvenimu. 1617 m. baigta statyti dabartinėje 
vietoje stovinti mūrinė, gotikinio stiliaus bažnyčia.
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XVII a. vid., prasidėjus karams tarp 
LDK ir Švedijos karalystės, vienuolynas ir 
bažnyčia buvo švedų kariuomenės apiplėšti 
ir nuniokoti net du kartus. Pasakojama 
kad, bažnyčios rūsyje buvo užmūryti gyvi 
besimeldžiantys broliai pranciškonai ir 
parapijos žmonės.

XIX a. pranciškonų veiklą varžė caro 
valdžia, tačiau vienuolynas ir bažnyčia 
išgyveno žydėjimo laikotarpį. Pranciškonai 
pasižymėjo puikiu išsilavinimu ir savo 
pamokslais. Ypač jais garsėjo vienuolyne 
gyvenęs tėvas Ambrozijus (Jurgis Pabrėža), 
kuris buvo ir garsus floristas, botanikas.

Prasidėjus Lietuvos okupacijai, 1940 m. sovietinė valdžia uždarė vienuolyną. Po 
metų Kretingoje kilęs gaisras smarkiai nuniokojo bažnyčią ir vienuolyno pastatus. 
1949 m. konfiskuotas bažnyčios turtas ir apribota jos veikla. Vėliau bažnyčia buvo 
suremontuota, o dar vėliau klebono Bronislovo Burneikio rūpesčiu atstatytas jos 
bokštas, sutvarkyta šventoriaus tvora, nuliedinti ir į bažnyčios bokštą įkelti trys 
varpai.

1989 m. į Kretingą sugrįžo pranciškonai ir lapkričio 19 d. aukojo pirmąsias 
Mišias savo buvusioje šventovėje. 2001 m. įrengta ir pašventinta nauja Šventųjų 
pranciškonų kankinių koplyčia. 2005 m. įrengta ir pašventinta Kankinių koplyčia 
su rastais užmūrytoje kriptoje 120 žmonių kaulais (manoma, jog tai gali būti švedų 
kariuomenės XVII a. gyvi užmūryti broliai pranciškonai ir parapijos žmonės). Visi rasti 
kaulai perlaidoti po altoriumi iškastoje šachtoje.

Kretingoje pamaldumas į šv. Antaną pradėjo augti XVIII a., pastačius šv. Antano 
Paduviečio altorių. 1862 m. buvo atvežtos šv. Antano relikvijos. Altoriaus paveikslas, 
kuriame pavaizduotas šv. Antanas su Švč. Sakramento monstrancija rankoje, pasakoja 
apie garsų stebuklą. Stebuklas įvyko vienam turtuoliui atsisakius pripažinti Viešpatį 
Švč. Sakramente. „Nebent jei jį parpuolęs pagarbintų toks niekingas padaras kaip 
asilas“. Atvedus asilą, jis, užuot puolęs prie avižų, parklupo prieš Švč. Sakramentą 
ir jam nusilenkė. Atsiradus šv. Antano relikvijoms, jo garbinimo kultas Kretingoje 
sparčiai augo. Greit šv. Antano atlaidai tapo svarbiausia brolių pranciškonų ir Kretingos 
parapijos švente, pritraukiančia maldininkų iš visos Lietuvos.

Pagal lankstinuką apie Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią
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PAKUTUVĖNAI

SUSITAIKINIMO SODYBA
1995 m. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir broliai pranciškonai 

ieškojo galimybių suteikti žmonėms vietą pabūti vienumoje, per bendrą darbą, maldą 
ir poilsį atstatyti santykius su savimi, Dievu ir aplinkiniais. Pakutuvėnų bažnyčia, 
esanti 30 km. nuo Kretingos, idealiai tiko šiai idėjai. Kretingos Pranciškoniškojo 
jaunimo tarnyba išsinuomojo 50 ha žemės aplinkui Šv. Antano Paduviečio bažnyčią 
ir Pakutuvėnuose ėmė kurtis „Susitaikinimo sodyba“. 

1991 metų birželio 14 dieną (per šv. Antano atlaidus) mes, pirmieji brolių 
pranciškonų naujokai, atvykome į Pakutuvėnus, rekolekcijoms. Tėvas Matas OFM 
mums parašė eremitų regulą pagal dykumų tėvų patirtį (valgyti tik vieną kartą per 
dieną ir tik duonos, kurią reikia patiems susielgetauti po du einant per kaimą). Tos 
dešimt dienų buvo pirmasis susitikimas su pranciškonišku gyvenimu. Mes tikėjome, 
kad ateityje čia bus susikaupimo ir maldos vieta broliams naujokams. Meldėmės, o po 
to atsivertę skaitėme šv. Raštą, kuriame radome patvirtinančius žodžius, kad eitume 
ir statytume. [...] Nė vienas iš mūsų nebuvo dirbęs nieko panašaus, bet perskaitėme, 
kad šv. Pranciškus statė iš mėšlo ir molio, sienas pindamas iš žabų vytelių. Tai ir mes 
nutarėme pirmą namuką pasistatyti molinį. Nežinojome nuo ko pradėti, tačiau mus 
nuolat lydėjo Viešpaties palaima – atvyko inžinieriai iš Aleksandravo kaimo, kurie 
patarė su moliu maišyti ne mėšlą, o pjuvenas. Tai buvo žymiai efektingesnė rišamoji 
priemonė. Traktoriais mums ėmė vežti molį. Aš pasiuvau odines kojines moliui 
minkyti. Dviese su broliu Faustu padarėme pamatus, išpynėme molinuko sienas. Tai 
buvo labai įdomus darbas, kadangi vasarą nuolat atvykdavo vienas kitas žmogelis, 
kurie mums padėdavo. [...] Šio namuko paskirtis – vieno brolio eremito (atsiskyrėlio) 
namas, kuriame jis metus galėjo gyventi. Ir ateityje, manėme, kad tokių namukų turi 
būti žymiai daugiau. Bet Viešpaties plane buvo kitaip – Pakutuvėnų vieta tapo visų. 
1993 metais niekaip negalėjome rasti vietos jaunimo stovyklai-rekolekcijoms prieš 
žygį į Žemaičių Kalvariją. Bandėme Šventojoje, kitose vietose, bet nieko neišėjo, 
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tarsi Viešpats būtų sakęs: „Jums visi keliai į kitas vietas uždaryti – darykite stovyklą 
Pakutuvėnuose“. Taip atsirado pirmoji Pakutuvėnų stovykla (Pauliaus Vaineikio OFM 
interviu, 1997).

Vasaromis Pakutuvėnuose pradėtos rengti įvairios stovyklos. Kretingos 
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba jau daugybę metų organizuoja stovyklas šeimoms, 
jaunimui, šlovintojams, Pranciškaus draugams. Į šias stovyklas susirenka šimtai 
dalyvių iš visos Lietuvos. Nuo 1995 metų organizuojamos šeimų stovyklos buvo 
pirmasis tokio pobūdžio bandymas Lietuvoje ir turėjo didelę įtaką Lietuvos šeimų 
dvasiniam prabudimui.

2007 m. Pakutuvėnų infrastruktūrai vystyti, bendruomenės bei stovyklų 
reikalams palaikyti įkurta VšĮ „Susitaikinimo sodyba“, kurią įsteigė brolių pranciškonų 
vienuolynas, Plungės savivaldybė ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. 

Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenę sudaro trys broliai 
pranciškonai, dvi Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitės seserys, 5-6 žmonės, 
sveikstantys iš įvairių priklausomybių, bei keletas darbuotojų. Visi vadovaujasi 
tradicine vienuolynuose įprasta dienotvarke, vadinama regula, pritaikyta Pakutuvėnų 
misijai. Daug dėmesio skiriama maldai: kasdien ryte, per pietus ir vakare (po rožinio) 
kalbamos Dievo tautos Liturginės valandos. Visi dalyvauja kasdienėse šv. Mišiose. 
Nuo pusryčių iki pietų, o taip pat pasibaigus pietų pertraukai, iki vakarienės 
vyksta įvairiapusė terapinė veikla, įskaitant aktyvaus darbo terapiją. „Susitaikinimo 
sodyba“ – tai sveikstančių nuo įvairių priklausomybių žmonių bendruomenė, 
kurioje stengiamasi gyventi krikščioniškais principais paremtą bendruomeninį 
gyvenimą. Pakūtos perspektyva – sveikstančių priklausomų žmonių bendruomenė 
ir evangelizacinės misijos. 

Pagal www.kpjt.lt ir www.polia.info

KRYŽIŲ KALNAS
Rašytiniuose šaltiniuose Kryžių kalnas pirmąkart paminėtas XIX a. viduryje: 

„Vienas iš Jurgaičių gyventojų 1847 m. sunkiai sirgdamas Dievui pažadėjo, kad, jei 
nuo ligos gyvas liks, tai ant to kalno pastatys kryžių. Atsitiko taip, kad anas pagijo 
kryžių ten statydamas. Kaip tiktai toji žinia žmonių tarpe pasiplėtė, tai per tris metus 
iš tolimesnių kaimų taip daug kryžių čia privežė ir pastatė, kad jų skaitlingumą dabar 
matome“. Vėlesniuose pasakojimuose apie Kryžių kalną sakoma, kad kryžiai imti 
statyti ant piliakalnyje palaidotų 1831 ir 1863 m. sukilimų dalyvių kapų. Ši kryžių 
statymo versija ypač skleista okupacijos dešimtmečiais, stengiantis sumenkinti Kryžių 
kalno religinę reikšmę ir paversti jį liaudies pasipriešinimo išnaudotojams paminklu. 
Kryžiai statyti dėkojant Dievui už sugrąžintą sveikatą arba prašant sveikatos. XX a. 
pradžios lietuvių spaudoje remiantis surinktais senų žmonių pasakojimais rašyta apie 
vadinamuosius apžadų kryžius, minėti ligoniai, einantys pasimelsti į šį kalną, keliais 
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apvaikščioti kryžius, apeiti ten įrengtą Kryžiaus kelią. Taigi pirmieji kryžiai Jurgaičių 
piliakalnyje atsirado kaip nuoširdaus liaudies pamaldumo, dėkingumo Dievui ženklai. 
Tačiau neverta atmesti ir antrojo motyvo – noro pagerbti čia palaidotus sukilėlius 
(žuvusius veikiau 1863 m. sukilimo metu, o ne 1831 m.) ir sykiu pasipriešinti caro 
valdžiai, draudusiai ir visaip trukdžiusiai statyti kryžius. 

Sovietmečiu Kryžių kalnas tapo plačiai žinomu, netgi užsienyje, kovos už 
tikėjimo laisvę simboliu. Juo labiau stengėsi okupantų valdžia kalną sunaikinti, netgi 
su žeme sulyginti, juo labiau jis klestėjo. Juo labiau buvo stengiamasi užgniaužti 
kryžių statymą, juo daugiau jų buvo čia statoma. Sunkiais okupacijos dešimtmečiais 
ypač atsiskleidė kryžiaus, kaip stiprybės ir vilties šaltinio, prasmė. Kryžių kalnas buvo 
pramintas lietuviškąja Golgota.

Pagal www.kryziukalnas.lt

KRYŽIŲ KALNO VIENUOLYNAS
Popiežius Jonas Paulius II, 1993 metų rudenį, kelioms savaitėms teprabėgus nuo 

jo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, 
brolius pranciškonus paragino pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai 
veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Kertinis vienuolyno akmuo išrėžtas iš 
La Vernos kalno, jį pašventino popiežius Jonas Paulius II, akmenyje saugoma kapsulė 
su vienuolyno steigimo dokumentais. Pastatą, stovintį 300 metrų nuo Kryžių kalno, 
statyti padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai. Jis iškilmingai pašventintas 
2000 metų liepos 8 dieną.

Kryžių kalno vienuolynas yra Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero 
provincijos noviciato namai. Sykiu broliai pranciškonai yra tarsi Kryžių kalno globėjai. 
Vienuolyne gali rasti prieglobstį tyloje norintys susikaupti maldininkai, rekolekcijas 
atliekančios grupės.

Pagal www.kryziukalnas.lt
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KLAIPĖDA
Istorikas V. Gidžiūnas pranciškoną Henriką Liuksemburgietį vadina pirmuoju 

lietuviškų kilčių apaštalu, kurį 1247 m. popiežius Inocentas IV paskyrė Žiemgalos 
vyskupu (plg. Lietuvos pranciškonai, Kennebunk Port, Maine, 1948, p.4). Jo vyskupijos 
teritorija apėmė ir didelę dalį etninių Lietuvos žemių. 1251 m. Žiemgalos vyskupija 
buvo panaikinta. Viena jos teritorijos dalis buvo prijungta prie Rygos arkivyskupijos, 
o kita atiteko naujai Kuršo vyskupijai, kartu su Žemaitija. Jos ganytoju iki 1263 m. 
liko vyskupas Henrikas. Jis buvo ne tik geras vienuolis, bet ir sumanus politikas. 
Popiežius paskyrė jį naujakrikščio valdovo Mindaugo globėju. V. Gidžiūnas, 
nuodugniai studijavęs archyvinę Vatikano rankraštinę medžiagą, rašo, kad Kuršo 
vyskupas, neturėdamas nei savo katedros, nei vyskupo rezidencijos, prisidėjo prie 
Klaipėdos miesto įkūrimo. Lietuvos valdovas Mindaugas leido Livonijos ordinui ir 
Kuršo vyskupui pranciškonui Henrikui pagal susitarimą statyti pilį „toje vietoje, kur 
vandenys, būtent Nemunas ir Dangė, susilieja, Dievo garbei ir tikrojo krikščioniškojo 
tikėjimo išplatinimui... Toliau privalome Mes su broliais miestą prie pilies pastatyti 
per dvejus metus nuo pilies įkūrimo... O mieste privalome išrinkti laisvą sklypą 
didesniosios bažnyčios statybai, mūsų namo ir kanauninkų namo ir kitiems mūsų 
poreikiams“ (Jonas Zembrickis, Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūros ir prekybos miesto 
istorija, I t., 30 p. Klaipėda, 2002). 

Vyskupo rūpesčiu Klaipėdoje buvo pastatytos šv. Mykolo ir šv. Jono bažnyčios ir 
dar 11 bažnyčių įvairiose Kuršo vietose. Jam talkino Rygos pranciškonai: gvardijonas 
Henrikas, Tomas, Adolfas ir Andriejus. Broliški lietuvių ir rygiečių ryšiai dar sustiprėjo, 
kai Rygos arkivyskupu tapo pranciškonas Fridrikas iš Bernšteino (1304-1340). 
Bažnyčių statybos liudija apie Kuršo žemėse gyvenančių žmonių pasaulėvaizdžio ir 
pasaulėjautos virsmą, naujų gildijų atsiradimą ir t.t. Bet tęsėsi tai neilgai. Klaipėda 
nuolat buvo deginama ir griaunama. 1392 m. Kuršo vyskupas atsisakė savo teisių 
mieste. Broliai pranciškonai Klaipėdoje gyveno iki reformacijos 1525 m.

Knygoje „Klasztory bernardynskie w Polsce“, kurią 1985 m. išleido Kalwaria 
Zebzydowska pranciškonai, yra skyrius, skirtas Klaipėdai. Štai, kas ten parašyta: 
„Klaipėda (Memel) – miestas Prūsijos karalystės teritorijoje, Varmijos vyskupijoje. 
1784-1828 m.m. čia veikė Lietuvos pranciškonų ordino provincijos rezidencija. 
Leidimą įsikurti ten pranciškonams suteikė Varmijos vyskupas Ignotas Krasickis, 
taip pat pavedęs jiems ir sielovados darbą parapijoje. Rezidencija Klaipėdoje atvėrė 
duris 1784 m. Iš pradžių jie važinėjo į Klaipėdą iš Kretingos tik švenčių dienomis 
ir sekmadieniais. Vėliau persikėlė į Klaipėdą ir apsigyveno nuomojamame name. 
1790 m. Žemaičių seniūnė Marcijona Tiškevičienė paskyrė 1000 auksinių Kretingos 
vienuolynui su sąlyga, kad šio vienuolyno kunigas būtų nuolat išlaikomas Klaipėdoje ir 
būtų užtikrinta tenykščių katalikų sielovadinė globa. Pirmuoju vienuolyno vyresniuoju 
ir klebonu buvo Euzebijus Grosas (Gross), kurio rūpesčiu 1785 m. pastatyta medinė 
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Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčia su 3 altoriais. Netrukus (1789 m.) 
prie bažnyčios buvo pastatyta iš pradžių medinė ant mūrinių pamatų, kiek vėliau 
(1808 m.) mūrinė rezidencija bei ūkiniai pastatai, bažnyčios tarnų namai ir parapijos 
mokykla. Netoli bažnyčios taip pat stovėjo Šv. Marijos Magdalietės koplyčia. 1807 m. 
karo metu bažnyčioje buvo įrengta karo ligoninė, todėl jos vidus nuniokotas, tačiau 
tuoj po karo šventovė buvo atnaujinta. Parapiją sudarė apie 500 tikinčiųjų. Savo 
sielovadoje pranciškonai visų pirma atsižvelgė į poreikius vietinių katalikų, kurių 
dauguma buvo žemaičiai ir vokiečiai. Be to, siekė protestantus patraukti į savo 
Bažnyčią. Kai 1828 m. vienuolyno vyresnysis bei klebonas Placidas Prothamann‘as 
ordino vyresnybės buvo atšauktas į Kretingą dėl senatvės (mirė 1829 m.), į jo vietą 
niekas nebuvo paskirtas ir rezidencija Klaipėdoje nustojo buvojusi. Parapiją tuomet 
perėmė pasauliečiai dvasininkai“. 

Pagal www.kretingospranciskonai.lt

KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO VIENUOLYNAS 
ŠV. PRANCIŠKAUS ONKOLOGIJOS CENTRAS

2005 metais pradėtas kurti pirmasis Lietuvoje vėžio liga sergančiųjų paramos ir 
informacijos centras. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba broliams pranciškonams 
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detaliuoju planu suformavo 2,3 ha sklypą šiaurinėje miesto dalyje, Labrenciškėse, 
prie Klaipėdos universitetinės ligoninės ir leido pagal panaudą juo naudotis. 

Čia kuriasi informacijos ir paramos centras vėžiu sergantiems žmonėms bei 
jų artimiesiems. 2012 m. liepos 22 d. įvyko šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno 
bažnytėlės šventinimo iškilmės.

2008 m. gegužės 11 d. pirmą kartą Klaipėdoje vyko akcija „Vilties bėgimas“, 
kurios tikslas buvo solidarumas su vėžiu sergančiais bei visuomenės dėmesio 
atkreipimas į šią problemą. „Vilties bėgimas“ jau tapo kasmet vykstančia tradicine 
solidarumo akcija. 

Pagal www.ofm.lt

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kuo ypatinga mažesniųjų brolių kūrimosi Lietuvoje istorija?
2. Kuo skiriasi ir kuo panašios Lietuvoje veikiančios sesutės 
pranciškonės?
3. Kaip jums atrodo, kokiais būdais Lietuvos Pranciškoniškoji 
šeima šiandien atsiliepia į Pranciškaus misiją: „Eik ir atstatyk“?

UŽDUOTIS:

Sužinokite, kuo su pranciškonais susijusios šios Lietuvos vietovės: Dotnuva,  ☼
Telšiai, Tytuvėnai, Troškūnai?
Peržiūrėkite ir aptarkite dokumentinį filmą „Malonė“ (Dalia Kanclerytė,  ☼
2010)

Iš žodžių į gyvenimą!

Suplanuokite piligriminę kelionę po Lietuvos pranciškoniškas vietas.
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PRANCIŠKONIŠKAS UGDYMAS
Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją

Dievas davė man brolius
Kas buvo kartu, tapo saldybe

Viešpatie, ką Tu nori, kad aš padaryčiau?
Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva

Mano Dievas ir mano viskas
Šventoji Sužadėtine Neturtystė ir brolis šventas Nusižeminimas

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu
Visa kūrinija, šlovink Viešpatį!
Kas yra tobulas džiaugsmas?
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IŠ EVANGELIJOS Į GYVENIMĄ IR 
IŠ GYVENIMO Į EVANGELIJĄ

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
9. Pranciškoniškojo jaunimo regula ir gyvenimas yra toks: laikytis mūsų Viešpaties 

Jėzaus Kristaus Evangelijos, sekant šv. Pranciškumi Asyžiečiu, kuris Kristų padarė 
savo gyvenimo su Dievu ir žmonėmis įkvėpėju bei centru. Pranciškoniškasis jaunimas 
teįsipareigoja uoliai skaityti Evangeliją, eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į 
Evangeliją.

Pranciškaus patirtis
Antai, kai vieną dieną anoje bažnyčioje buvo skaitoma Evangelijos ištrauka, 

pasakojanti, kaip Viešpats pasiuntė savo mokinius skelbti Dievo žodžio, Dievo 
šventasis, dalyvavęs šv. Mišiose, buvo sukrėstas tų žodžių, todėl vos joms pasibaigus, 
jis maldaudamas ėmė prašyti kunigą paaiškinti aną Evangelijos vietą. Kai tas jam viską 
iš eilės išdėstė, šventasis Pranciškus, girdėdamas, kad Kristaus mokiniams nedera 
įsigyti nei aukso, nei lazdos, neturėti nei kurpių, nei dvejų marškinių, bet privalu 
skelbti Dievo karalystę ir raginti atsiversti, labai pradžiugęs ir Dievo Dvasios įkvėptas 
sušuko: štai ko aš noriu, štai ko ieškau, štai ką visa savo širdimi trokštu daryti. Tad 
kupinas džiaugsmo skubinasi šventasis tėvas vykdyti išganingo paraginimo ir nė kiek 
negaišuodamas stengiasi uoliai išpuldyti tai, ką išgirdo. Tučtuojau nuo kojų nusiauna 
sandalus, numeta lazdą, diržą pakeičia virve ir pasilieka tik vienerius marškinius. 
Nuo tol jis ima vilkėti kryžiaus pavidalo rūbą, norėdamas taip atremti visas velnio 
pagundas, šiurkštų rūbą, kad juo nukryžiuotų savo ydingą ir nuodėmingą kūną, 
galiausiai skurdų ir negražų rūbą, kurio niekas iš pasaulio nesugalvotų įsigeisti. Jis 
troško taip pat ir visa kita, ką išgirdo, kuo rūpestingiau ir pagarbiau išpildyti. Mat jis 
nebuvo kurčias klausytis Evangelijos, bet viską, ką išgirsdavo, dėjosi savo atmintin 
ir stengėsi paraidžiui tatai atlikti.

***
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Sunku ir pagalvoti, kaip pasikeisdavo tardamas tavo Vardą, šventasis Dieve, 
nes jis taip džiaugdavosi ir tapdavo kupinas skaisčiausio malonumo, kad išties 
atrodydavo naujas ir kito pasaulio žmogus. Dėl to, kur nors kelyje, namuose ar tiesiog 
ant žemės radęs kokį daiktą su šventraščio ar kokių pasaulietinių raštų ištrauka, 
pagarbiai pakeldavo tą šventenybę, padėdamas ją saugion ir tinkamon vieton, kad 
Viešpaties vardas ar su juo susijęs įrašas nuošaliai nesimėtytų. Todėl anądien vieno 
brolio paklaustas, kodėl jis taip uoliai surinkinėjo pagonių raštus, kur net neminimas 
Viešpaties vardas, atsakė: „Sūnau, mat tai yra raidės, iš kurių susideda garbingasis 
Viešpaties Dievo vardas. Visas juose randamas gėris nepriklauso nei pagonims, nei 
kam kitam, o tik vieninteliam Dievui, nes visa, kas iš jo kyla, yra gera“. 

Tomas Celanietis „Šv. Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, 22, 82

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Pranciškus pavertė Evangeliją savo Regula ir gyvenimu. 
Kokią vietą Šventasis Raštas užima mano gyvenime?
2. Kuo Šventasis Raštas skiriasi nuo kitų knygų?
3. Kaip suprantu, ką reiškia „eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš 
gyvenimo į Evangeliją“? Ką tai reiškė šv. Pranciškui?
4. Kaip galiu padaryti Šventąjį Raštą dar svarbesne savo 
gyvenimo dalimi?

UŽDUOTIS:

Susipažinkite su Lectio Divina metodu. Daugiau apie jį sužinoti padės  ☼
Stephen J. Binz knyga „Pašnekesys su Dievu skaitant Šventąjį Raštą“.

Iš žodžių į gyvenimą!

Skaityti Šventąjį Raštą, kaip ir mokytis užsienio kalbos, geriau kasdien po truputį 
negu daug, bet kartkartėmis. Pasistenk atrasti laiko kasdien paskaityti Šventąjį Raštą. 
Gali pasirinkti 2 būdus: perskaityti Bažnyčios skaitinius kiekvienai dienai (tau padės 
knygelės „Metai su Šventuoju Raštu“, „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“) arba pasirink 
iš eilės skaityti kurią nors Šventojo Rašto knygą (pavyzdžiui, evangeliją ar psalmes). 
Tekstą perskaityk keletą kartų, jei reikia ir balsu. Radęs neaiškų žodį, ieškok pagalbos 
Šventojo Rašto komentaruose ar Katalikų Bažnyčios Katekizme, klausk dvasios brolio. 
Susidraugauk su Šventuoju Raštu per kantrias kasdienines pastangas. Pabandyk 
melstis su kokia nors Šventojo Rašto ištrauka. Apsibrėžk, kiek laiko tam skirsi (pvz. 
15 min.) ir išbūk jį. Klausyk, ką Dievas tau kalba per savo žodį.

Bent vieną brolijos susitikimą per mėnesį paskirkite bendruomeniniam Dievo 
žodžio skaitymui pagal Lectio Divina žingsnius. Galite skaityti sekmadienio Evangelijos 
skaitinį. Tegul Dievo žodžio skaitymas tampa nuolatine jūsų brolijos praktika!
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DIEVAS DAVĖ MAN BROLIUS

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
10. Pranciškoniškasis jaunimas teieško gyvo ir veikiančio Kristaus savo broliuose 

ir sesėse, Šventajame Rašte, Bažnyčioje ir liturgijoje.

Pranciškaus patirtis
Kai Dievas davė man kelis brolius, nebuvo, kas man pasakytų, ką turiu daryti, 

bet pats Aukščiausiasis man apreiškė, kad turiu gyventi Evangelija.

Testamentas, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 75 p.

Kad ir kur broliai vienas kitą sutiktų, tegu parodo, jog yra tos pačios šeimos 
nariai. Ir tenesidrovi atskleisti vienas kitam, ko jiems trūksta. Juk kaip motina myli savo 
kūdikį ir juo rūpinasi, taip ir vienuolis turi mylėti bei rūpintis savo dvasios broliu – ir 
dar labiau negu ji.

1223 metų Regula, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 68 p.

Žinome, kad Pranciškus nuolat kartodavo, jog „Dievas man davė brolius“. Vienoje 
iš Pranciškaus pirmųjų biografijų („Tobulumo veidrodis“, 85) aprašoma, kokį jis matė 
tobulą brolį: „...tobulas brolis bus tas, kuris savo gyvenime sugebės sujungti tokias 
brolių savybes: brolio Bernardo tikėjimą, kuris tampa tobulas, susietas su meile 
ir šventuoju neturtu; brolio Leono paprastumą ir tyrumą, pripildytą švenčiausio 
skaistumo; brolio Angelo mandagumą, kuris tapo pirmuoju riteriu, įstojusiu į mūsų 
Ordiną, buvo pilnas malonumo, gerumo, brolio Masseo patrauklumą ir šaunumą; 
brolio Egidijaus kontempliacijos skrydį; neišsenkančią brolio Rufino maldos dorybę, 
kuris sugebėdavo melstis net miegodamas; brolio Dženepro kantrybę, kuris pasiekė 
tobulumą atsisakydamas savo valios ir karštai trokšdamas sekti Kristų iki kryžiaus...“. 
Tobulas brolis Pranciškui – tai visi broliai kartu. Įvairios brolių savybės sudaro tobulą 
brolį.

Algirdas Malakauskis OFM „Pal. J. Matulaitis ir šv. Pranciškus: aštuonios paralelės“
www.bernardinai.lt
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai: 

1. Kodėl brolija yra būtina autentiškam pranciškoniškam 
gyvenimo keliui?
2. Kuo pranciškoniška brolija man padeda tikėjimo kelionėje?
3. Kaip man sekasi mylėti konkrečią savo broliją?
4. Ką daryti, jei brolija, kuriai priklausau, stokoja entuziazmo?

UŽDUOTIS:

Kiekvienas ant lapelio užrašykite savo vardą, lapelius surinkite ir  ☼
sumaišykite. Išsitraukę po vieną lapelį su brolio ar sesės vardu, šalia 
parašykite jo dorybę. Surinkęs visus lapelius, vienas iš jūsų tegul garsiai 
perskaito, kas yra tobulas brolis ar tobula sesė. 
Perskaitykite Carlo Carretto knygos „Aš, Pranciškus“ skyrių „Linksma  ☼
draugija“ (47-56 p.).

Iš žodžių į gyvenimą!

Kasdien melskitės už savo broliją. Galite visi kartu pasirinkti konkrečią maldą ir 
konkretų laiką, kada tai darysite.

Patirkite dažnų susitikimų su brolija džiaugsmą! Nepamirškite ir neformalių 
susitikimų, kartu leiskite laisvalaikį, pažinkite vieni kitus, susidraugaukite. Nebijokite 
vieni kitiems išsakyti savo poreikius ir atskleisti savo lūkesčius.
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KAS BUVO KARTU, TAPO SALDYBE
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
12. Evangelijos jėgos pastūmėtas Pranciškoniškasis jaunimas tepritaiko savo 

mąstymo ir veikimo būdą prie Kristaus būdo per esminį vidinį pasikeitimą, kurį pati 
Evangelija vadina „atsivertimu“ ir kuris dėl žmogiškojo silpnumo turi vykti kasdien. 
Einant šiuo atsinaujinimo keliu Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas yra išskirtinis Tėvo 
gailestingumo ženklas ir malonės šaltinis.

17. Pranciškoniškasis jaunimas testiprina tikrus visuotinės brolybės pamatus ir 
visa kur tekuria priėmimo dvasią bei brolystės atmosferą. Nuolankia ir pagarbia dvasia 
tepriima visus žmones kaip Viešpaties dovaną ir Kristaus atvaizdą. Brolystės jausmas 
leis jiems džiaugsmingai save laikyti lygiais su visais žmonėmis, ypač su mažiausiais. 
Tebendradarbiauja su judėjimais, skatinančiais tautų brolystę, ir tesilaiko aiškios pozicijos, 
kai bet kuria priespaudos ar abejingumo forma pažeidžiamas žmogiškasis orumas.

Pranciškaus patirtis
Dievas įkvėpė mane, brolį Pranciškų, taip pradėti atgailos 

gyvenimą. Kol dar gyvenau nuodėmėse, man buvo labai koktu 
matyti raupsuotuosius, bet pats Viešpats nuvedė mane pas juos, ir 
man jų labai pagailo. O kai pažinau juos, kas anksčiau man atrodė 
koktu, virto kūno ir sielos paguoda, tikra palaima. Ir po to, ilgai 
netrukęs, atsiskyriau nuo pasaulio.

Testamentas, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 74 p.

Po šių įvykių tikrojo nuolankumo mylėtojas ir šventasis nuėjo pas raupsuotuosius 
ir pasiliko su jais. Jis kiekvienam dėl Dievo labai atidžiai patarnavo, plovė visus jų 
pūlinius, nuo žaizdų valė kraujo krešulius, juk jis pats savo Testamente prabyla 
sakydamas: kai skendėjau nuodėmėse, žiūrėti į raupsuotuosius man atrodė 
neapsakomai koktu, todėl Viešpats pas juos mane nuvedė, ir aš gailestingai jiems 
tarnavau. Jis pasakojo, kad matyti raupsuotuosius tuomet, kai dar tuštybe gyveno, 
jam buvo taip nemalonu, kad, nenorėdamas žiūrėti į jų namus, atsitraukdavo kone 
dvi mylias ir užsikimšdavo pirštais nosį. Tačiau Aukščiausiojo malone ir galybe jis 
pradėjo galvoti apie šventus ir nesavanaudiškus dalykus, ir štai kai vieną dieną, dar 
tebegyvendamas pasaulio dvasia, sutiko vieną raupsuotąjį, save nugalėjęs priėjo 
ir jį pabučiavo. Nuo tol jis ėmė dar labiau save menkinti siekdamas su Atpirkėjo 
gailestingumu visiškai save nugalėti.

Tomas Celanietis „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, 39 p.
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Raupsuotųjų ligoninė buvo ir šalia Asyžiaus. Pasivaikščiodamas miesto 
apylinkėse, šv. Pranciškus, be abejo, buvo nekartą ją matęs ir pro jos šalį ėjęs. Kiekvieną 
tačiau kartą, kai tik papūsdavo nuo jos vėjas ir atnešdavo raupsuotiesiems būdingą 
dvokimą, Pietro di Bernardonės sūnus sprukdavo šalin, pirštais užsispaudęs nosį. Jis 
mielai duodavo raupsuotiesiems išmaldos. Bet ją nunešti turėdavo kas nors kitas. 
Taip buvo ir tą dieną, kai jis, jodamas raitas, staiga išvydo prieš save raupsuotąjį. 
Pirma jo mintis buvo pasukti arklį atgal ir pabėgti. Tačiau prieš jo dvasios akis išniro 
anksčiau vienos maldos metu girdėti žodžiai: „Tai, kuo tu bjauriesi, virs tau džiaugsmu 
ir malonumu“. O kuo gi jis labiau bjaurėjosi, jeigu ne raupsuotaisiais? Ir štai, ryžtingu 
savo valios mostu jis perlaužė save: nušoko nuo arklio, priėjo prie ligonio, įspraudė 
išmaldą į ligos suėstą jo ranką, pasilenkė ir pabučiavo žaizdotus jo pirštus. Be abejo, 
vidinis sukrėtimas buvo nepaprastas. Šventasis nežinojo, kaip jis užsėdo ant arklio ir 
kokiu keliu jojo tolyn. Tačiau viena jis juto, kad jo širdis buvo iš tikro pilna nuostabaus 
nežemiško džiaugsmo.

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 254 p.
Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Atsiversti (graikiškas žodis metanoia) reiškia pakeisti savo 
gyvenimo kryptį, nusivilkti senojo žmogaus gyvenimo būdą ir 
apsivilkti nauju žmogumi. Kaip Dievo meilė keičia mane, mano 
gyvenimo kryptį?
2. Ar kitą žmogų priimu kaip Dievo dovaną ir Kristaus 
atvaizdą? Kas dažniausiai kliudo man pamatyti Kristų kitame 

žmoguje?
3. Kas yra mūsų dienų „raupsuotieji“? Kaip mes, pranciškoniškasis jaunimas, 

galime prie jų pasilenkti ir patarnauti?

UŽDUOTIS:

Suraskite ir grupėje pristatykite po vieną pasirinktą šventąjį ir jo atsivertimo  ☼
istoriją. Būkite kūrybingi!

Iš žodžių į gyvenimą!

Per mūsų brolių ir sesių liudijimus yra stiprinamas bei auginamas mūsų tikėjimas. 
Pakvieskite broliją į Liudijimų vakarą. Tesuartina ir tepraturtina jus pasidalijimas 
savo gyvenimais. Papasakok, kaip sutikai Jėzų, ir kas pasikeitė tavo gyvenime po 
šio susitikimo?

Prisijunkite prie jūsų brolijoje organizuojamų socialinių tarnysčių (globos 
namų vaikų, neįgaliųjų, senelių, ligonių, kalinių lankymo) arba sugalvokite naujų 
iniciatyvų.
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VIEŠPATIE, KĄ TU NORI,
KAD AŠ PADARYČIAU?

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
14. Pranciškoniškasis jaunimas teliudija savo karštą meilę Mergelei Marijai, 

nuolankiai Viešpaties tarnaitei ir Pranciškoniškosios šeimos globėjai bei užtarėjai, 
su pasitikėjimu uoliai melsdamasis bei sekdamas jos paklusnumu Dievo žodžiui ir 
besąlygišku atsidavimu Dievo kvietimui.

Pranciškaus patirtis
Taigi Pranciškus leidosi į kelią, ir atvykęs į Spoleto pasijautė blogai. Mąstydamas 

apie kelionę, nusprendė pailsėti ir sapne išgirdo kažkokį balsą, klausiantį, kur jis 
keliaująs. Pranciškus jam papasakojo apie savo planus. Tada balsas tarė: 

„Kas tau atrodo naudingesnis – šeimininkas ar tarnas?“
„Šeimininkas“, – atsakė Pranciškus.
„Tai kodėl tu palikai šeimininką, kad sektum tarną, palikai karalių dėl 

pavaldinio?“
Pranciškus paklausė: „Viešpatie, ką Tu nori, kad aš padaryčiau?“
Balsas jam atsakė: „Grįžk į savo miestą, ir tau bus pasakyta, ką turi daryti, nes 

tau duotą regėjimą turi suprasti kitaip“.
Pabudęs Pranciškus mąstė apie tai, kas jam buvo atskleista. Jei ankstesnis sapnas, 

nurodantis į sėkmę, privertė jį šokinėti iš laimės, tai šis naujas regėjimas, priešingai, 
vertė jį sugrįžti į save. Jis su tokiomis pastangomis galvojo ir apgalvojo gautąją žinią, 
kad tą naktį daugiau nebesumerkė akių.

Vos prašvitus, jis skubiai parjojo į Asyžių, džiaugsmingai laukdamas, kad Dievas, 
kurio balsą girdėjo, apreikš jam savo valią, nurodydamas išgelbėjimo kelią. Jo širdis 
jau buvo pasikeitusi. Karas Apulijoje jam jau nieko nebereiškė, nes jis aistringai troško 
vieno – įvykdyti Dievo valią.

„Trijų draugų legenda“, Fonti Francescane, 1401
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Biografai pasakoja, kad Asyžietis jau iš pat jaunystės buvęs draugijos žmogus. 
Bičiulių jis turėjęs ištisą būrį. Ir ne tik todėl, kad buvęs turtingas ir išlaidus, todėl 
galėjęs ruošti puotų ir už jas užmokėti. Pats jo būdas traukęs žmones savęspi. 
Šv. Pranciškus buvęs linksmas, atviras, sąmojingas, mėgstąs šposauti ir dainuoti, 
tačiau kartu drovus ir skaistus. Patarnauti artimui, priimti atėjusį svečią, greitomis 
atsiliepti į pažįstamųjų pakvietimą jam buvo tokia savaime aiški pareiga, jog jis net 
nuo stalo pašokdavo, išgirdęs, kad draugai jo laukią. Nenuostabu todėl, kad šventasis 
beveik niekad nepasilikdavo vienas. Visą laiką jis sukiojosi tarp žmonių, jeigu ne tarp 
jaunimo aikštėse bei gatvėse, tai tarp suaugusiųjų savo tėvo krautuvėje. Bėgti nuo 
minios, užsidaryti savame kambarėlyje ir melancholiškai svajoti saulėlydžių metu 
šv. Pranciškus nemokėjo. Pati prigimtis jį vedė į bendruomenę, ir jam buvo gera 
joje.

Todėl pirmasis jo apsisprendimas buvo tapti ne vienuoliu, ne kunigu, net ne 
pirkliu, pratęsiant tėvo užsiėmimą, bet – riteriu. Riteris juk yra viešumos žmogus. 
Jis yra kovotojas už kitus: už prispaustuosius, pažemintuosius, moteris, našlaičius, 
vargšus. Riterio gyvenimas niekad nėra vienišas. Jis vyksta visados tarp žmonių, 
visados bendruomenėje. Buvimas drauge yra pagrindinė riterio žymė. Išgirdęs tad 
apie garsius žygius Walterio de Briennes, kovojusio pop. Inocento III pusėje prieš 
vokiečių kariuomenę, šv. Pranciškus tuojau įsitaisė „nuostabius bei brangius“ riterio 
drabužius bei ginklus ir nutarė traukti Apulijon, kur stovėjo Walterio kariuomenė, 
įstoti į ją, pasižymėti ir būti pakeltas į riterius. Nėra abejonės, kad didelį šiame 
apsisprendime vaidmenį turėjo ir garbės troškimas. Šventasis pats kartojo savo 
draugams, truputį besišypsantiems iš riteriškos jo aprangos, esą jis jaučiąs, jog turįs 
tapti garsiu žmogumi. Vis dėlto šios garbės jis ieškojo bendruomeninėje plotmėje. Ne 
kuriuo nors darbu vienatvėje – mokslu, poezija, dorove – jis norėjo pragarsėti, bet savo 
žygiais viešumoje. Pradėjęs savo buvimą drauge Asyžiaus tavernose, šv. Pranciškus 
pasiryžo jį pakelti vienu laipsniu aukščiau ir tęsti toliau kovose bei turnyruose.

Tačiau Viešpats nusprendė kitaip. Pasiekęs Spoletto, iš kur veda kelias į Pietų 
Italiją, šv. Pranciškus susirgo ir turėjo gultis lovon. Čia jam karščiuojant įvyko anasai 
garsus pokalbis tarp būsimojo riterio ir kažkokio nežinomo balso. „Kur tu keliauji?“ – 
klausė jį šis Nepažįstamasis. – „Apulijon tapti riteriu“ – „Pasakyk man, Pranciškau, kas 
tau geriau gali padėti: šeimininkas ar tarnas?“ – „Žinoma, šeimininkas!“ – „Tai kodėl tu 
palieki šeimininką dėl tarno?“ – Šv. Pranciškus staiga suprato, ką šis pokalbis reiškia ir 
šv. Pauliaus, nutrenkto žemėn, žodžiais paklausė: „Viešpatie, ką nori, kad padaryčiau?“. 
Balsas atsakė: „Grįžk atgal į savo tėviškę, ten tau bus pasakyta, ką turi daryti“. 
Šventasis grįžo į Asyžių. Vis dėlto savo apsisprendimo būti riteriu jis neišsižadėjo. 
Jis tik pakeitė šio riteriškumo būdą. Užuot tapęs tarno ir vasalo riteriu, jis pasidarė 
riteriu tikrojo Siuzereno, dangaus ir žemės Valdovo. „Praeco sum magni regis – esu 
didžiojo Karaliaus šauklys“ – šitaip šventasis atsakė plėšikams, užpuolusiems jį 
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Gubbio girioje ir klausiantiems, kas esąs. Tai yra pats geriausias apibūdinimas viso 
tolimesnio šv. Pranciškaus gyvenimo. Galutinai atsivertęs ir apsisprendęs, jis taip pat, 
kaip ir anksčiau, neužsisklendė vienumoje, nepasidarė atsiskyrėliu kur nors Umbrijos 
kalnuose, bet, kalkėmis išsipaišęs kryžių ant seno apsiausto, išvyko į pasaulį gyventi 
tarp žmonių, dalintis jų likimu ir skelbti jiems Kristų. Jaunystės metu prasiveržęs jo 
polinkis būti drauge čia buvo pakeltas į aukščiausią laipsnį ir pažymėtas dieviškąja 
šviesa. Jis buvo apvalytas nuo savimeilės priemaišų, nes nuo dabar šv. Pranciškus 
ieškojo ne savo garbės, bet skelbė Dievo garbę; gyveno ne sau, bet visiškai kitiems; 
kovojo ne už žemę Walterio de Briennes kariuomenėje, bet už Dievo Karalystę Kristaus 
pašauktųjų eilėse. Didžiojo Karaliaus šauklys virto riteriu tikriausia ir giliausia šio 
žodžio prasme.

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 198-200 p.

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kokių planų savo gyvenimui turėjo jaunasis Pranciškus ir kas 
nutiko su jo svajonėmis? 
2. Apie ką svajoju aš ir kaip man sekasi ieškoti Dievo valios 
kasdienybėje? Ar keliu sau Pašaukimo klausimą?
3. Kaip nuo klausimo „Ko aš noriu iš savo gyvenimo?“ pereiti 
prie klausimo „Viešpatie, ką Tu nori, kad aš padaryčiau?“

4. Kuo mums gali padėti Dievo Motina Marija – Pranciškoniškosios šeimos 
globėja ir užtarėja?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite Carlo Carretto knygos „Aš, Pranciškus“ pirmąjį skyrių (15- ☼
23 p.).
Kartu išmokite pinti rožinius. ☼

Iš žodžių į gyvenimą!

Pranciškoniškasis jaunimas yra brolija, su kuria kartu keliauji savo Pašaukimo 
kelionę. Tai lyg alpinisto stovykla, prieš lipant į kalnus, prieš leidžiantis į dar 
nuostabesnę kelionę... Žvelgdamas į ateitį, neatidėliok savo didžiojo gyvenimo 
Pašaukimo klausimo. Kaip atpažinti savo Pašaukimą? Melskis. Praleisk laiko tyloje. 
Bendrauk su dvasios vadovu. Skaityk apie pašvęstąjį gyvenimą ar kunigystę. Parašyk 
ar aplankyk bendruomenes, kurios tave domina, palaikyk ryšius. Ir lauk, kol Viešpats 
parodys tau savąją valią. O tada drąsiai ir su džiaugsmu ištark: „TAIP!“
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EIK IR ATSTATYK MANO NAMUS, 
KURIE, KAIP MATAI, GRIŪVA

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
11. Krikštu su Kristumi palaidoti ir prikelti bei tapę gyvaisiais Bažnyčios nariais, 

jaunuoliai tepasidaro jos misijos tarp žmonių liudytojai bei įrankiai, skelbiantys Kristų 
savo gyvenimu ir žodžiu. Šv. Pranciškaus įkvėptas ir su juo pašauktas atstatyti Bažnyčią, 
Pranciškoniškasis jaunimas teįsipareigoja gyventi visiškoje bendrystėje su popiežiumi, 
vyskupais ir kunigais, palaikydami pasitikintį ir atvirą apaštališko kūrybiškumo 
dialogą.

43. Atsiliepdama į Bažnyčios ir visuomenės poreikius, vietinė brolija dalyvauja 
Pranciškoniškosios šeimos ir vietinės bažnyčios bendruomenės iniciatyvose bei pati 
organizuoja įvairias veiklas – evangelizacines misijas, socialines tarnystes, ekologines 
akcijas ir kt. 

Pranciškaus patirtis
Pranciškus buvo visiškai perkeistas širdyje ir jau beveik kūne, kai vieną dieną 

ėjo pro Šv. Damijono bažnyčią, kuri buvo beveik sugriuvusi ir visų apleista. Dvasios 
atvestas jis įėjo į vidų, pamaldžiai nusilenkė prieš Nukryžiuotąjį ir ypatingai paliestas 
dieviškosios malonės pasijautė visiškai perkeistas. Taip susijaudinus, jam nutiko 
niekad negirdėtas dalykas – nukryžiuoto Kristaus atvaizdas pajudino lūpas ir ėmė 
kalbėti. Šaukdamas jį vardu tarė: „Pranciškau, eik, atstatyk mano namus, kurie, kaip 
matai, visiškai griūva“. Išgirdęs šiuos žodžius, Pranciškus drebėjo pilnas nuostabos. 
Jis iškart nusprendė paklusti ir visas atsidavė šio paliepimo išpildymui. Bet kadangi 
tas jo pajaustas perkeitimas buvo nenusakomas, tad ir mums reikia paslėpti tylos 
šydu tai, ko jis pats negalėjo išreikšti. Nuo to momento jo šventoje sieloje įsitvirtino 
Nukryžiuotojo užuojauta ir, kaip galima pamaldžiai numanyti, garbingosios kančios 
stigmos buvo įspaustos, nors dar ir ne kūne, bet giliai širdyje.

Tomas Celanietis „Šv. Pranciškaus antrasis gyvenimas“, 10.
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Ir Dievas savo bažnyčiose uždegė mane tokiu tikėjimu, kad ėmiau iš visos širdies 
melstis, tardamas: „Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, esantį čia ir visose Tavo 
bažnyčiose visame pasaulyje, ir šloviname Tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai 
pasaulį“. Be to Viešpats man įkvėpė ir tebepalaiko tokį didelį tikėjimą kunigais, 
kurie gyvena pagal šventos Romos Katalikų Bažnyčios mokymą, dėl jų šventimų, 
kad noriu ieškoti jų globos, nors jie mane ir persekiotų. Ir nors būčiau išmintingas 
kaip Saliamonas ir sutikčiau skurdžiausius pasaulyje kunigus, vis dėl to prieš jų valią 
nesakyčiau pamokslų tose parapijose, kuriose jie gyvena. Aš apsisprendžiau paklusti 
kunigams, mylėti ir gerbti juos ir visus kitus kaip aukštesnius už save. Aš atsisakau 
kreipti dėmesį į jų nuodėmes, nes juose matau Dievo Sūnų, ir jie yra geresni už 
mane. Darau taip todėl, kad šiame pasaulyje savomis akimis negaliu kitaip regėti 
aukščiausiojo Dievo Sūnaus, kaip tik per Jo švenčiausiąjį Kūną ir Kraują, kurį jie priima 
ir vieninteliai dalija kitiems.

Testamentas, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 74 p.

Kiekviena erezija yra bandymas susiaurinti Bažnyčią. Pavirtusi nauja religija, 
pranciškonybė galiausiai būtų tapusi siaura religija. Tai vienur, tai kitur virsdama 
erezija, ji nuskurdo ir darė tai, ką daro visos erezijos, – supriešino nuotaiką ir nuovoką. 
Iš pradžių toji nuotaika, žinoma, buvo graži ir šviesi didžiojo šv. Pranciškaus nuotaika, 
tačiau ir ji toli gražu neatstojo viso proto – nei Dievo ir net nei žmogaus. Ilgainiui ta 
nuotaika išsigimė ir virto monomanija. Sektantai, pasivadinę fratičeliais ir skelbę save 
tikraisiais šv. Pranciškaus sūnumis, atmetė Romos siūlomus kompromisus, laikydamiesi 
savo taip vadinamosios Asyžiaus 
programos. Netrukus šiuos 
atsiskyrusius pranciškonus 
apėmė įniršis, tolygus flagelantų 
(vert. past. XIII-XIV a. fanatikų 
sekta,  kur ios  nar ia i  v iešai 
plakdavosi) pykčiui. Jie paskelbė 
naujus baisius draudimus, ėmė 
neigti vedybas, vadinasi, taip 
pat ir žmoniją. Žmogiškiausio 
šventojo vardu jie paskelbė 
karą žmogiškumui. Ir išnyko jie 
ne nuo persekiojimų. Daugelį 
pavyko įtikinti, kad jie neteisūs, 
o saujelė likusių užsispyrėlių 
jau niekuo nebebuvo panašūs 
į šv. Pranciškų. Visa šitų žmonių 
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bėda, kad jie buvo mistikai, tik mistikai ir daugiau niekas. Mistikai, ne katalikai. Mistikai, 
ne krikščionys. Mistikai, ne žmonės.

G. K. Chesterton „Šv. Pranciškus Asyžietis“, Proskyna, p. 254.

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Koks buvo šv. Pranciškaus santykis su Bažnyčia ir kunigais? 
Koks yra mano santykis?
2. Kodėl kai kurie Pranciškaus pasekėjai tapo į Pranciškų 
visiškai nebepanašiais sektantais? Koks skirtumas tarp fraticelli 
grupių ir mažesniųjų brolių?
3. Kaip šv. Pranciškus suprato misiją atstatyti Bažnyčią? Kaip 
mes, pranciškoniškasis jaunimas, atsiliepiame į šią misiją?

4. Kaip aš asmeniškai atstatau Bažnyčią? 

UŽDUOTIS:

Perskaitykite Carlo Carretto knygos „Aš, Pranciškus“ skyrių „Bažnyčia mano,  ☼
Bažnyčia mano“ (81-96 p.).
Sekite, kuo gyvena Katalikų Bažnyčia Lietuvoje ir pasaulyje, lankydamiesi  ☼
internetinėse svetainėse: www.katalikai.lt, www.bernardinai.lt ir www.
radiovaticana.org.
Pasidomėkite Pasaulio jaunimo dienų (PJD) ir Lietuvos jaunimo dienų (LJD)  ☼
istorija. Peržiūrėkite filmą „Jonas Paulius II su jaunimu“ (sukurtą 2000 m.) 
arba kitą vaizdinę medžiagą apie LJD ar PJD.

Iš žodžių į gyvenimą!

Kartu su brolija atsiliepkite į Bažnyčios poreikius, dalyvaudami vietinės 
bažnyčios bendruomenės iniciatyvose (pvz. Alfa kurse ir pan.). Išgirskite savo klebono 
lūkesčius.

Dalyvaukite savo ir kitų vyskupijų renginiuose jaunimui: jaunimo dienose, 
atlaiduose, piligriminiuose žygiuose. Kartu su brolija ruoškitės Lietuvos jaunimo 
dienoms.

Skaitykite popiežiaus laiškus jaunimui ir atsiliepkite į Šventojo Tėvo kvietimą 
dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose.

Bent kartą per mėnesį kartu su brolija studijuokite „YouCat“ (Katalikų Bažnyčios 
Katekizmą jaunimui), kad pažintumėte savo tikėjimą ir jame įsišaknytumėte!
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MANO DIEVAS IR MANO VISKAS

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
13. Kaip Jėzus buvo tikrasis Tėvo garbintojas, taip malda, kontempliacija ir 

šlovinimas tebūna Pranciškoniškojo jaunimo buvimo ir veikimo siela. Pranciškoniškasis 
jaunimas tedalyvauja sakramentiniame Bažnyčios gyvenime, pirmiausia Eucharistijoje, 
ir teįsijungia į liturginę maldą pagal kurią nors Bažnyčios nustatytą formą, taip 
išgyvendamas Kristaus gyvenimo slėpinius.

Pranciškaus patirtis
Asyžiaus lordas Bernardas, vienas iš turtingiausių ir išmintingiausių visame 

mieste didikų, kurio nuomonę gerbė kiekvienas, ėmė vis labiau susimąstyti apie 
šv. Pranciškaus panieką šiam pasauliui ir begalinę kantrybę, su kuria jis kentė 
skriaudas, kaip jis, per dvejus metus, visų nekenčiamas ir niekinamas, darėsi vis 
tvirtesnis ir kantresnis. Ir ėmė jis sau galvoti: „Šitas Pranciškus iš tikrųjų turi būti gavęs 
didelę Dievo malonę“.

Taip įkvėptas Dievo, kartą jis pasikvietė šv. Pranciškų kartu pavakarieniauti. 
Šventasis nuolankiai sutiko, ir tą vakarą jie valgė vakarienę kartu.

Tačiau lordas Bernardas slapta troško ištirti šv. Pranciškaus šventumą ir planavo, 
kaip tai padaryti, tad pakvietė jį likti nakvoti. Ir kai šis nuolankiai sutiko, lordas 
Bernardas liepė pakloti jam lovą savo kambaryje, kur naktį visuomet degdavo 
spingsulė.

Šv. Pranciškus, norėdamas nuslėpti gautąsias dieviškas malones, vos įėjęs 
kambarin, krito į lovą, tuo parodydamas, kaip nori miego. Bet garbusis Bernardas 
ketino visą naktį jį slapčia stebėti. Jis taip pat greitai atsigulė ir griebėsi gudrybės: 
truputį padelsęs ėmė garsiai knarkti, tartum kietai miegotų.

Tada šventasis, visuomet ištikimai slėpdavęs Dievo paslaptis, pamanė, kad lordas 
Bernardas iš tikrųjų užmigo, ir nakčiai neįpusėjus atsikėlė melstis. Žvelgdamas į Dangų 
ir iškėlęs rankas, jis meldėsi su nepaprastu dvasios įkarščiu ir atsidavimu tardamas: 
„Mano Dievas ir mano viskas!“ Po šių žodžių jis apsipylė ašaromis ir vėl kartojo juos 
su tokiu širdingu atkaklumu, tokia ištikimybe, jog iki pat rytinių nieko kito neištarė, 
kaip tik: „Mano Dievas ir mano viskas!“
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Šv. Pranciškus šiuos žodžius tarė susikaupęs, apmąstydamas ir stebėdamasis 
Visagalio Dievo gerumu, Dievo, kuris, atrodo, pasigailėjo sergančio pasaulio ir numatė, 
kokiais vaistais jį pagydyti per savo mažąjį neturtėlį Pranciškų. Apšviestas pranašystės 
dvasios, regėdamas didžius darbus, kuriuos Dievas ketina atlikti per jo Ordiną, ir 
tos pačios dvasios galia jausdamas savo paties bejėgiškumą, kokios dar menkos jo 
dorybės, jis šaukėsi Dievo, be kurio žmogus per silpnas ką nors nuveikti, kad šis savo 
gailestingumu ir visagalybe paremtų, papildytų ir užbaigtų tai, ko jis pats vienas 
nepajėgs padaryti. Ir kaip tik todėl jis meldėsi: „Mano Dievas ir mano viskas!“

Dabar lordas Bernardas spingsulės šviesoje pamatė įkvėpto šv. Pranciškaus 
elgseną ir kai savo širdyje dėmesingai svarstė šventojo tariamus žodžius, kai 
susikaupęs stebėjo jo atsidavimą, į pačias jo širdies gelmes nužengė Šventoji Dvasia 
ir įkvėpė jį keisti savo gyvenimą.

Todėl išaušus rytui jis pasišaukė šv. Pranciškų ir tarė jam: „Broli Pranciškau, 
širdyje aš apsisprendžiau galutinai palikti šį pasaulį ir sekti paskui tave darydamas, 
ką tik man liepsi“.

Šv. Pranciškaus žiedeliai, 2

Šv. Pranciškaus maldos buvo trumputes ir paprastutės. Apsinakvojęs sykį su 
pačiu pirmuoju savo sekėju broliu Bernardu, jis atsikėlė naktį ir manydamas, kad 
brolis miega, karštai meldėsi, kartodamas vieną vienintelį: „Mano Dievas ir mano 
viskas“. Šventojo Pranciškaus malda 
išsisėmė savos nevertybės išpažinimu 
Dievo akivaizdoje. Dievas yra viskas. 
Žmogus, stovįs Jo akivaizdoje, yra 
niekis, nes jis viską turi iš Dievo. „Kas 
esi, mano Viešpatie ir Dieve, ir kas aš 
esu, tik mažas tavo tarno kirminėlis“. 
Tai yra žodžiai, kuriuos brolis Leonas, 
nepaklausęs šventojo draudimo, 
nugirdo Alverno kalne. Jie išreiškia 
visą šv. Pranciškaus nuotaiką maldos 
metu. Jis nedaug sakė Viešpačiui 
žodžių, bet atvėrė Jam savo būtį, 
palygino ją su begaline Jo pilnatve ir 
nežinojo, kaip pavadinus žmogiškąjį 
n iek ingumą.  Magi jos  pėdsakų 
šv. Pranciškaus maldoje visiškai nėra. 
Todėl žodžių jis nepaiso. Jis taria juos 
tokius, kokie jie veržiasi jam iš Dievo 
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majestotu sriūvančios jo sielos. Jo maldos centre stovi ne jis pats, ne puošnus ir 
rinktinis žodis, bet Dievas savo didybėje ir meilėje. O Dievo akivaizdoje žmogus gali 
tiktai tylėti. Daugiažodiškumas yra žmogiškoji pastanga pasilikti kalbiam ir Dievo 
akyse, tuo pačiu mėginant parodyti, kad ir žmogus yra šio to vertas ir kad todėl ir 
jis gali šį tą Viešpačiui pasakyti. Todėl niekas maldos tiek nesugadina, kiek iškalba. 
Retorinė malda yra stabmeldybės apraiška. Šv. Pranciškui šitoks retoriškumas buvo 
iš esmės svetimas. Nors savo sieloje jis buvo poetas, tačiau savo maldose jis reiškėsi 
nuostabiai trumpai ir paprastai. Asyžiaus šventasis meldėsi ne lūpomis, bet savo 
būtimi. Todėl jis ne tiek maldas kalbėjo, kiek malda buvo.

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 396-397 p.
Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kodėl apie šv. Pranciškų sakoma, kad jis ne tiek meldėsi, kiek 
pats buvo malda?
2. Kaip yra palaikomas bet koks santykis? Ką palaiko malda?
3. Kokia yra mano malda ir kaip ji keičiasi? Kokius sunkumus 
patiriu? Kokia maldos forma šiuo metu yra man artimiausia?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 469-510 skyrelius apie maldą  ☼
krikščionio gyvenime.
Pakvieskite į susitikimą savo brolijos dvasinį asistentą, kad padėtų pažinti,  ☼
kas yra Valandų liturgija. Išmokite melstis brevijorių.

Iš žodžių į gyvenimą!

Malda yra Dievo duota priemonė, kuria naudodamiesi keliaujame savo dvasinę 
kelionę. Galime mintinai išmokti Bibliją, perskaityti Pranciškaus, Klaros, kitų šventųjų, 
Bažnyčios istorijos raštų tomus, džiuginti pasaulį savo gerais darbais, tačiau, jei 
nesimeldžiame, mums trūks to pažadėto intymaus santykio su Dievu. Jėzus sako: 
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per 
mane“ (Jn 14, 6). Mes einame pas Dievą per Jėzų, per maldą. Gilink ir plėsk savo 
maldos gyvenimą! Kur bebūtum savo maldos gyvenime, tai jau yra gera pradžia. 
Jėzus meta tau iššūkį, kad tu vis daugiau trokštum maldos. Būk pasiruošęs atiduoti 
ir gauti daugiau. Daug daugiau.

Surask, koks tavo dienos laikas geriausiai tinka maldai. Paskirk kasdien tą 
ypatingą laiką Dievui ir stenkis būti ištikimas, nekreipdamas dėmesio į savo norus 
ar jausmus.

Bent kartą per mėnesį kartu su brolija dalyvaukite Švč. Sakramento Adoracijoje. 
Tiesiog būk su Jėzumi, žvelk į jį, Jo klausykis, Jam atsakyk ir nieko daugiau.
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ŠVENTOJI SUŽADĖTINĖ NETURTYSTĖ
IR BROLIS ŠVENTAS NUSIŽEMINIMAS

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
15. Susivienijęs su neturtėliu ir paklusniu Kristumi, Pranciškoniškasis jaunimas 

ištikimai teatlieka savo pareigas ir teieško tinkamo santykio su laikinosiomis gėrybėmis, 
supaprastindamas savo materialinius poreikius. Tebūna tvirtai nusistatęs prieš 
vartotojiškumą ir prieš ideologijas bei praktikas, teikiančias pirmenybę turtui, o ne 
žmogiškosioms ir religinėms vertybėms, ir leidžiančias išnaudoti žmogų. 

16. Laikydamasis Palaiminimų dvasios Pranciškoniškasis jaunimas tesistengia 
apvalyti savo širdį nuo bet kokio turto ir valdžios troškimo. Tebūna kaip „piligrimai 
ir svetimšaliai“, keliaujantys į Tėvo namus, ir, įsipareigodami išlaikyti širdies tyrumą, 
teišsilaisvina mylėti Dievą ir brolius.

Pranciškaus patirtis
Daugiausiai jis galvodavo apie Dievo nuolankumą, kurį jis atskleidė per 

Įsikūnijimą, ir apie meilę, kurią parodė kentėdamas. Tai prisiminęs net nenorėjo 
mąstyti apie ką kita. Todėl čia verta priminti ir papasakoti tą neužmirštamą įvykį, 
nutikusį Grečio vadinamame mieste mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo dieną. 
Tai įvyko likus trims metams iki jo mirties. Tame krašte gyveno toks vyras, vardu 
Jonas, turėjęs gerą vardą, tačiau dar geresnis buvo jo gyvenimas, ir jį palaimintasis 
Pranciškus ypač mylėjo, nes tas, būdamas savo krašte be galo kilmingas ir garbingas, 
pamynė kūnišką garbę ir siekė sielos kilnumo. Likus kokiai penkiolikai dienų iki 
Kalėdų, palaimintasis Pranciškus kaip įprastai jį pasišaukė ir tarė: „Jei nori, kad Grečio 
mieste švęstume ateinančias Viešpaties šventes, pasiskubink keliauti ir kruopščiai 
paruošti viską, ką tau nurodysiu. Aš noriu, kad pavaizduotume Betliejuje gimusį 
Vaikelį, nuo kūdikystės patirtus nepatogumus, kaip jis buvo paguldytas ėdžiose, 
noriu savo akimis matyti, kaip šalia stovėjo jautis ir asilas, kaip jis gulėjo ant šieno“. 
Visa tai išklausęs gerasis ir ištikimasis vyras pirmas nubėgo ir toje vietoje paruošė 
viską, ką buvo prisakęs šventasis.



117

Pran
ciško

n
iškas u

g
d

ym
as

Tad prisiartino džiaugsmo diena, atėjo linksmybės metas. Iš visų apylinkių 
sušaukiami broliai; to krašto vyrai ir moterys, kiekvienas pagal savo išgales, linksmi 
ruošia žvakes ir žibintus apšviesti tai nakčiai, kuri spindint Žvaigždei [pati] nušvietė 
visas dienas ir metus. Atvyko ir Dievo šventasis, o kadangi viskas buvo suruošta, 
pamatė ir apsidžiaugė. Buvo ruošiamos ėdžios, nešamas šienas, buvo atvesti jautis 
ir asilas. Taip buvo pagerbtas paprastumas, išaukštintas neturtas, pašlovintas 
nuolankumas, o Grečio tapo tarytum naujasis Betliejus. Nušvito naktis it diena, 
atėjo džiaugsmo valanda žmonėms bei gyvulėliams. Renkasi žmonės, norėdami vėl 
džiugiai išgyventi minimas paslaptis. Skamba miškas nuo balsų, aidi uolose garsai. 
Gieda broliai Viešpačiui deramą šlovę, visą naktį nenutyla džiaugsmingi šūksniai. Stovi 
prie ėdžių Dievo šventasis giliai dūsaudamas, labai susijaudinęs ir apimtas vidinio 
džiaugsmo. Iš ėdžių padaromas altorius, švenčiamos iškilmingos mišios, o kunigas 
susilaukia nepaprastų malonių.

Dievo šventasis aprengiamas diakono rūbais, mat pats buvo diakonas, ir skardžiu 
balsu ima giedoti šventosios Evangelijos ištrauką. Savo stipriu, švelniu, aiškiu ir sodriu 
balsu jis visus kviečia dideliam džiaugsmui. Paskui aplink sustojusiems žmonėms 
saldžiais kaip medus žodžiais pamokslauja apie vargšo Karaliaus gimimą ir apie 
nedidelį Betliejaus miestelį. Kaskart kalbėdamas apie Jėzų Kristų, netverdamas iš 
meilės jį Betliejaus vaikeliu vadino, Betliejaus vardą tardavo lyg bliaunanti avelė, o 
bumą tuomet jam tapdavo pilna ne tik garso, bet ir švelnios meilės. Kai tik sakydavo 
„Betliejaus vaikelis“ arba „Jėzus“ atrodydavo, kad, apsilaižęs lūpas liežuviu, jis skaniai 
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burnoj pasigardžiuodavo ir nurydavo šį saldų žodį. Visagalis suteikė daug dovanų, 
o vienas doras vyras turėjo tokį nepaprastą regėjimą. Ėdžiose gulėjo kažkoks 
negyvas vaikelis, o kai prie jo priėjo šventasis, jis tarsi pabudo iš gilaus miego. Toks 
regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis apie Vaikelį Jėzų širdyje jau buvo užmiršę, 
tačiau, malonei veikiant, savo šventojo tarno Pranciškaus jis buvo prikeltas ir 
daugiau niekados nebepamirštas. Galop baigėsi iškilmingos šventės ir kiekvienas 
džiaugsmingas sugrįžo prie savo darbų.

Tomas Celanietis „Šv. Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, 84-86

Broliai turi nieko nesisavinti – nei namų, nei vietos, nei dar ko nors. Kaip ateiviai 
ir svečiai šiame pasaulyje (1 Pt 2, 11), tarnaujantys Dievui neturtu ir nuolankumu, 
jie turi su pasitikėjimu prašyti išmaldos. Ir nėra jokios priežasties, dėl ko jie turėtų 
gėdytis, nes Dievas dėl mūsų pats apiplėšė save šiame pasaulyje. Tai – didžiausias 
neturto išaukštinimas ir tai, mano brangūs broliai, padaro jus dangaus karalystės 
paveldėtojais ir karaliais, skurdžiais žemiškų gėrybių, bet turtingais dorybių. Tai turi 
būti jūsų dalia, nes ji veda į gyvybės šalį. Ir prie šio neturto, mano mylimieji, jūs turite 
prisirišti visa širdimi ir nenorėti ko nors mažesnio negu Dangus dėl mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus.

1223 metų Regula, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 68 p.
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Nusižeminimas kaip žmogaus nusilenkimas žmogui išėjo šv. Pranciškaus 
gyvenime aikštėn trimis ypatingomis apraiškomis, kurios yra vertos mūsų dėmesio, 
būtent klusnumu, nekritika ir pagarba nusidėjėliams. Visos jos kyla iš to paties šaltinio. 
Visos jos yra savęs išsižadėjimo vaisius. Jų visų kaip tik nėra ten, kur žmogus gyvena 
užsisklendęs savimeilėje.

Įkūręs vienuolyną, šv. Pranciškus ilgą laiką buvo jo viršininkas, todėl turėjo 
įsakinėti kitiems. Tačiau į savo gyvenimo pabaigą, regėdamas, kad griežto neturto 
ir nesilavinimo idealas neranda brolių pritarimo ir kelia vidaus ginčų, jis viršininko 
pareigų atsisakė ir pasiliko toks pat brolis kaip ir visi. Šiuo metu šv. Pranciškus parodė 
tokį didelį klusnumą, jog jo broliams beliko tik stebėtis. Paprastai šv. Pranciškus 
niekur nekeliaudavo vienas. Jis visados imdavosi kartu kurį nors brolį, laikydamas 
jį savo gvardijonu, ir jam visiškai paklusdamas. Šventajam buvo visai vis tiek, ar šis 
jo „gvardijonas“ pirmametis naujokas ar vienas iš senųjų jo brolių. O kai sykį broliai 
paprašė jį pamokyti, kas yra tikrasis klusnumas, šv. Pranciškus atsakė: „Imk lavoną ir 
nešk, kur tik nori: jis nesipriešins, nekeis savo padėties, nenorės pabėgti. Pasodink jį į 
sostą, jis žvelgs ne aukštyn, bet žemyn. Apvilk jį purpuru, jis atrodys dar labiau išbalęs. 
Taip yra ir su tikruoju klusnumu. Klusnus žmogus neklausia, kodėl jis siunčiamas, 
nesirūpina, kur eina, nesistengia būti perkeltas. Pasiekęs garbės, jis darosi dar labiau 
nusižeminęs. Ir juo labiau jis giriamas, juo netinkamesnis jis atrodo sau pačiam.

Šitoks nusižeminimas, apsireiškiąs savos menkystės pergyvenimu, klusnumu 
kitiems, kitų nekritikavimu ir pagarba nusidėjėliams, kaip tik ir buvo padėtas į 
naujo pranciškonų ordino pagrindus. Šv. Pranciškus laikė nusižeminimą ne tik 
asmeniniu savo paties reikalu, bet ir bendruomeniniu principu. Jo ordinas turėjo būti 
nusižeminusiųjų bendruomenė. Jo broliai visur ir visados turėjo būti mažesnieji – 
minores.

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 229, 238 p.

Pasistenkite suvokti visą jums Dievo duotą taurumą. Jis sukūrė jūsų kūną pagal 
savo mylimojo Sūnaus paveikslą ir jūsų sielą, panašią į save (plg. Pr 1, 26). Ir iki šiol 
kiekvienas gyvūnas po dangum tarnauja, pripažįsta savo Kūrėją ir paklūsta jam labiau 
negu jūs. Ir ne vien velniai kalti dėl Jo nukryžiavimo; tai jūs kartu su jais nukryžiavote 
Jį ir tebekryžiuojate, patirdami malonumą iš savo ydų ir nuodėmių.

Ką tu turi, kad galėtum didžiuotis? Jeigu būtum toks protingas ir mokytas, 
kad viską žinotum ir galėtum kalbėti visomis kalbomis, ir net dangaus paslaptys 
būtų tau kaip atversta knyga, vis vien negalėtum tuo didžiuotis. Bet kuris demonas 
žinojo daugiau apie dangiškuosius dalykus ir žino daugiau apie žemiškuosius 
negu bet kuris žmogus, vis dėlto vienintelis, gavęs iš Dievo ypatingą aukščiausios 
išminties apreiškimą. Jeigu tu būtum gražiausias ir turtingiausias žmogus pasaulyje 
ir galėtum daryti stebuklus ir išvarinėti demonus, visa tai būtų nebūdinga tavo 
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esmei, nepriklausytų tau, ir tu negalėtum tuo didžiuotis. Bet yra vienas dalykas, 
kuriuo visi galime didžiuotis: mes galime didžiuotis paniekinimais, pažeminimais 
(plg. 2 Kor 12, 15) ir kasdieniu priėmimu mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šventojo 
kryžiaus.

Perspėjimai, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 87-88 p.

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kuo šv. Pranciškus susijęs su Kalėdomis? Kodėl 
pranciškonams toks svarbus Įsikūnijimo slėpinys?
2. Kaip suprantu, kas yra neturtas? Ar neturtas apriboja žmogų 
ar jį išlaisvina? Kodėl?
3. Kokiu būdu mes, būdami pasauliečiai, galime gyventi 
pranciškoniška neturto dvasia?
4. Kaip suprantu, ką reiškia būti mažesniuoju?

5. Kokiu vieninteliu dalyku, pasak Pranciškaus, žmogus gali didžiuotis? Kodėl?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite Carlo Carretto knygos „Aš, Pranciškus“ skyrių „Neturto  ☼
paslaptis“ (36-46 p.).
Per Kalėdas kartu su brolija arba Pranciškučiais padarykite Prakartėlę. ☼

Iš žodžių į gyvenimą!

Būti neturtėliu prieš Dievą reiškia būti atviru Jo dovanoms ir kitų poreikiams, dėl 
kurių šios dovanos mums yra duotos. Per Advento ar Gavėnios laiką galite praktikuoti 
neturtą, asmeniškai arba kartu su brolija atsisakydami saldumynų ir sutaupytus 
pinigus paaukodami vargšams.

Pažvelk į savo vidų. Prie ko esi prisirišęs? Kas yra tavo turtas, užstojantis Dievą? 
Neturtas išlaisvina nuo prisirišimo prie daiktų, žmonių, vietų, aplinkybių ir troškimų. 
Nuolankumas padeda pažinti tiesą apie save, nes iš tikrųjų esu tik toks, koks esu Dievo 
akyse. Pažink save, kad galėtum atsiverti Dievo malonei.
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VIEŠPATIE, PADARYK MANE 
SAVOSIOS RAMYBĖS PASIUNTINIU

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
18. Pranciškoniškasis jaunimas, drauge su kitais geros valios žmonėmis pašauktas 

kurti broliškesnį ir evangeliškesnį pasaulį, idant ateitų Dievo Karalystė, tevykdo savo 
pareigas ir tinkamai lavinasi. Su ta pačia tarnystės dvasia jie teprisiima savo socialinę 
ir pilietinę atsakomybę.

19. Savo šeimose Pranciškoniškasis jaunimas tepuoselėja pranciškoniškąją taikos, 
ištikimybės ir pagarbos gyvybei dvasią, stengdamasis tapti jau atnaujinto Kristuje 
pasaulio ženklu. Tebendradarbiauja su visais, kurie Bažnyčioje ir visuomenėje stengiasi 
patvirtinti ištikimybės vertę bei pagarbą gyvybei bet kuriomis aplinkybėmis – nuo 
prasidėjimo iki mirties. Santuokai besiruošiantys jaunuoliai giliai teliudija sakramentu 
pašventintos meilės grožį ir jėgą savo šeimai, Bažnyčiai ir pasauliui.

Pranciškaus patirtis
Dievas apreiškė man, jog sveikintis turime šitaip: „Viešpaties ramybė su 

jumis“.
Testamentas, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 76 p.

Po šių įvykių su dideliu dvasios polėkiu ir širdies džiaugsmu ėmė jis paprastais 
žodžiais, tačiau didžiadvasiškai stiprindamas besiklausančius, raginti atsiversti. Jo 
žodis, visus pripildydamas nuostabos, nelyginant liepsnojanti ugnis prasiskverbdavo 
į širdžių gilumas. Jis pats atrodė visai kitoks nei buvo iki tol, nes žvelgdamas dangun 
nebesiteikė pažvelgti žemėn. Ir koks nuostabus dalykas – jis pirmąsyk pradėjo skelbti 
Dievo žodį ten, kur dar būdamas vaikas mokinosi skaityti, beje tenai jis buvo garbingai 
palaidotas, mat sėkmingą pradžią turėjo vainikuoti dar laimingesnė pabaiga. Kur 
išsimokslino, ten ir ėmė mokyti, ir kur pradėjo, ten palaimingai ir pabaigė. Kiekvieno 
savo pamokslo pradžioje, pirm paskaitęs Dievo žodį, susirinkusiems jis linkėjo ramybės 
kreipdamasis: tesuteikia jums Viešpats ramybę. Jos jis ištikimai linkėjo vyrams ir 
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moterims, praeiviams ir keliauninkams. Štai kodėl ne vienas, nekentęs ramybės lygiai 
taip pat kaip išganymo, Viešpačiui veikiant, visa širdimi ją pamildavo, pats tapdamas 
ramybės vaiku bei amžinojo išganymo ieškotoju.

***
Tuo pat metu, prie jų vienuolijos prisijungus dar vienam doram vyrui, jų skaičius 

išaugo iki aštuonių. Tada palaimintasis Pranciškus, visus sušaukęs pas save, jiems daug 
kalbėjo apie Dievo karalystę, apie panieką pasauliui, savo valios išsižadėjimą ir kūno 
suvaldymą ir padalinęs juos po du į keturias dalis prabilo: „Eikite, brangieji, po du į 
skirtingus pasaulio kraštus skelbdami žmonėms ramybę ir atsivertimą nuodėmėms 
atleisti. Būkite kantrūs suspaudimuose ir ramūs, nes Viešpats įvykdys savo sumanymą 
ir pažadą. Klausiantiems atsakykite, persekiotojus laiminkite, dėkokite už tuos, kurie 
neteisingai jus šmeižia, nes už tai mums paruošta amžinoji karalystė“. Ir šie, linksmi 
bei kupini džiaugsmo, žadėdami laikytis šventojo paklusnumo, nuolankiai išsitiesė 
ant žemės prieš šventąjį Pranciškų. O tas juos apkabindamas kiekvienam meiliai ir 
švelniai kalbėjo: „Pasitikėk Viešpačiu ir jis tave palaikys“. Šituos žodžius jis nuolatos 
kartojo išsiųsdamas kitus paklusnius brolius.

Tomas Celanietis „Šv. Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, 23, 29

Skatinamas uolaus tikėjimo Kristumi ir kurstomas kankinystės troškimo, 
šv. Pranciškus vienu metu su dvylika savo šventų bendražygių išvyko į užjūrius, 
ketindamas keliauti tiesiai pas Babilonijos sultoną.

Atvykę į saracėnų kraštą, kur kelius saugojo tokie žiaurūs vyrai, kad nė vienas 
krikščionis per čia keliaudamas negalėdavo išvengti mirties, jie iš Dievo malonės 
liko gyvi, bet buvo suimti, visaip mušami, o paskui labai stipriai surišti ir nuvesti pas 
sultoną.
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Jo akivaizdoje šv. Pranciškus, vadovaujamas Šventosios Dvasios, ėmė taip 
dieviškai skelbti šventą katalikų tikėjimą, kad dėl jo pasisiūlė eiti į ugnį. Tad sultonas 
pajuto jam didžiulę pagarbą ir pasitikėjimą, tiek dėl jo tvirto tikėjimo, tiek dėl jo 
paniekos šiam pasauliui (mat būdamas vargšų vargšas, nepriėmė jokios dovanos), 
tiek dėl jo liepsningo kankinystės troškimo. Sultonas mielai jo klausėsi, o paskui 
paprašė dar daugel kartų jį aplankyti. Be to, jam ir jo mokiniams jis davė leidimą eiti, 
kur panorės, ir visoje imperijoje laisvai sakyti pamokslu, – davė tam tikrą ženklą, kad 
jį pamatęs niekas jų neskriaustų.

Šv. Pranciškaus žiedeliai, 24

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kodėl šv. Pranciškui buvo toks svarbus ramybės 
pasveikinimas?
2. Ar pasaulis šiandien ilgisi ramybės? Iš ko tai galime 
atpažinti?
3. Kaip suprantu, ką reiškia būti ramybės pasiuntiniu? Kaip 
man sekasi būti ramybės pasiuntiniu savo šeimoje, mokykloje, 
draugų rate? 

UŽDUOTIS:

Perskaitykite Šv. Pranciškaus „Žiedelių“ 26 skyrių „Kaip šv. Pranciškus atvertė  ☼
į krikščionių tikėjimą tris žmogžudžius ir kaip vienam iš jų buvo atskleistos 
pragaro kančios ir rojaus džiaugsmai“. Jei norite, galite pasiskirstyti ir 
skaityti tekstą vaidmenimis. Padiskutuokite, koks evangelizacijos būdas 
yra veiksmingiausias. 
Sužinokite ir pasidalinkite grupėje, ką reiškia hebrajiškas žodis „Shalom“. ☼
Pasidomėkite „Taikos maldos“ istorija. Išmokite šią maldą mintinai. ☼

Iš žodžių į gyvenimą!

Kartu su brolija dalyvaukite įvairiose evangelizacinėse iniciatyvose, patys 
planuokite ir eikite į misijas (mokyklose, parapijose, gatvėse, kaimuose ar miesto 
aikštėse). Nepamirškite, kad misija prasideda brolijoje, todėl labai svarbi bendra 
malda ir tarpusavio meilė, iš kurios žmonės jumyse atpažins Kristų. 

Kiekvieną vasarą pranciškoniškasis jaunimas keliauja atgailos žygį į Porciunkulės 
atlaidus, kuris yra pagrindinė metų evangelizacinė misija. Dalyvauk! Tai yra tavo 
misija.
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VISA KŪRINIJA, ŠLOVINK VIEŠPATĮ!

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
21. Pranciškoniškasis jaunimas tegerbia kitus kūrinius, gyvus ir negyvus, kurie 

„nešioja Aukščiausiojo žymes“, ir tesistengia pereiti nuo pagundos išnaudoti kūriniją prie 
pranciškoniškosios visuotinės brolybės minties. Drauge su kitais tededa pastangas, kad 
būtų išvengta gamtos taršos bei niokojimo.

Pranciškaus patirtis
Po to, kai prie brolių, kaip jau buvo pasakota, prisidėjo nemažas būrys vyrų, 

palaimintasis tėvas Pranciškus iškeliavo prie Spoleto slėnio. Netoli Bevanjos priėjo 
vietovę, kur buvo sugužėję devynios galybės įvairiausių paukščių: karvelių, varnų ir dar 
kitokių, žmonių kovais vadinamų. Palaimintasis Dievo tarnas Pranciškus buvo ūmaus 
būdo žmogus, ypač prieraišiai ir švelniai mylėjęs žemesniąją bei neprotingąją kūriniją, 
todėl, vos tik pamatęs paukštelius, tekinas prie jų nubėgo. Gana arti prisiartinęs ir 
pastebėjęs, kad anie jo laukia, senu papratimu juos pasveikino. Tačiau netikėtai 
nustebęs, kad paukščiai, priešingai nei visuomet, nepakilo sprukti, guviai apsidžiaugė 
ir nuolankiai jų paprašė pasiklausyti Dievo žodžio. Daug jiems kalbėjęs galiausiai štai 
ką pridūrė: „Mano broliai sparnuočiai, jūs turite nepaliaujamai šlovinti savo Kūrėją ir 
visuomet jį mylėti, nes jis jums davė plunksnas prisidengti, sparnus skraidyti ir dar 
suteikė visa, ko tik jums reikia. Iš visos savo kūrinijos Dievas jus labiausiai apdovanojo 
ir skyrė skraidyti dangaus skaidrybėse, nes jūs nei sėjate, nei pjaunate, o jis ir be jūsų 
rūpesčio jus saugo ir globoja“. Kaip jis pats ir buvę broliai pasakojo, tatai girdėdami 
paukšteliai visų nuostabai pradėjo visaip džiaugtis: tiesti kaklelius, skėsti sparnelius, 
verti snapelius ir į jį spoksoti. Paskui jis praėjo keletą kartų tarp jų, liesdamas savo abitu 
jų galveles ir kūnelius. Galop juos palaimino ir peržegnojęs davė leidimą skristi kiton 
vieton. Tad palaimintasis tėvas su savo bičiuliais traukė savo keliais džiūgaudamas ir 
dėkodamas Dievui, kurį nuolankiai išpažįsta ir pagerbia visi tvariniai. 

Tomas Celanietis „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, 58
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Šv. Pranciškus matė, kad gamta yra nelaiminga ir kenčianti, kad ji tyliai šaukiasi 
žmogaus pagalbos ir laukia savo išvadavimo. Ir šventasis ją vadavo: jis maitindavo 
žiemą žvirblius ir bites, atpirkdavo vežamus parduoti ėriukus, pakeldavo nuo tako 
kirminą, neleisdavo pjauti žolės ir gesinti ugnies. [...]

Gilus žmogaus sargiškumo pajautimas padarė, kad ir artimas, kurį Kristus liepė 
mums mylėti, šv. Pranciškui buvo ne tik kiekvienas žmogus, bet ir kiekvienas kitas 
Viešpaties padarėlis. Savo broliais bei seserimis šventasis vadino saulę ir žemę, mėnulį 
ir žvaigždes, vėją ir debesis, fazaną, vyturiuką ir žiogą. „Ligi pat kirmėlaičių siekė jo 
meilė“ (Celano 105). […]

[...] Šv. Pranciškus yra laikomas poetu, išreiškusiu savo kūriniuose renesansinį 
gamtos jausmą ir Provanso kalnelių grožį. Jis yra laikomas pirmuoju, kuris nusikratęs 
viduramžių niūrumu ir išvydęs gamtą tokią, kokia ji yra savo puošnybėje, didesnėje 
negu „Saliamonas visoje savo garbėje“ (Mt 6, 29). Mūsų dienų akimis žiūrint, 
šv. Pranciškus „nebuvo vienas iš visados pavargusiųjų, kurie vis labiau ir labiau 
pasilieka be džiaugsmo“. Ne, „jis ėjo pievos pakraščiu ir kalbėjosi su mažomis gėlelėmis 
kaip su mažesniaisiais broliais... Jis atėjo, šis rudasis lakštingalų brolis, ir gyveno kaip 
pavasaris, žeme stebėdamasis, gėrėdamasis ir džiaugdamasis“ (R. M. Rilke).

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 18-19 p. 
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kaip šv. Pranciškaus meilė gamtai atskleidžia žmogui 
pavestą misiją – valdyti kūriniją?
2. Kuo šv. Pranciškaus brolystė su visa kūrinija skiriasi nuo 
pagoniškos pasaulėžiūros?
3. Kokius kūrinijos išnaudojimo ir vartotojiškumo pavyzdžius 
matau savo aplinkoje?

4. Kaip aplinkos ekologija susijusi su „širdies ekologija“?
5. Kokias ryškiausias aplinkos problemas matau savo mieste? Kaip mūsų brolija 

gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite Šv. Pranciškaus „Žiedelių“ 21 skyrių „Kaip šv. Pranciškus  ☼
prijaukino nepaprastai plėšrų Gubijaus vilką“. Jei norite, galite pasiskirstyti 
ir skaityti tekstą vaidmenimis. Padiskutuokite, apie kokią šv. Pranciškaus 
laikyseną kalba ši istorija.
Išmokite šv. Pranciškaus sukurtą „Kūrinijos giesmę“ ir ją giedokite liturgijos  ☼
metu. Galite ją nupiešti arba suvaidinti kartu su Pranciškučiais.
Sužinokite, kas yra „Franciscans International“ ir kokia šios organizacijos  ☼
veikla. Aplankykite svetainę: www.franciscansinternational.org.

Iš žodžių į gyvenimą!

Ieškokite būdų, kaip prisidėti prie kūrinijos globos. Galbūt suorganizuosite 
brolijos išvyką į gamtą dviračiais ar pėsčiomis, ar prie namų padarysite lesyklėlę 
paukščiams. Galbūt pradėsite stebėti, ką perkate, ir atsisakysite nereikalingų daiktų 
pirkimo, ar pradėsite rūšiuoti šiukšles. 

Kartu su savo brolija prisijunkite prie kiekvieną pavasarį Lietuvos pranciškoniškojo 
jaunimo brolijose organizuojamos ekologinės aplinkos tvarkymo akcijos.
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KAS YRA TOBULAS DŽIAUGSMAS?

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
20. Atmindami, kad yra taikos, kuri turi būti be paliovos kuriama, nešėjai, jaunuoliai 

teieško vienybės ir broliško sutarimo dialogu, pasitikėjimu žmoguje glūdinčia dieviškąja 
sėkla ir perkeičiančia meilės bei atleidimo galia. Gerbdami savo autentiškus pagrindus 
tebendradarbiauja su skatinančiais taiką judėjimais ir institucijomis.

22. Pranciškoniškasis jaunimas kaip „tobulo džiaugsmo“ skleidėjas bet kuriomis 
aplinkybėmis tesistengia kitiems nešti džiaugsmą ir viltį. Jis yra pašauktas sukurti 
gyvenimo bei aplinkos sąlygas, nekeliančias grėsmės žmogui, bet padedančias atpažinti 
Dievo valią. Teprisideda prie vargo ir pesimizmo mažinimo, rengdami geresnę ateitį. 
Teįsipareigoja savo aplinkoje kurti tikėjimo ir vilties dvasią, idant į „seserį mirtį“ būtų 
žiūrima kaip į perėjimą pas Tėvą.

Pranciškaus patirtis
Viena dieną Švč. Marijos vienuolyne šv. Pranciškus pasišaukė brolį Leoną ir tarė: 

„Broli Leonai, užrašyk tai“.
Šis atsakė: „Aš pasirengęs“. Tuomet jis paprašė: „Užrašyk, kas yra tikrasis 

džiaugsmas. Ateina pasiuntinys ir praneša, kad visi teologijos daktarai Paryžiuje įstojo 
į ordiną. Užrašyk – tai nėra tikrasis džiaugsmas. Arba visi prelatai anapus kalnų – 
arkivyskupai ir vyskupai, arba Prancūzijos karalius ir Anglijos karalius. Užrašyk – tai 
nėra tikrasis džiaugsmas. Arba kad mano broliai nukeliavo pas netikinčiuosius ir 
atvertė visus į tikėjimą, arba kad aš gavau iš Dievo tiek malonės, kad galiu gydyti 
ligonius ir padaryti daug stebuklų. Sakau tau – visa tai neteikia tikrojo džiaugsmo“.

„Bet kas yra tikrasis džiaugsmas?“
„Grįždamas iš Perudžos aš atsiduriu čia naktį, jau tamsu. Žiema, purvas, taip šalta 

ir šlapia, kad nuo mano abito kraštų kabo varvekliai ir daužosi į kojas, o iš žaizdų laša 
kraujas. Purvinas ir sušalęs, apledėjęs, aš prieinu prie vartų ir ilgai beldžiu bei šaukiu. 
Ateina brolis ir paklausia: „Kas tu?“ Aš atsakau: „Brolis Pranciškus“. O jis sako: „Eik šalin. 
Netinka šlaistytis tokiu laiku. Tau negalima įeiti“.
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Man neatstojant jis taria: „Eik šalin. Tu paprastas neišsimokslinęs žmogus. Nuo 
šiol nebūk su mumis. Mūsų tiek daug ir mes tokie svarbūs, kad nuo šiol tu mums 
nebereikalingas!“

Bet aš tebestoviu prie vartų ir prašau: „Dėl Dievo meilės, leisk man įeiti bent šiai 
nakčiai.“ Jis atsako: „Neleisiu. Eik į Kryžiaus vienuolyną ir pasiprašyk nakvynės ten“.

Sakau tau – jei aš išliksiu kantrus ir nenusiminsiu, tai yra tikrasis džiaugsmas, 
tikroji dorybė ir sielos išganymas“. 

Šv. Pranciškaus žiedeliai , Priedai, 1

Kurdamas savo ordiną, šv. Pranciškus įjungė džiaugsmą į vidinę jo sąrangą, 
pastatydamas jį šalia neturto ir nusižeminimo. Jo bendruomenė turėjo būti ne tik 
neturtingiausiųjų ir mažiausiųjų, bet sykiu ir linksmiausiųjų brolių vienuolynas. Jis pats 
juos vadino „Dievo pokštininkais (joculatores Dei), turinčiais išjudinti žmonių širdis 
ir teikti jiems švento džiaugsmo“. Tačiau norėdami džiuginti kitus, jie turį visų pirma 
patys būti džiaugsmo pilni. Evangelija yra linksmoji naujiena. Ji teikia pasauliui ne 
liūdesio ir ne niūrumo, bet džiaugsmo. Jeigu tad pranciškonai yra pašaukti pilnutiniam 
Evangelijos vykdymui, tai jų pareiga yra kelti aikštėn ir šią džiugiąją Evangelijos pusę, 
ją vykdyti savo pačių būtyje ir ją skleisti žmonėse. Todėl džiaugsmas šv. Pranciškaus 
ordinui pasidarė ne atsitiktinis, ne psichologinis įrankis apaštalauti, bet gilus religinis 
principas, plaukiąs iš paties šio ordino pašaukimo. Būti didžiojo Valdovo šaukliu reiškia 
skelbti pasauliui atpirkimą ne tik nuo pačios nuodėmės, bet ir nuo jos pasėkų, tarp 
kurių liūdesys užima pačią svarbiausią vietą.

Štai kodėl šv. Pranciškus negalėdavo pakęsti, matydamas, kad kartais jo broliai 
vaikščiodavo paniurę ir nusiminę. Vienos Sekminių sueigos metu šventasis net į regulą 
įrašydino nuostatą: „Broliai turi žiūrėti, kad iš viršaus jie neatrodytų kaip veidmainiai 
rūsčiais ir perkreiptais veidais, bet kad būtų linksmi Viešpatyje, džiugūs, malonūs ir 
giedrūs“. O kai sykį kelionėje kartu su šventuoju einąs brolis vis buvo rūškano veido, 
šv. Pranciškus neiškentė ir tarė jam: „Kodėl tu rodai savo liūdesį? Jei įžeidei Dievą, tai 
graužimasis dėl to tepasilieka tarp tavęs ir Viešpaties. Prašyk jį, kad Jis tau atleistų savo 
gailestingume. O tada vėl leisk savo širdžiai džiaugtis ana palaima, kurią nuodėmė tau 
buvo išplėšusi. Bet man ir kitiems rodykis visados linksmas, nes Dievo tarnui netinka 
būti liūdno ir rūškano veido“. Tai nebuvo patarimas užsidėti džiaugsmo kaukę, bet 
tučtuojau pašalinti liūdesio šaltinį – nuodėmę. Šv. Pranciškus buvo giliai įsitikinęs, 
kad vienintelis pagrindas žmogui liūdėti yra jo nuodėmingumas.

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 373-374 p.

Išaušo kita diena, Kryžiaus šventė. Šv. Pranciškus dar šiek tiek prieš aušrą ėmė 
melstis prie durų į savo celę, veidu atsisukęs į rytus. Jis kalbėjo: „Mano Viešpatie Jėzau 
Kristau, meldžiu Tave, prieš man numirštant, suteik dvi malones: pirmoji – kad šiame 
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gyvenime aš savo siela ir kūnu, kiek tai įmanoma, galėčiau pajusti tą skausmą, kurį 
Tu, brangusis Jėzau, iškentei karčiausią savo kančios valandą, antroji – kad aš savo 
širdimi, kiek tai įmanoma, galėčiau pajusti tą beribę meilę, kuria liepsnodamas, o 
Dievo Sūnau, noriai iškentei už mus, nusidėjėlius, tokią kančią“. Ir gan ilgai šitaip 
meldęsis jis suprato, kad Dievas jam tai suteiks ir netrukus leis patirti tiek, kiek tai 
įmanoma patirti paprastam mirtingajam. 

Gavęs šį pažadą šv. Pranciškus ėmė labai atsidavęs melstis ir mąstyti apie 
Kristaus kančią ir gailestingumą. Ir atsidavimo karštis jo viduje taip sustiprėjo, kad 
per meilę ir užuojautą jis visiškai persikūnijo į Kristų. Šitaip karštai besimelsdamas, 
tą patį rytą jis išvydo iš dangaus besileidžiantį serafimą, turintį šešis žėrinčius ir 
liepsnojančius sparnus. Kai serafimas greitai skriedamas priartėjo tiek, kad tapo 
aiškiai regimas, šv. Pranciškus pastebėjo jo panašumą į Nukryžiuotąjį, o jo sparnai 
buvo taip išsidėstę, kad du skleidėsi virš galvos, du buvo ištiesti skrydžiui, o du 
nuleisti dengė visą kūną.

Tai regėdamas šv. Pranciškus labai išsigando, bet kartu jį apėmė ir džiaugsmas, ir 
širdgėla, ir nuostaba. Jis pajuto neapsakomą džiugesį dėl draugiško Kristaus žvilgsnio. 
Tačiau matydamas Jį prikaltą prie kryžiaus, jis jautė nepakeliamą sielvartą ir užuojautą. 
Be to, jį didžiai stebino toks keistas regėjimas, nes gerai žinojo, kad kentėjimų 
skausmas nedera su angeliškųjų serafimų nemirtingumu. Ir kol jis taip stebėjosi, 
Tas, kuris jam pasirodė, atskleidė, 
kad Dievo Apvaizda suteikia jam 
regėjimą kaip tik tokiu pavidalu 
tam, kad jis suprastų, jog bus 
perkeistas pagal tikslų panašumą 
į Nukryžiuotąjį Kristų, bet ne fizine 
kankinyste, o dvasine.

Per šį nepaprastą apsireiškimą 
visas La Vernos kalnas atrodė 
paskendęs žėrinčiose liepsnose, 
kurios naktį apšvietė aplinkinius 
kalnus ir slėnius ryškiau, nei saulė 
apšviečia žemę. Tai paliudijo tose 
vietose bandas ganę piemenys. Kaip 
jie vėliau pasakojo vienuoliams, 
pamačius šitaip liepsnojantį kalną 
ir tiek šviesos aplink, juos apėmė 
neapsakoma baimė. Ir jie teigė, kad 
toji šviesa virš kalno žėrėjusi ilgiau 
kaip valandą. [...]
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Kristus, pasirodęs šv. Pranciškui serafimo pavidalu, kalbėjo apie tam tikrus 
slaptus ir didžius dalykus, kurių šventasis, būdamas gyvas, niekam nenorėjo atskleisti, 
bet tai padarė po savo mirties. O Kristus kalbėjo taip: „Ar žinai, ką aš padariau? Aš 
įspaudžiau tau stigmas, kurios yra mano kančios ženklai, kad tu galėtum būti mano 
vėliavnešys. Ir kaip aš savo mirties dieną nusileidau į pragarus ir savo žaizdų dėka 
pasiėmiau iš ten visas sielas, kurias radau, taip ir tau aš dovanoju malonę kiekvienais 
metais savo mirties dieną nužengti į skaistyklą ir savo stigmų dėka pasiimti iš ten 
visų trijų ordinų sielas: Mažesniųjų brolių, seserų ir Trečiojo ordino bei kitų tau labai 
atsidavusiųjų sielas, kurias tik rasi, ir vestis jas į rojų, kad šitaip būtum su manimi savo 
mirtimi, kaip esi savo gyvenimu“.

Šv. Pranciškaus žiedeliai, Trečiasis pasakojimas. 
Kaip netikėtai pasirodė serafimas ir šv. Pranciškaus kūne įspaudė šventąsias stigmas

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kas yra tobulas džiaugsmas šv. Pranciškui? Kas yra tobulas 
džiaugsmas man?
2. Kokių tobulo džiaugsmo patirčių esu turėjęs savo 
gyvenime?
3. Kieno pasekmė, pasak šv. Pranciškaus, yra liūdesys? Kodėl?
4. Kas yra stigmos? Ką jos paženklino šv. Pranciškuje?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite Carlo Carretto knygos „Aš, Pranciškus“ skyrių „Tamsi naktis“  ☼
(117-127 p.).
Perskaitykite S. Beniamina Borsato FMSC konferenciją „Nuskaistinanti  ☼
kančia“, kurią galite rasti V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongreso 
„Per kankinystę į Prisikėlimą“ albume.

Iš žodžių į gyvenimą!

Visuomet džiaukitės! Be paliovos melskitės! Už viską dėkokite! Negesinkite 
Dvasios! Labiau už viską trokškite Viešpaties Dvasios ir jos švento veikimo!
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KRIKŠČIONIŠKAS UGDYMAS
Šventasis Raštas

Bažnyčia
Eucharistija

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
Pasninkas, malda, išmalda

Liturgija
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ŠVENTASIS RAŠTAS

„Nepažinti Šventojo Rašto – tai nepažinti Kristaus“, – sako šv. Jeronimas. 
Krikščionybė nėra „knygos religija“, bet tikėjimas kūnu tapusiu ir gyvu Žodžiu. 
Krikščionybės pradžios turime ieškoti judaizme, Izraelio istorijoje. Šventąjį Raštą 
krikščionys I amžiuje perėmė iš izraelitų kaip istorinio Dievo apreiškimo liudijimą 
(Senąjį Testamentą), papildė įsikūnijusio Dievo Sūnaus apsireiškimo liudijimu 
(Naujuoju Testamentu) ir suprato kaip Dievo žodį, užrašytą Šventosios Dvasios 
įkvėptų autorių.

KĄ BAŽNYČIA SAKO APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ?

Vatikano II Susirinkimas paliko dogminę konstituciją apie Apreiškimą „Dei 
Verbum“. Bažnyčia sako, kad Dievas panoro apreikšti save patį ir savo valią. Dievą 
galime pažinti natūraliu protu iš sukurtų daiktų, o neprieinami protui dalykai 
pažįstami Apreiškimu. Apreiškimas gali būti priimamas tik tikėjimu, laisvai – tai yra 
Dievo malonė. Dievas prisitaiko prie žmogaus: Žodis – Jėzus – tampa kūnu (žmogumi, 
duona), Dievo žodis išreiškiamas žmonių kalba. Bažnyčia tvirtai sako, kad Jėzus yra 
vienintelis Apreiškimas. Turime labai atsargiai vertinti kitokius „apreiškimus“. Bet 
kokie „privatūs“ apreiškimai tik padeda pilniau išgyventi Jėzaus Apreiškimą. Bažnyčia 
rūpestingai juos ištiria ir pripažįsta tuomet, jei jie neprieštarauja Šventajam Raštui 
ir Tradicijai.

Šventasis Raštas nėra paprasta knyga. Jis yra antgamtinis dėl savo šaltinio (nes 
yra Dievo įkvėptas), dėl turinio (nes jame surašyti Dievo dalykai – Dievo paslaptys), 
dėl savo tikslo (nes yra skirtas žmonių išgelbėjimui). Dievas veikia per žmones – 
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įkvėptuosius autorius. Norint suvokti Šventąjį Raštą, reikia atsižvelgti į daug dalykų: 
literatūrinį žanrą, tų laikų kultūrą, papročius, visą Biblijos turinį, Bažnyčios Tradiciją 
ir, žinoma, skaityti jį tikėjimu.

Bažnyčiai patikėta saugoti ir aiškinti Dievo žodį. Šventasis Raštas giliai susijęs 
su Bažnyčios Tradicija. Evangelijos bent 60 metų keliavo iš lūpų į lūpas, kol buvo 
užrašytos. Apaštalai savo įpėdiniams Apreiškimą perdavė žodžiu ir raštu. 

Dievo žodis maitina Bažnyčią. Tikintieji yra raginami skaityti Šventąjį Raštą su 
malda, nes tik taip yra maitinamas dvasinis gyvenimas. Mes maitiname savo kūną, 
o dvasią kartais užmirštame. „Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano 
takui“ (Ps 119, 105). Šventasis Raštas yra mūsų šeimos istorija, didysis nuotykis 
arba „dangiškojo Tėvo meilės laiškas savo vaikams su tikslu atskleisti jiems save“ 
(Leonas XIII).

KOKIA YRA ŠVENTOJO RAŠTO SANDARA?

Bažnyčia patvirtina Šventojo Rašto knygų kanoną. Į šį sąrašą nepatenkančios 
knygos yra apokrifinės. Bibliją sudaro 73 (ekumeniniame leidime 75) knygų 
„biblioteka“, kuri iš tiesų yra vienintelė knyga – Jėzus Kristus. 

Šventajame Rašte istorinė linija paslėpta, jis suskirstytas pagal žanrus, todėl 
atrodo nevientisas, nechronologiškas. Biblija – daugiasluoksnis kūrinys. Jo autoriai 
buvo skirtingo amžiaus, išsilavinimo, gyvenimo patirties ir visuomeninės padėties 
žmonės, gyvenę skirtingose istorinėse, socialinėse ir kultūrinėse aplinkose. 
Šventajame Rašte galima rasti įvairaus žanro ir stiliaus pavyzdžių: istorinių ir 
literatūrinių pasakojimų, poezijos kūrinių, filosofijos ir teologijos traktatų, liturginių 
tekstų, teisės dokumentų, biografijų ir laiškų, prakalbų ir pamokslų, palyginimų ir 
patarlių.

Šventasis Raštas parašytas trimis originalo kalbomis: hebrajų, graikų ir aramėjų. 
Žymiausi vertimai yra Septuaginta (70 vyrų graikiškasis Senojo Testamento vertimas, 
III–II a. pr. Kr.) ir Vulgata (Jeronimo lotyniškasis Šventojo Rašto vertimas, IV–V a.). Bibliją 
į lietuvių kalbą išvertė Antanas Rubšys ir Česlovas Kavaliauskas.

Bibliją sudaro 46 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos.

SENASIS TESTAMENTAS NAUJASIS TESTAMENTAS

Penkiaknygė – TORAH (Įstatymas)
Istorinės knygos
Pranašai – NEVIIM
Išminties raštija – KETUVIM

4 EVANGELIJOS (Geroji Naujiena)
Apaštalų raštai
----------------arba-------------------
3 sinoptinės EVANGELIJOS (Mato, Morkaus, 

Luko)

Jono blokas (Evangelija, laiškai, Apreiškimas)

Apaštalų darbai ir laiškai
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Abu testamentai yra labai susiję. Naujasis Testamentas yra paslėptas Senojo 
Testamento pranašystėse. O Senasis testamentas išsipildo Naujame Testamente. 
Senajame Testamente yra daug Naujojo Testamento pirmavaizdžių (pvz. Pascha 
nurodo į Velykas, avinėlis – į Kristų, mana – į Eucharistiją, perėjimas per jūrą – į 
Krikštą, Adomas – į Jėzų, Ieva – į Mariją, Nojaus arka – į Bažnyčią, per kurią žmonės 
krikšto vandeniu apsaugomi nuo mirties, sūnaus Izaoko auka – į Dievo Sūnaus auką 
ir pan.).

APIE KĄ YRA ŠVENTASIS RAŠTAS?

Detalus Šventojo Rašto apžiūrinėjimas yra svarbus, bet dar svarbiau yra į visą 
medį pažvelgti iš tolo. Šventasis Raštas yra pasaulio istorija, Dievo meilės pasauliui 
istorija, Sandoros tarp Dievo ir žmogaus istorija. Dievas save žmogui atskleidžia 
palaipsniui, tokia Jo pedagogika. Per Adomą įvyksta Dievo SANDORA su žmogumi, 
per Nojų – su šeima, per Abraomą – su gentimi, per Mozę – su tauta, per Dovydą – su 
karalyste, per Jėzų – su visa žmonija.

„Kai Dievas atidavė mums savo Sūnų, kuris yra jo Žodis, Jam nebeliko ką pasakyti. 
Tuo vienu žodžiu Jis pasakė viską“ (Šv. Kryžiaus Jonas).

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kaip Dievas save apreiškia žmogui? 
2. Kodėl Šventasis Raštas yra antgamtinis?
3. Kas yra Šventojo Rašto knygų kanonas?
4. Kokio žanro knygų galima rasti Šventajame Rašte? Pateikite 
pavyzdžių.
5. Kas bendra tarp Senojo Testamento ir Naujojo Testamento?
6. Kaip Šventajame Rašte atsiskleidžia Dievo Sandoros su 
žmogumi istorija?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 7-19 skyrelius. ☼

Iš žodžių į gyvenimą!

Trokšk pažinti Šventąjį Raštą – Dievo meilės laišką tau! Skaityk, studijuok jį, o 
svarbiausia – melskis kartu su Dievo žodžiu ir siek jį perkelti į savo gyvenimą. Būk 
žodžio vykdytojas, o ne vien klausytojas!
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BAŽNYČIA
Krikščionių kalboje žodis „Bažnyčia“ reiškia liturginį susirinkimą, taip pat vietinę 

bendruomenę arba visuotinę tikinčiųjų bendriją. Tos trys reikšmės yra neatskiriamos. 
„Bažnyčia“ yra tauta, kurią Dievas suburia iš viso pasaulio. Ji gyvuoja vietinėse 
bendruomenėse ir pasireiškia kaip liturginis, ypač eucharistinis susirinkimas. Ji gyvena 
Kristaus žodžiu ir kūnu ir taip pati tampa Kristaus kūnu. 

Šventajame Rašte randame daugybę tarpusavy susijusių įvaizdžių ir simbolių, 
kuriais Apreiškimas kalba apie neišsemiamą Bažnyčios slėpinį. Įvaizdžiai, paimti iš 
Senojo Testamento, yra pagrindinės – „Dievo tautos“ – idėjos variantai. Naujajame 
Testamente centrinę vietą visuose įvaizdžiuose jau užima Kristus, kuris tampa „Galva“ 
tautos, nuo šiol būsiančios Jo kūnu. Į Kristų, kaip centrą, yra orientuoti įvaizdžiai, 
„paimti tai iš piemenų gyvenimo, tai iš žemdirbystės, tai iš statybų, tai iš šeimos ir 
jungtuvių“.

Bažnyčia juk yra avidė, kurios vienintelės ir būtinos durys yra Kristus. Taip pat ji 
yra kaimenė, kurios ganytoju būsiąs pasiskelbė pats Dievas; jos avys, nors ganomos 
žmonių, tačiau be perstojo yra vedamos ir maitinamos paties Kristaus, Gerojo ir 
Vyriausiojo Ganytojo, paguldžiusio už jas savo gyvybę.

Bažnyčia yra dirbama žemė, arba Dievo dirva. Toje dirvoje auga senasis 
alyvmedis, kurio šventa šaknis buvo patriarchai; jame vyko ir vyks žydų ir pagonių 
sutaikinimas. Bažnyčia dangaus Vynininko buvo įveista kaip rinktinis vynuogynas. 
Tikrasis vynmedis yra Kristus, duodantis gyvybę ir derlių šakelėms, o jos esame mes: 
būdami Bažnyčioje, pasiliekame Jame ir be Jo nieko negalime nuveikti.
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Taip pat dažnai Bažnyčia yra vadinama Dievo statyba. Pats Viešpats palygino save 
su akmeniu, kuris, statytojų atmestas, tapo kertiniu. Bažnyčią ant šio pamato stato 
apaštalai, ir iš šio pamato ji gauna savo tvirtumą ir vienybę. Tam pastatui duodami 
įvairūs vaizdingi pavadinimai: Dievo namai, kuriuose gyvena Jo šeima, Dievo buveinė 
Dvasioje, Dievo padangtė tarp žmonių, o ypač šventykla; vaizduojamą akmenine 
šventove, ją šlovina Bažnyčios tėvai, o liturgija pagrįstai ją lygina su šventuoju miestu, 
naująja Jeruzale. Mes patys šioje žemėje esame į ją įmūryti kaip gyvieji akmenys. Jonas 
regėjo tą šventąjį miestą, nužengiantį iš dangaus, nuo Dievo, pasaulio atnaujinimo 
metu ir papuoštą kaip nuotaką savo sužadėtiniui.

Bažnyčia dar vadinama „aukštybių Jeruzale“ ir „mūsų Motina“, aprašoma kaip 
tyra nekaltojo Avinėlio Sužadėtinė, kurią Kristus „mylėjo ir atidavė už ją save, kad 
ją pašventintų“. Susiejęs ją su savimi neišardoma Sandora, be paliovos ją „maitina 
ir globoja“.

„Pasaulis buvo sukurtas, turint mintyje Bažnyčią“, sakydavo pirmųjų amžių 
krikščionys. Dievas kūrė pasaulį, numatydamas mūsų dalyvavimą Jo dieviškajame 
gyvenime; o tai turės įvykti „suburiant“ žmones Kristuje, ir tas „sambūris“ bus Bažnyčia. 
Bažnyčia yra visų dalykų tikslas, ir net skaudžiausios permainos, tokios, kaip angelų 
nuopuolis ir žmogaus nuodėmė, buvo Dievo leistos vien kaip proga ir priemonė 
parodyti visą Jo galybę ir padovanoti pasauliui begalinę meilę. Kaip Dievo valia 
yra veikalas ir vadinasi pasaulis, taip Jo siekis yra žmonių išganymas, ir jis vadinasi 
Bažnyčia. 

Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 751-757, 760

Beveik visiems katalikams bent kartą gyvenime yra tekę nusivilti savo Bažnyčia. 
Istorijos eigoje Bažnyčia buvo kaltinama dėl daugelio dalykų. Bet tai tik viena tiesos 
apie Bažnyčią pusė. 

Per ilgą savo gyvavimo laikotarpį Katalikų Bažnyčia padėjo milijonams įvairaus 
amžiaus, skirtingos visuomeninės padėties bei rasės žmonių patirti, kas yra Jėzus 
Kristus ir jo gyvenimą perkeičianti Geroji Naujiena. Bažnyčia išugdė daug asmenybių, 
garsių plačiame pasaulyje – tai buvo labai geri ir šventi žmonės, pavyzdžiui, šv. Paulius, 
šv. Pranciškus Asyžietis arba popiežius Jonas XXIII, Jonas Paulius II, Motina Teresė iš 
Kalkutos.

Tuomet, kai Bažnyčia yra Jėzaus Kristaus ženklas šiame pasaulyje ir perduoda 
Jo atneštą žinią apie meilę ir atleidimą, – tada ji visiškai atlieka savo paskirtį. Toks 
yra jos tikrasis pašaukimas.

Atidžiau pažvelgę į tikinčiuosius Bažnyčioje, pamatysime dvi skirtingas katalikų 
rūšis. Vieni jų yra savanaudžiai, netolerantiški, netgi veidmainiai. Kiti gi – giliai 
tikintys, stengiasi iš širdies mylėti Dievą ir žmones ir gyvena kaip tikri Jėzaus meilės 
ir gailestingumo liudytojai. Tuo nereikia pernelyg stebėtis. Kad būtume priimti į 
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Bažnyčią, mums nereikia turėti gero elgesio pažymėjimo.
Bažnyčią sudaro paprasti žmonės, kurie nežino slapto burtažodžio – kaip tapti 

„geram“. Būdami kartu, jie stengiasi artėti prie Dievo ir mokosi taip gyventi, kad 
kuo geriau galėtų patarnauti kitiems žmonėms. Ir tie žmonės daro daug klaidų, tiek 
individualiai, tiek būdami bendruomenėje. Katalikai tiki, kad Bažnyčia nėra vien 
tik žmonių institucija. Bažnyčia gyva Kristaus Dvasia, kuri toliau gyvena kiekvieno 
žmogaus, Bažnyčios nario, širdyje, jei tik ji yra atvira tos Dvasios veikimui. 

Todėl Bažnyčia, nors jos nariai ir padaro klaidų, yra Jėzaus buvimo pasaulyje 
ženklas. Ji nepavargsta skelbdama Jo atneštą žinią apie meilę, atleidimą, žmogaus 
orumą, džiaugsmą, viltį ir taiką.

„Kodėl tikiu? Atsakymai jauniems ir visiems“, 41-42 p.

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Ką reiškia žodis „bažnyčia“, ir kokius Bažnyčios įvaizdžius 
randame Šventajame Rašte?
2. Kodėl vienas krikščionis yra ne krikščionis?
3. Ar Bažnyčia yra daugiau nei institucija? Kodėl?
4. Ką reiškia, kad Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir 
apaštalinė?
5. Kaip suprantu, kad Bažnyčia yra mano Motina?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 121-145 skyrelius. ☼
Galite į susitikimą pasikviesti savo brolijos dvasinį asistentą, kad padėtų  ☼
jums sužinoti, kas yra Bažnyčios Magisteriumas. Daugiau apie Bažnyčios 
Mokymą sužinoti padės Katalikų Bažnyčios Katekizmo 2030-2040 
skyreliai. 
Sužinokite apie Vatikano II Susirinkimą ir jo reikšmę Bažnyčiai šiuolaikiniame  ☼
pasaulyje.

Iš žodžių į gyvenimą!

Mylėk Bažnyčią kaip savo Mamą, kuri linki tau gero ir tave mylėdama 
nepataikauja. Pasitikėk Ja ir būk klusnus Jos Mokymui. Gerbk bažnytinę hierarchiją 
ir savo dvasios vadovus. Atmink, kad mylėti Kristų ir Bažnyčią yra vienas ir tas pat.
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EUCHARISTIJA
Ir taip paprastas daiktas staiga 

virsta Asmeniu. Ir kokiu Asmeniu! Mano 
Kūrėju ir Gelbėtoju! Kuris taip ateina 
manęs gelbėti ir negana to – iš naujo 
manęs sukurti. Įvyksta pasakiškas 
virsmas: trupinėlis materijos tampa 
Tuo, kuris ją sukūrė. Visame pasaulyje 
įvairiais istorijos tarpsniais tariami tie 
patys žodžiai, laikant rankoje duonos 
gabalėlį. Visur ir visada tai yra tas 
pats, unikalus ir identiškas to paties, 
unikalaus ir identiško Jėzaus kūnas. 
Kad ir kokioje žemės rutulio vietoje ar 
istorijos tarpsnyje žmonės susiburia 
aplink šią Duoną, juos visus jungia 
neįtikėtina, kone fiziška vienybė.

Ar tu tai žinai – ar ne, tiki tuo – ar ne, susimąstai apie tai – ar ne, būtent tai įvyksta 
per kiekvienas Mišias, kad ir kaip skurdžiai jos švenčiamos. Katalikų terminijoje tai 
vadinama Eucharistija (arba dėkojimu).

Daniel-Ange, „Tavo kūnas sukurtas gyvenimui“, 176 p.

Jis kasdien nusižemina taip, kaip tada, kai iš savo „dangiškojo sosto“ (Išm 18, 15) 
nužengė į Mergelės įsčias: jis kasdien ateina pas mus, kad jį nužemintą regėtume, kai 
nužengia iš Tėvo širdies į kunigo rankas. Jis pasirodo mums konsekruotoje duonoje, 
kaip kadaise pasirodė apaštalams žmogišku kūnu. Savo akimis jie matė tik jo kūną, 
bet patikėjo, kad jis yra Dievas, nes patyrė tai savo siela. Taip ir mes savo akimis 
matome tik duoną ir vyną, bet turime įžvelgti giliau ir tvirtai tikėti, kad tai yra jo 
švenčiausias Kūnas ir Kraujas, gyvas ir tikras. Tokiu būdu Viešpats nuolatos lieka su 
savo mokiniais, kaip jis ir pažadėjo: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio 
pabaigos“ (Mt 28, 20).

Perspėjimai, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 85 p.

Apie Sekmadienio šventimą
Ar jums patinka sekmadienis? Taip? Ar dėl to, kad galima ilgiau pamiegoti ir 

nereikia eiti į pamokas ar paskaitas?



139

K
rikščio

n
iškas u

g
d

ym
as

Šabo poilsis
Anksčiau žmonės labiau pabrėždavo pareigą sekmadienį pailsėti ir eiti į bažnyčią, 

kad tai – Viešpaties diena. Bet ar tie papročiai dar gyvi šiandien? Ar vis dar taip pat 
svarbu dalyvauti sekmadienio Mišiose būtent šią dieną? Gal man labiau patinka 
eiti bet kokią savaitės dieną – mažiau žmonių, lengviau susikaupti... ir be to daug 
trumpiau, dažnai net nesako pamokslo!.. Tad kodėl?

Šabo poilsis yra vienas iš 10 Dievo įsakymų, trečiasis. Kodėl Dievas liepia ilsėtis, 
ne tada, kai norėtųsi, bet būtent šabo dieną? Šabas yra diena, kai viskas sustoja, 
kada žmogus atsitraukia nuo savo darbo, kad skirtų laiko kitiems užsiėmimams 
ar žmonėms, ir visų pirma Dievui bei Jo žodžiui. Jei žmogus nesustoja, darbas jam 
dažniausiai tampa gyvenimo tikslu, stabu. Juk, kai žmogus nebenori sustoti vieną 
dieną per savaitę, jis tiesiog tampa darboholikas, o darboholizmą galima pavadinti 
viena stabmeldystės rūšių. Svarbu griežtai laikytis tam tikrų principų, kad gyvenimas 
neprarastų skonio, darbas nevirstų stabu. O juk taip lengvai norisi pateisinti savo 
nusižengimus.

Kodėl mes ilsimės sekmadienį, o ne šeštadienį, kaip nurodyta Biblijoje? Dėl 
to, kad mes švenčiame Kristaus Prisikėlimą. Kiekvienas sekmadienis yra mažosios 
Velykos. Apaštalų bendruomenė švęsdavo Velykas kas savaitę. Mes pamirštam, kad 
Prisikėlimas yra nauja pradžia. O tai yra nauja šventė.

Iš tiesų sekmadienis nėra paskutinė savaitės diena, kaip įprasta matyti mūsų 
kalendoriuose. Tai yra pirmoji diena – aštunta diena, po visos savaitės, kaip rašo 
Evangelija. Paskutinę dieną Dievas baigė kurti pasaulį. Prisikėlimas yra naujas 
sukūrimas, nauja pradžia su Prisikėlusiuoju. Tai yra aštunta diena, kaip pirmoji po 
šių septynių. Pirmąją dieną Dievas sukūrė šviesą, o Prisikėlimas juk užtvindo pasaulį 
Dievo šviesa!

Ką veikti sekmadienį?
Švęsti! Kaip? Visų pirma, tai reiškia pailsėti, atsipalaiduoti, paįvairinti rutiną, bet 

pirmiausia – džiaugtis. Gražu, kad Dievas mums liepa (o ne tik pataria) švęsti.
Tuomet reikia savęs paklausti: kaip praleisti dieną, kad ji būtų tikra šventė? Daug 

kas gali padėti, kad ta diena būtų išskirtinė.
Skaniai pavalgyti, gražiai apsirengti (bent jau švariai), išsimaudyti, •	
susitvarkyti kambarius, padaryti kokią nors naujovę kambaryje, kad diena 
taptų kitokia.
Skirti laiko žmonėms su kuriais mažai tenka pabendrauti ir, aišku, •	
artimiesiems. Šventė negali būti tikra ir krikščioniška, jei ją praleidžiame 
savanaudiškai. Kodėl tą dieną neaplankius vienišo žmogaus ir 
nepabendravus su juo?
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Stenkimės, kad ta diena būtų spalvinga, ne tokia pati, kaip kitos dienos. •	
Nedarykime to, ką darome kiekvieną dieną (nežiūrėkime televizoriaus, 
neprisėskime prie kompiuterio, namų darbus atlikime anksčiau, kad diena 
liktų kitokia nei kitos). Kokia gi šventė, jei didžiąją dalį dienos praleidžiame 
prie knygų?..
Sekmadienis nėra šventė sau. Viešpats turi būti tos šventės centre, juk jis •	
yra tos šventės priežastis. Valio, juk turim daug laiko maldai ir Mišioms!

Sekmadienio Mišios
Kristus tave kviečia į pasimatymą ir dėl to skamba varpai, kurie tau primena 

tą draugystę su Juo, pabuvimą su Dievu. Sekmadienio Mišios yra minimumas 
krikščioniui, minimali maisto porcija, kad išgyventume.

Tačiau reikia atrasti džiaugsmą švęsti Mišias, klausytis Dievo žodžio, švęsti 
Kristaus Prisikėlimą. Kas mums trukdo mylėti ir laukti tų Mišių? Neskubėkime versti 
kaltės ant kitų.

Mišios nėra spektaklis. Neini ten džiaugtis gera atmosfera, simpatišku ar iškalbiu 
kunigu arba pasiklausyti gražios muzikos ar giedojimo (nors kartais tai padeda 
džiaugtis). 

Mišios įdomios ir prasmingos, jei tiesiog nuoširdžiai meldiesi, pasikalbi su 
Dievu. Jei prasvajoji visą laiką, tada gali paklausti savęs: ką aš čia veikiu? Mišios – tai 
susitikimo su Dievu vieta, ne pabuvimo su savimi ar gilinimosi į save vieta.

O kaip melstis? Kristus aukoja save dėl mūsų, kad išvaduotų mus iš nuodėmių 
kaip ant kryžiaus, tik dabar ne kruvinu būdu, o nusižemindamas iki duonos ir vyno. 
O ir aš galiu aukoti savo rūpesčius, pastangas, džiaugsmus, liūdesius, ir visa tai, kas 
man brangu, aktualu ar skausminga. Viską galime pavesti Jam. Mintimis galime padėti 
save ant altoriaus. Svarbiausia – atsiverti Viešpačiui.

Mišios yra labai gerai subalansuotas maistas sielai – labai gerai paruošta malda, 
kurioje yra visos pagrindinės maldos formos: atsiprašymas (atgaila), Dievo žodžio 
klausymas, šlovinimas, dėkojimas, užtarimas, tyla.

Ne vienas pats kunigas aukoja Mišias. Jis simbolizuoja Kristų, kuris suburia 
bendruomenę. Simboliškai per Eucharistiją kunigas tampa Kristumi. Kunigo tariami 
žodžiai yra ir tavo maldos žodžiai. Klausykimės jų sąmoningai.

Taip pat svarbu yra pasiruošimas Mišioms. Nelabai tinka variantas, kai atsikeli iš 
lovos ir galvotrūkčiais bėgi į bažnyčią, kad suspėtum iki pamokslo. Tuomet nespėji 
įsijausti. Geriausia yra bent kelias minutes prieš Mišias ramiai pasėdėti, pasimelsti ir 
tinkamai susikaupti. Jei iš anksto perskaitai skaitinius, gali juos ilgiau atsiminti ir daug 
geriau suprasti. Neužtenka vieną kartą išgirsti bažnyčioje tą skaitinį, kad įsisavintum. 
Labai gerai yra apmąstyti iš anksto. Todėl ir maldos grupėje skaitome ateinančio 
sekmadienio Evangeliją.
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Kad Mišios būtų džiaugsmingos ir vaisingos, dažnai mums trukdo vertinimas, 
kritika, smerkimas, kitaip sakant, teisimas: „klebonas toks ir anoks, choras taip 
nusigieda, o tos bobutės visai nukvakusios“ ir t.t. Dažnai galima išgirsti pasakymus, 
kad pas mus kunigas toks ir anoks. Visokių kunigų būna, bet ne dėl kunigo einame 
į Mišias, o atsiliepti į Viešpaties šaukimą ir realų Kristaus buvimą ostijoje, ateini 
susitikti su Juo. Reikia griežtai atsisakyti bet kokio teisimo, per daug žmogiško (ar 
nežmogiško) vertinimo. Mišios visada gražios, nes priimu patį Kristų. Susitinku su 
Juo. O tai svarbiausia.

Pagal Tiberiados bendruomenės 2009 m. balandžio mėn. parengtą tekstą 

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kas vyksta per šventąsias Mišias?
2. Ką išgyvenu su brolija švęsdamas Eucharistiją, ar šis 
šventimas man svarbus? Kokia yra pagrindinė priežastis, dėl 
kurios aš ateinu į šventąsias Mišias?
3. Kuo ypatingas krikščioniui yra sekmadienio šventimas? Kas 
yra šabas?
4. Kaip Eucharistija siejasi su evangelizacine misija?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 208-223 skyrelius. ☼

Iš žodžių į gyvenimą!

Kad galėtum pilnavertiškai dalyvauti šv. Mišiose, stenkis joms pasiruošti. Gali iš 
anksto perskaityti Šventojo Rašto skaitinius. Ateik į šv. Mišias su intencija, iš anksto 
apgalvok, už kokius žmones ar reikalus nori melstis ar dėkoti. Neateik tuščiomis 
rankomis, bet atnešk Viešpačiui auką, kuri tau kainuoja.

Eucharistijos vertė atrandama po truputį. Galbūt pradėjai nuo to, kad 
sekmadieniais tave kažkas nusivesdavo į šv. Mišias. Vėliau užaugai iki bendruomenės 
ir sąmoningo Eucharistijos branginimo. Atrasti laiko dažnam Eucharistijos šventimui 
nėra lengva. Gali atrodyti, kad karto ar dviejų per savaitę yra per akis, tačiau negalime 
sustoti augti meilėje mylimam asmeniui. Šią savaitę atrask laiko nueiti į šv. Mišias ne 
tik sekmadienį ar dėl geros kompanijos jaunimo Mišiose, bet išgryninta intencija – 
dėl Jėzaus. 

Melskis, kad giliau suvoktum tikrąją šv. Mišių prasmę, kad dalyvavimas 
Eucharistijos šventime keistų tavo kasdienį gyvenimą. Kaip ne tik keliasdešimt 
minučių, praleistų šv. Mišiose, bet ir visas tavo gyvenimas gali tapti Eucharistija – 
dėkojimu?
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ATGAILOS IR SUTAIKINIMO 
SAKRAMENTAS

„Kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, kad kaip nuodėmė 
viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Rom 5, 20-21).

Dažnai ateiname išpažinties norėdami nusimesti kalčių naštą, trokšdami, kad 
mums palengvėtų. Tačiau ar ateiname tam, kad iš esmės susitaikytume su Dievu, su 
savimi pačiais, su savo artimaisiais, išsilaisvintume iš nuodėmingos praeities, idant 
pradėtume naują gyvenimą? Sutaikinimo sakramentas mus kviečia atpažinti, kas 
vyksta mūsų viduje, padeda pastebėti, kuo remdamiesi apsisprendžiame ir veikiame. 
Atsigręždami į Viešpatį išpažįstame, kokie esame, ir atsiverdami Dievo gailestingumui 
prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą. Įvardiję savo klaidas, priimame mums 
save atiduodantį Kristų, Jo gydantį prisilietimą.

Būdami krikščionys neretai mąstome ir veikiame priešingai Evangelijai – 
nusidedame. Nusidėti – tai išduoti Dievo ir artimo meilę. Pasirinkdami blogį 
atsiribojame nuo Dievo ir aplinkinių, pasirenkame spręsti ir veikti be meilės. Sąmoningi 
arba nuolat pasikartojantys neapgalvoti, be atsakomybės veiksmai tampa įpročiu ir 
mus pavergia. Dažnai jie yra susiję su kitais žmonėmis, todėl svarbu atpažinti savo 
sprendimų poveikį visuomenei, budėti ir neprisidėti prie joje esančio blogio.

Švęsdami Sutaikinimo sakramentą leidžiamės paliečiami tiesos, padedančios 
atpažinti  mūsų, kaip Dievo vaikų, 
pašaukimą ir pamatyti, kiek nuo jo esame 
nutolę. Nusigręžus nuo Dievo, pasirinkus 
blogį, mums dovanojama sakramento 
malonė, atkurianti ryšį su Dievu ir artimu. 
Per Jėzų mums atneštas atleidimas 
švenčiant sakramentą tampa regimas. 
Tikime, kad šiose apeigose pats Kristus 
mus apkabina ir priima į Dievo vaikų būrį, 
tvarsto mūsų žaizdas ir padrąsina naujam 
gyvenimui, sakydamas: „Tavo tikėjimas 
išgelbėjo tave. Eik ramybėje“ (Lk 7, 50).

Šiandien drąsiai galime apsispręsti ir 
atsistoti Jėzaus pusėje, per Jį atsigręždami 
į dieviškąjį Tėvą-Kūrėją, iš kurio kyla visa 
darna, vienybė ir grožis.
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Tikrasis atsivertimas ir atgaila yra ne tik blogio įvardijimas, bet ir tikrosios laisvės 
ir meilės, kurią mums teikia Jėzus Kristus, pasirinkimas. Dėl to turėtume savęs klausti, 
iš kur kyla veiksmai, mintys. Svarbu suvokti savo blogų jausmų ir norų priežastis, taigi, 
ne tik skaičiuoti, ką padariau ar nepadariau, bet ir tirti savo sąžinę, gyvenimo būdą, 
gailėtis dėl pasirinkto blogio, pasiryžti daugiau nebenusidėti.

Norint, kad Atgailos sakramentas atneštų gerų vaisių mūsų gyvenimuose, jo 
šventimui reikia pasiruošti. Tai galite padaryti iš anksto namuose, kitoje vietoje arba 
atėję į bažnyčią. Besiruošdami pasimelskite, pamąstykite, prisimindami, kur, kada 
ir kaip suklydote – ištirkite savo sąžinę. Tai padaryti galite pagalbon pasitelkdami 
kokį nors klausimyną.

Pagal Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno parengtą lankstinuką

Tiems, kurie neatgailoja
Visi vyrai ir moterys, neatgailojantys ir nepriimantys mūsų Viešpaties Jėzaus 

Kristaus kūno ir kraujo, ir nedorai bei nuodėmingai gyvenantys, ir pasiduodantys 
blogam geiduliui ir piktiems savo kūno geismams, ir nesilaikantys to, ką prižadėjo 
Viešpačiui, ir tarnaujantys pasauliui savo kūnu, kūniškais troškimais ir pasaulio 
aistromis, ir šio gyvenimo rūpesčiais, ir yra piktojo, kurio sūnūs jie yra ir kurio darbus 
jie daro, vergai (plg. Jn 8, 41); jie akli, nes nemato tikrosios šviesos, mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Jie neturi dvasinės išminties, nes neturi Dievo Sūnaus, kuris yra tikroji 
Tėvo išmintis. Apie juos rašoma: jų išmintis buvo išbarstyta [liet. „suglumę nebežinojo, 
ką daryti] (plg. Ps 107, 27) ir prakeikti, kurie nuklysta nuo Tavo įsakymų (Ps 119, 21).

Jie mato ir pripažįsta, žino ir daro bloga ir taip sąmoningai naikina savo sielą. 
Atverkite akis, o akliai, apgauti savo priešų: kūno, pasaulio ir piktojo; nes kūnui saldu 
nusidėti ir koktu tarnauti Dievui, todėl kad visos nedorybės ir nuodėmės, kaip sako 
Viešpats Evangelijoje, kyla ir išeina iš žmogaus širdies (plg. Mk 7, 21).

Ir kaip nieko gero neturite šiame pasaulyje, nieko neturėsite ir būsimajame. 
Galvojate ilgai valdyti šio pasaulio tuštybes, bet apsigaunate, nes ateis diena ir 
valanda, apie kurią negalvojate, kurios nepažįstate ir nežinote; kūnas išsenka, 
prisiartina mirtis ir žmogus miršta karčia mirtimi. Ir nesvarbu, kur, kada ir kaip žmogus 
miršta mirtinoje nuodėmėje neatgailojęs ir neatsiteisęs, jei gali atsiteisti ir neatsiteisia, 
tuomet piktasis išplėšia jo sielą iš kūno taip kamuodamas ir kankindamas, kad niekas 
to negali įsivaizduoti, tik tas, kuris tai patiria. Ir visi gabumai, ir galios, ir žinojimas, ir 
išmintis (2 Kr 1, 12), kuriuos tikėjo turį, bus atimta (plg. Lk 8, 18; Mk 4, 25). Liks visos 
jų gėrybės giminėms ir draugams, kurie ims jas ir išsidalys, o paskui sakys: „Tebūna 
prakeikta jo siela, nes galėjo mums daugiau duoti ir daugiau pelnyti, nei pelnydavo“. 
Kirminai suėda kūną, ir taip jie pražudo per šį trumpą žemiškąjį gyvenimą ir kūną, 
ir sielą. Ir eina į pragarą, kur kentės kančias be pabaigos. Dėl meilės, kuri yra Dievas 
(plg. 1 Jn 4, 16), meldžiame visus, kuriems pateks šis laiškas, iš Dievo meilės palankiai 
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priimti kvapniuosius pirmiau minėtus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius. Tebūna 
jie dažnai skaitomi tiems, kurie nemoka skaityti. Tesaugo juos atmintyje ir šventai 
tevykdo iki galo, nes jie yra dvasia ir gyvybė (Jn 6, 64). Ir tie, kurie to nevykdys, turės 
duoti apyskaitą teismo dieną (plg. Mt 12, 36) priešais mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
teismą (plg. Rom 14, 10).

Šv. Pranciškaus paraginimas atgailos broliams ir seserims, OFS Regula, 12-14 p.

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kokia yra Atgailos ir Sutaikinimo sakramento esmė?
2. Koks yra mano santykis su išpažintimi?
3. Kas yra nuodėmė? Ta, kuri daug žada, mažai duoda ir 
galiausiai viską atima?
4. Šv. Pranciškus save vadino didžiausiu kada nors gyvenusiu 
nusidėjėliu. O ką aš galvoju apie save?
5. Ar sutinku, kad nuodėmė paliečia ne tik mane asmeniškai, 

patį giliausią vidinį „aš“, bet taip pat turi poveikį mūsų santykiams, mūsų 
bendruomenės ar Bažnyčios augimui?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 224-239 skyrelius. ☼
Galite į susitikimą pasikviesti savo brolijos dvasinį asistentą, kad padėtų  ☼
jums sužinoti, kas yra atlaidai. Daugiau apie atlaidus sužinoti padės Katalikų 
Bažnyčios Katekizmo 1471-1479 skyreliai. 

Iš žodžių į gyvenimą!

Nuolat ieškokite galimybės pelnyti atlaidus už save arba už savo artimus 
mirusiuosius. 

Padarykite pasiryžimą švęsti Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą bent kartą per 
mėnesį. Būk budrus – kuo išpažintys tampa retesnės, tuo labiau širdis darosi nerangi 
atgailai. Stenkis kiekvieną vakarą skirti laiko sąžinės patikrinimui, kiekvienų šv. Mišių 
metu sąmoningai atlik Gailesčio aktą. Tegul tavęs negąsdina Atgailos sakramentas, 
nes tai yra malonės šaltinis. Išpažintis padės tau augti!
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PASNINKAS, MALDA, IŠMALDA
Vidinė krikščionio atgaila gali būti išreikšta labai įvairiai. Šventasis Raštas ir 

Bažnyčios tėvai ypač pabrėžia tris formas: pasninką, maldą, šalpą, kurios išreiškia 
atsivertimą savęs, Dievo ir kitų žmonių atžvilgiu. Be visa apimančio nuskaistinimo, 
kurį suteikia Krikštas arba kankinystė, minėti šaltiniai išvardija ir kitas priemones 
nuodėmių atleidimui gauti: pastangas susitaikinti su artimu, atgailos ašaras, rūpestį 
artimo išganymu, šventųjų užtarimą ir veiklią meilę, kuri „uždengia nuodėmių 
gausybę“ (1 Pt 4, 8).

Liturginių metų atgailos laikai ir dienos (gavėnios laikas, kiekvienas penktadienis, 
primenantis Viešpaties mirtį) yra ryškus Bažnyčios atgailos metas. Tie laikai labai 
tinka dvasinėms pratyboms, atgailos liturgijai, atgailaujančių maldininkų kelionėms, 
savanoriškam atsižadėjimui pasninkaujant ir šelpiant varguolius, broliškam dalijimuisi 
su kitais (gailestingumo ir misijų darbai).

Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1434, 1438

Šventajame Rašte pirminė pasninko 
priežastis  – ne asketinio pratimo 
patyrimas, ne sąžinės technika būsenoms 
ištirti ar euforinėms psichologinėms 
patirtims sukelti, bet priklausomybės 
nuo Dievo išgyvenimas. Pasninkas – kūno 
išraiška, kad mums reikia Dievo. Tai yra 
tradiciškai suprantamas būdas aistroms 
disciplinuoti ir išreikšti atsidavimą Dievo 
valiai.

Pasninkaudamas žmogus nustoja 
viską daryti automatiškai, laukia Dievo 
veikimo. Alkio pojūčiai kaip nuolatiniai 
dirgikliai nukreipia klausytis Dievo 
balso, dienos įvykiuose, asmeninėje ir 
liturginėje maldoje, skaitant Šventąjį 
R a š t ą ,  b e n d ra u j a nt .  K a i  m a i s t a s 
suvokiamas kaip Dievo dovana, tuomet 
pasninkauti – tai atsiverti, sutikti savo 
paties silpnumą, dužlumą ir Dievo 
reikiamybę.

Pagal www.lcn.lt
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Pasninkauti širdimi
Tam kad pasninkas taptų lengvas ir „saldus“, tomis dienomis turime daug melstis. 

Malda pasninko dienomis tarnauja kaip kelio, kuriuo keliaujame, orientyras. Jau 
pačioje pradžioje pasninkas gelbsti kūną nuo neigiamų išgyvenimų ir jį apvalo nuo 
dusinančio apsunkimo. Nuo įtampų ir nervingumo, kylančių šio apvalymo metu, 
mus apsaugo malda.

Pats pasninkas neverčia mūsų nerimauti, tačiau kūnas ima reaguoti, atpažinęs 
tai, kas jį dusina. Dažna praktika rodo, kad pradėjęs pasninkauti rūkalius atpažįsta 
tabako jam uždėtus pančius. Kitu atveju jis to nepastebėtų. Širdis ir protas labiau 
siekia dvasios ir kūno jėgų pusiausvyros ir vis labiau palenkia kūną dvasiai. Ši kova 
visuomet yra sunki, todėl būtina maldos pagalba.

Tokioje šviesoje mes turėtume žvelgti ir į Jėzaus maldą ir pasninką dykumoje. 
Su malda ir pasninku Jėzus stojo į kovą su šėtonu, kuris tuščiai mėgino Jį atitraukti 
nuo Tėvo valios. Tai ne dėl pasninko Jėzus buvo gundomas, bet pasninkaudamas Jis 
atrado jėgų gundymą nugalėti.

Jėzus smerkė tuos, kurie meldėsi bei pasninkavo ir galvojo, kad dėl savo maldos 
ir pasninko turi teisę kitus teisti, tačiau pasninkas jiems nereiškė širdies perkeitimo. 

Pasninkauti širdimi pirmiausia reiškia atsiliepti į kvietimą pasninkauti su 
pasitikėjimu, net jei yra sunku. Neturėtume abejoti, kad per mūsų pasninką Dievas 
trokšta mums gero.

Pasninkaudami širdimi galime tikėtis, kad mūsų mintys bus perkeistos, kad 
augsime atgailoje ir atleidime. Mes turėtume apsikabinti pasninko „skausmą“. 
Pasninkauti širdimi reiškia priimti pasninką kaip priemonę artėti prie Dievo ir artimo. 
Kol skaičiuojame dalykus, kurių turime atsižadėti ir skaičiuojame savo pasninko 
dienas, tol esame tik pakeliui į širdies pasninką.

Pasninkauti širdimi reiškia mylėti ir priimti savo kelią su Dievu ir Marija. 
Pasninkauti širdimi reiškia mylėti laisvę labiau nei vergystę materialiems daiktams. 
Pasninkauti širdimi reiškia augti meilėje Dievui, kuris ateina ir kurio kasdien šaukiasi 
mūsų širdis, Jo ilgėdamasi taip, „kaip elnė ilgisi tekančio vandens“.

Pasninkauti širdimi taip pat reiškia gilinti savo džiaugsmą Viešpatyje. Tereikia 
pradėti su pasitikėjimu pasninkauti ir eiti šventumo keliu. Visa kita bus pridėta.

Fr. Slavko Barbarić OFM, „Fasting“, 36-40 p.
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kokias tris krikščionio atgailos formas ypač pabrėžia 
Bažnyčia? Kokie yra esminiai jų bruožai ir kaip jie susiję?
2. Ką man reiškia pasninkas, malda ir išmalda? Kurią iš šių 
praktikų norėčiau geriau suprasti ir pagilinti?
3. Kaip suprantu, ką reiškia pasninkauti širdimi?
4. Kas galėtų būti mano pasninkas? Kokių įpročių galiu 
sumažinti arba visiškai atsisakyti dėl Dievo?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite Mt 6, 1-18 apie išmaldą, maldą ir  ☼
pasninką.
Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 449-451 skyrelius. ☼
Galite į susitikimą pasikviesti savo brolijos dvasinį asistentą, kad padėtų  ☼
jums sužinoti, kas yra Eucharistinis pasninkas, kuo skiriasi pasninko ir 
abstinencijos įstatymas. Susipažinkite su Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų.

Iš žodžių į gyvenimą!

Susilaikyk nuo mėsos ir pasninkauk Bažnyčios nustatytomis dienomis 
(kiekvieną penktadienį, primenantį Viešpaties mirtį, o ypač Pelenų dieną ir Didįjį 
penktadienį).

Pasninkas, malda ir išmalda padės tau tvirtai stovėti tikėjime, nuolatos atsiduoti 
Dievui ir ištikimai praktikuoti dorybes. Pasninkas yra maldos siela, o gailestingumo 
darbai yra pasninko gyvybė. Neatskirk jų! Jei meldiesi, pasninkauk. Jei pasninkauji, 
daryk gailestingumo darbus. Jei nori, kad tavo maldavimas būtų išklausytas, išklausyk 
kitų maldavimą. Dievui nėra malonesnės aukos kaip sugrudusi ir nuolanki širdis.
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LITURGIJA
Gyvenimas, paverstas liturgija

Reikšminga, kad žodžius „kultas“, „liturgija“, „auka“ ir kt. Naujasis Testamentas 
vartoja kalbėdamas apie patį gyvenimą, išmaldą, pagalbą broliui ar panašius 
dalykus, o ne apie ritualinę apeigą. Neturėtume tuo stebėtis: Kristaus auka nebuvo 
liturginis veiksmas, atliktas šventyklos viduje. Jėzus atidavė patį gyvenimą ir padarė 
tai lauke.

Šia prasme visi mes, krikščionys, galime sudėti Dievui tokią pačią auką, kurią 
sudėjo Kristus: savo gyvenimą. Visi esame kunigai. Galime vadinti II Vatikano 
susirinkimo nuopelnu tai, kad jis vėl iškėlė „visuotinės kunigystės“ idėją, kurią buvome 
gerokai primiršę. Žinoma, kad sudėtum savo gyvenimo auką, šventyklos nebūtinos. 
Tiksliau sakant, visas pasaulis tampa šventykla. Taip manė Origenas:

„Tu, kuris seki ir mėgdžioji Kristų,
Tu, kuris gyveni Dievo Žodžiu,
Tu, kuris dieną ir naktį medituoji jo įstatymą,
Tu, kuris vykdai jo paliepimus,
Tu visuomet esi jo šventykloje ir niekuomet iš jos neišeini.
Nes šventyklos reikia ieškoti ne tam tikroje vietoje,
Bet veiksmuose, gyvenime, papročiuose.
Jei jie yra pagal Dievą,
Jei vyksta pagal jo įsakymą,
nelabai svarbu, ar esi namuose, ar aikštėje,
ir net jei būtum teatre,
jei tarnauji Dievo Žodžiui, tu esi šventykloje, –
neabejok tuo“.

Luis González-Carvajal „Toks yra mūsų tikėjimas“, 175 p.
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Liturginiai metai

Valandų liturgija
Liturginių valandų malda atsirado kartu su Bažnyčia. Jau Apaštalų darbuose 

ir apaštalo Pauliaus laiškuose krikščionių bendruomenė pristatoma kaip nuolat 
besimeldžianti. Ši malda, trumpai vadinama brevijoriumi (lot. „brevis“ – trumpas), 
yra pašventinanti žmogų ir jo laiką.

Pirmąją nuorodą apie Valandų liturgiją galime aptikti II a. Dvylikos apaštalų 
mokyme (Didachè), primenančiame, kad Viešpaties malda turi būti kalbama triskart 
per dieną, o III a. Bažnyčios Tėvai pradeda akcentuoti ir nakties maldos svarbą. Į 
vienuolinę aplinką ši maldos praktika atėjo kartu su šv. Benedikto reforma, kai 
vienuoliai skirtingu paros metu, pagal romėnų skaičiavimą, ėmė rinktis bendrai 
maldai.

Ši maldos struktūra kyla iš Izraelio tautos atliekamų maldų ritmo Jeruzalės 
šventykloje ir sinagogoje bei Jėzaus asmeninio pavyzdžio ir Jo kvietimo melstis 
nepailstamai. Valandų liturgijos pagrindą sudaro Dovydo psalmynas, padalintas 
į keturių savaičių ciklą, skaitiniai iš Senojo ir Naujojo Testamento bei Bažnyčios 
mokytojų raštų. Pagrindinė jos paskirtis – šlovinti Dievą ir užtarti Jo tautą.

Skaitydami šv. Pranciškaus ir šv. Klaros regulas galime suprasti, kad Valandų 
liturgijos šventimas jiems yra pirmoji bendruomenės, suburtos sekti Jėzumi, veikla. 
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Šia malda jie dėkoja Tėvui pripažindami, kad viskas ateina iš Jo. Jiems tai yra Kristaus 
malda, atminimas, garbinimas ir šlovinimas, o labiausiai – malda su pačiu Kristumi.

Anot Pranciškaus, brevijorius turi būti mažesniųjų brolių bendruomenės 
atsiliepimas į Viešpaties kvietimą malda ieškoti pagalbos kovojant su blogio jėgomis, 
priešu tos Dangaus karalystės, kurios mažesnieji broliai turėtų ieškoti pirmiausia. Be 
to, jis reikalavo, kad broliai, o ypatingai einantys kunigo tarnystę, ne tik neapleistų 
šios maldos, bet ir jos kokybės. Laiške Generalinei brolių kapitulai Pranciškus rašo: 
„Kunigai tesako liturgines valandas pamaldžiai priešais Dievą, ne žiūrėdami melodijos 
ar balso, bet minties darnumo, kad balsas sutartų su mintimi, po to su Dievu ir kad 
Dievui įtiktų savo širdies tyrumu, o ne glostytų žmonių ausį balso skambumu“. Pats 
Pranciškus, biografų liudijimu, nors ir kęsdamas didelius skrandžio, inkstų, kepenų ir 
akių skausmus, taip pasinerdavo į maldą, kad net nenorėdavo atsiremti į kokią sieną, 
bet stovėjo tiesus be gobtuvo ant galvos ar klūpėdamas maldoje praleisdavo didžiąją 
dalį nakties ir dienos. Pėsčiomis keliaudamas per pasaulį visada sustodavo melstis 
brevijoriaus, o jei jodavo ant arklio pasiligojęs, nulipdavo nuo jo. Tokį savo elgesį jis 
aiškino: „Jei mano kūnas, kuris su visu tuo, ką suvalgė, taps maistu kirminams, tai 
kodėl ramiai ir neskubėdama ir siela neturėtų pasimaitinti!“ 

Brevijorius Pranciškui ir Klarai yra dovana, kurią jų broliai ir seserys gavo iš 
Bažnyčios, lygiai kaip ir Eucharistiją bei Šventąjį Raštą. Valandų liturgijos metu 
Bažnyčia mus sodina už Dievo žodžio stalo, per kurį Jis duoda save patį kaip maistą. 
Pranciškus labai griežtai elgėsi su tais, kurie nesilaikė Bažnyčios normų. Jam tai buvo 
lyg neigti Bažnyčios sakramentališkumą, kuri vienintelė teikia Jėzų Kristų per Jo Kūną 
ir Kraują bei žodžius. Valandų liturgijos šventimas išreiškia Pranciškaus ir Klaros norą 
likti bendrytėje su Bažnyčia.

Parengė s. Julija Lukauskaitė FMSC

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kas yra liturgija? Kaip dar mes ją vadiname?
2. Kas yra liturginiai (Bažnyčios) metai? Kodėl liturgija kasmet 
kartojasi?
3. Kodėl liturginėse apeigose tiek daug ženklų ir simbolių? 
Kaip man sekasi juos suprasti?
4. Kas yra Valandų liturgija ir kokios jos dalys? Ką ši malda 
reiškė šv. Pranciškui ir šv. Klarai?
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UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 179-192 skyrelius. ☼
Sužinokite, kokia yra šių metų tema Visuotinėje Bažnyčioje ir kokią metų  ☼
temą yra paskelbę Lietuvos vyskupai. Padiskutuokite, į ką tokiu būdu 
Bažnyčia nori atkreipti mūsų dėmesį.
Galite į susitikimą pasikviesti savo brolijos dvasinį asistentą, kad padėtų  ☼
jums susipažinti su įvairiais liturgijos elementais (veiksmais, rūbais, daiktais, 
bažnyčios pastatu, spalvomis ir kt.).

Iš žodžių į gyvenimą!

Mokykis gyventi liturginius metus kartu su Bažnyčia. Su tikėjimu išgyvenk 
ypatingus liturginių metų laikotarpius: Adventą, Kalėdas, Gavėnią, Velykas. 

Perskaityk popiežiaus laiškus, parašytus liturginių metų laikotarpių progomis, 
kurie padės tau sekti Visuotinės Bažnyčios pulsą. 

Domėkis ir stenkis pažinti šventuosius, kurių šventes kasdien mini Bažnyčia. 
Pagal galimybes melskis brevijorių ir stenkis vienytis su Bažnyčia Valandų 

liturgijos maldoje. 
O svarbiausia – per liturgijos šventimą leisk Kristui ateiti į tavo gyvenimą. Čia 

ir dabar.
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ŽMOGIŠKAS UGDYMAS
Kūno teologija

Kam aš priklausau?
Muzikos galia
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KŪNO TEOLOGIJA

Pal. Jono Pauliaus II Kūno teologija
Išgirdus žodį „pašaukimas“ turbūt pirmiausi žodžiai, kurie ateina į galvą tai 

„kunigystė“, „vienuolystė“ ar „santuoka“. Jį dažniausiai suprantame, kaip Viešpaties 
kvietimą vienam ar kitam gyvenimo būdui, reikalaujantį neatšaukiamo apsisprendimo. 
Tačiau yra ir kiek kitokio tipo pašaukimas, bendras visai žmonijai. Kiekvienas iš mūsų, 
ar tai būtų kunigas, ar vienuolis, ar santuokoje gyvenantis žmogus, esame pašaukti 
mylėti.

Regis nieko naujo tuo nepasakyta. Juk apie meilę visais laikais buvo tiek daug 
kalbama, rašoma, kuriama, dainuojama, o ypač dabar, kai radijas ją apdainuoja turbūt 
devyniose dainose iš dešimties. Pala pala... Ar mes vis dar kalbame apie tą pačią meilę? 
Meilę kaip sakinyje „Dievas yra meilė“? Na, gal dabar standartai nebe tokie aukšti, bet, 
regis, kas gi čia blogo? Tai juk taip primena hipių laikus, muziką, gėles plaukuose... 
Atsargiai! Juk kaip tik čia, tokioje aplinkoje ir prasidėjo seksualinė revoliucija 
besitęsianti iki šiol. Iškreipusi moralę ir išaukštinusi sekso kultą, ji įnešė itin daug 
sumaišties lytiškumo srityje, smarkiai sumenkino šeimos, kaip vertybės, autoritetą. 
Verta paminėti, kad čia nemažai 
įtakos turėjo ir naujų kontraceptinių 
priemonių atsiradimas ir plitimas. 
Tai puikiai pasitarnavo seksualinės 
revoliucijos skleidžiamai „laisvos 
meilės“ idėjai. Deja, iš tiesų tame 
nebuvo nei laisvės, nei meilės...

1968 metais kaip atsakas 
į susidariusią situaciją pasirodė 
popiežiaus Pauliaus VI enciklika 
„ H u m a n a e  Vi t a e “.  J o j e  b u v o 
rašoma, kad šeima, atsižvelgiant į 
aplinkybes, turi būti atvira naujai 
gyvybei, ir kontracepcija negali 
būti naudojama kaip priemonė, 
užkertanti tam kelią. Visuomenėje 
tokie teiginiai buvo sutikti ypač 
priešiškai. Netgi Bažnyčios viduje 
daug kam jie atrodė pernelyg 
radikalūs. Neverta stebėtis, kad po 
tokios reakcijos ši tema kurį laiką 
nebuvo judinama.
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Naują žvilgsnį į šią problemą atnešė popiežius Jonas Paulius II. Dar gerokai prieš 
tapdamas popiežiumi jis konsultavo ir bičiuliavosi su daugybe porų. Daug gilinosi, 
apmąstė ir rašė apie filosofinę žmogaus asmens, kūno, meilės ir lytiškumo prasmę. 
Tapęs popiežiumi toliau daug dėmesio skyrė šiai sričiai. Kaip tik šiai temai, dabar 
žinomai kaip „Kūno teologija“ ir buvo skirti jo kassavaitiniai kreipimaisi pirmaisiais 
penkiais jo pontifikato metais. Vėliau šie kreipimaisi buvo surinkti ir kartu išleisti 
knygoje „Kūno teologija. Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“.

Popiežius Jonas Paulius II pradeda Evangelijos pasakojimu: 
Tuomet pas jį atėjo fariziejų. Spęsdami pinkles, jie paklausė: „Ar galima vyrui 

dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Jis atsakė: „Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš 
pradžių sukūrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną 
ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. 
Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“. Tada jie klausė: „O kodėl Mozė liepė 
duoti skyrybų raštą atleidžiant žmoną?“ Jis atsakė: „Mozė leido jums atleisti savo 
žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo.“ (Mt 19, 3-8)

Kalbėdamas apie pradžią, Jėzus kreipia į pirmuosius Biblijos skyrius. Kaip tik 
čia, pirmuose Pradžios knygos skyriuose matome pirmąją porą – Adomą ir Ievą – iki 
nuopuolio. Čia galime matyti vyro ir moters santykius tokius, kokius Dievas buvo 
numatęs. Kaip tik čia Jonas Paulius II ir kviečia pradėti ieškoti atsakymų į šiandien 
taip svarbius klausimus. O pagrindinis raktas į šį Dievo planą kaip tik ir yra žmogaus 
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kūnas. Nes kaip tik vyro ir moters kūno skirtumai atskleidžia svarbią, nors gal kiek 
sunkiai įkandamą tiesą: esame pakviesti savęs dovanojimui ir visiškai dovanoti save 
kitam žmogui galime tik santuokoje.

Kai kurie dalykai matomi žvelgiant į pirmąją porą ir Dievo žodžius bei veiksmus 
(„negera žmogui būti vienam“), kitus patiriame patys (gėdimės nuogumo, nes 
nebegalime žvelgti tyru žvilgsniu, kas buvo būdinga iki nuopuolio). Popiežius 
atskleidžia kaip Biblijos istorijoje nupuolusį žmogų keičia atpirktas žmogus. 
Remdamasis Kristaus žodžiais pateikia įžvalgų apie būsimą prisikėlimą ir kūniškumo, 
o tuo pat ir lytiškumo būseną jame. Galiausiai grįžta prie enciklikos „Humanae Vitae“, 
parodydamas, kokias svarbias tiesas ji atskleidžia.

Tikriausiai pirma Kūno teologijos žinia būtų apie tai, kas apskritai yra žmogaus 
kūnas. Žmogaus asmuo nėra siela, besinaudojanti kūnu kaip transporto priemone. 
Žmogaus asmuo yra siela ir kūnas. Ši svarbi tiesa neleidžia į kūną žiūrėti kaip į blogio 
ir pagundų šaltinį (juk sukūręs žmogų su kūnu ir siela Dievas pasakė: „tai yra gera“), 
bet kartu ji neleidžia nukrypti į kitą kraštutinumą – naudotis kūnu kaip įrankiu savo 
poreikiams patenkinti (mano kūnas – ką noriu, tą su juo ir darau).

Ir vis dėlto greičiausiai daugeliui Kūno teologija yra kažkas naujo ir negirdėto. 
Kodėl toks svarbus dalykas dar palyginti taip mažai žinomas? Tam yra keletas 
priežasčių. Pirmiausia, Jono Pauliaus II tekstai nėra taip lengvai skaitomi. Situaciją 
gerina tai, kad jau ir lietuvių kalba atsiranda literatūros, išverčiančios sudėtingą tekstą 
į „paprastų mirtingųjų“ kalbą... Kitas dalykas yra tai, kad nesutarimai dėl enciklikos 
„Humana Vitae“ Bažnyčios viduje kiek apsunkino Jono Pauliaus II mokymo plitimą. 
Ir galiausiai sutikime, juk kalbėti lytiškumo tema nėra taip paprasta.

Pagal Mary Healy „Man and woman are from Eden“

Skaistumo iššūkis
Akivaizdžiai vienas iš didžiausių šiandienos iššūkių, su kuriuo susiduria žmonės 

(ypač jaunuoliai), yra kaip gyventi skaisčiai, kaip išgyventi savo skaistumą. Ir tai nėra 
kiekvieno „asmeninis reikalas“. Mes galime ir privalome vieni kitiems padėti.

Būtų negerai vengti arba atsisakyti šios kovos vien dėl to, kad ji atrodo varginanti 
ar netgi beviltiška. Mūsų žemiškajame gyvenime skaistumas yra labiau pastanga, nei 
nuolatinė būsena. Jis yra dinamiška (nuolat kintanti ir besivystanti), o ne kažkokia 
„fiksuota“ ar stabili dorybė.

Negalima skaistumo uždaryti labai siaurame apibrėžime, kad tai yra tiesiog 
sugebėjimas išvengti kai kurių nepageidautinų ir nepadorių veiksmų bei įpročių. 
Skaistumas yra gyvybinga meilės dalis. O meilėje nėra nieko, apie ką galėtume 
pasakyti: „Viskas, su tuo jau ramu, esu tai laimėjęs“, arba: „Tai jau išmokau“. Kartu su 
meile atsiveria daugybė kelių ir galimybių. Tačiau ten visada svarbiausias yra troškimas 
atiduoti visą save tam, kurį myliu, nesvarbu, kiek ir ko tai pareikalautų.
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Dėl savo gyvybingumo skaistumas reikalauja nuolatinio ir visada „šviežio“ 
apsisprendimo, pagrįsto motyvais, kurie man nėra primesti iš šalies, bet už kuriuos 
pats esu apsisprendęs, juos išgyvenęs ir priėmęs kaip sau brangius, naudingus. 
Skaistumą draudžiama palikti savieigai, įjungiant „autopilotą“. Pvz. kad ir maldoj – 
jei man kažkuriuo metu lengva gyventi skaisčiai, anaiptol nereiškia, kad galiu 
nustoti dėl to melstis. Pilnai gali būti, jog Viešpats šį atokvėpį duoda tam, jog galėtų 
bendradarbiaudamas su manimi auginti ir stiprinti mano skaistumą besiartinančiam 
išbandymų metui. Niekad nenurimstantis mūsų hormonų „bruzdėjimas“, kuris 
dažnai nenuspėjamas ir sunkiai kontroliuojamas, reikalauja budėjimo ir nuolatinės 
motyvacijos (ryžtingo apsisprendimo).

Prie viso to reikia pridėti mūsų aplinką, – pagundų ir postūmių į nuodėmę 
situacijas, – kurios labai taikliai žeidžia mus pačiose silpniausiose ir jautriausiose 
vietose. Visuomenėje atsiskleidžia ir vis stiprėja struktūros, kurios palaiko 
netyrumą.

Štai čia mes esame pašaukti kurti ir puoselėti sveiką ir veiksmingą aplinką 
skaistumo dorybei; aplinką, kurioje ji galėtų šaknytis, augti ir subręsti. Reikia 
konkrečių sąlygų ir aplinkybių, kurios būtų ne teorinės, bet įmanomos įvykdyti. Kad 
skaistumas mums taptų antrąja prigimtimi, kuri įmanoma dėl Malonės veikimo ir 
mūsų bendradarbiavimo su Viešpačiu.

Šv. Augustinas sako: „Būti tikrai skaisčiam, reiškia sutelkti savo žvilgsnį į Dievą 
ir gyventi savo gyvenimą kaip auką Jam“.

Pradėkime auginti savyje tokį nusistatymą. Neįmanoma gyventi vaikantis vien 
tik savo sumanymų ar įgeidžių. Esame pašaukti mylėti, pamilti. O tai įmanoma vien tik 
peržengiant save, išmokstant atrasti ir sutikti kitą kaip svarbesnį už mane patį. Meilė 
žmogui ir meilė Dievui čia neatskiriamai susijusios, nes jei sutelkiame savo žvilgsnį 
į Dievą, tai jis bus sutelktas ir į žmogų.

Čia (perskaičius prieš tai buvusį sakinį) labai tiktų nueiti ir susirasti Pirmojo Jono 
laiško ketvirto skyriaus dvidešimtą eilutę. Tada persiskaityt ją bent du kartus, kad 
giliau įeitų. Ir tik tada grįžti skaityti toliau.

Kaip suprasti šį nepertraukiamą ryšį tarp poreikio mylėti ir poreikio gyventi 
skaisčiai? Šv. Grigalius sako: „Yra žmonių, kurie nori būti nuolankūs, nebūdami 
apiplėšti. Jie nori būti patenkinti tuo, ką turi, be nepritekliaus kančios. Jie nori būti 
skaistūs nenumarindami savo kūno... Kai jie bando pasiekti dorybes bėgdami nuo 
įsipareigojimų bei varginančių pastangų, kurių dorybė reikalauja, jie yra panašūs į 
tuos, kurie nori laimėti karą patogiai gyvendami savo mieste ir nemato reikalo eiti 
kovoti į mūšio lauką“.

Iš šių žodžių darosi aišku, jog pasiryžimas skaistumui mus įtrauks į kovą, į 
nuolatinę pastangą pripildyti ir išlaikyti mūsų protą bei širdį kupiną meilės bei gerumo 
apraiškų, kurios būtų regimos mūsų veiksmuose.
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Tai kova, grumtynės, kuriose nėra nubrėžtų fronto linijų. Netgi mūsų silpnumas 
(fizinis ar dvasinis) gali tapti mūšio lauku, kuriame galime laimėti stulbinančias ir 
šlovingas pergales, „nes būdamas silpnas, esu galingas“ pasakė Šv. Paulius laiške 
Korinto bendruomenei.

Padaryti skaistumą įvykdomu, įgyvendinamu, pirmiausia yra Viešpaties ir Jo 
Malonės vaisius. Tačiau taip pat tai ir nuolat atsinaujinančių grumtynių pasekmė.

Šv. Josemaria Escriva sako: „Mes esame pašaukti kovoti su savo aistromis kasdien 
augindami savo pamaldumą. Niekad nepavargsiu kartoti, kad šiai kovai mums 
netrūksta ginklų. Lygiai taip pat nepavargsiu kartoti, jog tas, kuris šiuos ginklus 
apleidžia, – pralaimės. Kai kažkieno širdies ryžtas yra susilpnėjęs, kai širdį užvaldo 
nuobodulys ir tingumas, arba kai gyvenimas darosi išglebęs, galima neklystant 
sakyti, jog toks žmogus senokai apleido kovos lauką. Meilę Dievui jo širdyje išstūmė 
patogumo ieškojimas ir žiūrėjimas savęs, o ne kito. Todėl maitinkite, stiprinkite savo 
širdis Dievo meile. Atiduokite Jam savo širdis visiškai“.

Atsargiai! Tai – reiklus įsakymas. Sunkokas, bet ne neįvykdomas. Būtent čia mes 
galime ir privalome vienas kitam pagelbėti, rodydami gerą pavyzdį bei nuolat vienas 
kitam primindami Viešpaties meilę mums, kuri daro mūsų skaistumą įmanomą.

Pagal fr. Roy Cimagala, Making chastity doable
www.kvjk.lt

Pranciškaus patirtis
Norėdamas apvaldyti kūno įgeidžius, kartas nuo karto prasiveržiančius ir 

drumsčiančius dvasią, šv. Pranciškus šokdavo žiemą į šaltą vandenį, plakdavosi ir 
pasninkaudavo. Kai 1211 m. jam esant Sarteane, užpuolė jį pagunda mesti nekaltą 
gyvenimą ir susikurti šeimą, jis išbėgo pusnuogis iš savo trobelės į pusnis ir pradėjo 
risti sniego diedukus. Suritęs jų ištisą septynetą, tarė pats sau: „Štai, Pranciškau, tavo 
žmona – tasai didesnysis, o tie keturi mažiukai – tai tavo sūnūs ir dukros; gi anie du 
pastarieji – tai tavo bernas ir merga. Visi jie dreba ir miršta nuo šalčio. Skubėk juos 
aprengti! Ką? Neturi kuo? Tad džiaukis, kad tau nereikia niekam kitam tarnauti, kaip 
tik vienam Dievui.

Antanas Maceina, „Saulės giesmė“, 65 p.
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Ar man sunku priimti savo kūną kaip kažką, kas yra gera?
2. Ką prisimenu iš Jėzaus žodžių apie kūną po Prisikėlimo? 
Koks yra prisikėlęs Jėzus, ir ką iš to galime spręsti apie 
žmogaus kūną jam prisikėlus?
3. Kas yra skaistumas? Kas jį padaro įmanomą? Kaip aš galiu 
kovoti už skaistumą?
4. Kokią pamoką palieka šv. Pranciškus?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 400-425 skyrelius. ☼
Pakvieskite į susitikimą krikščioniškoje santuokoje gyvenančią šeimą, kad  ☼
pasidalintų savo liudijimu apie skaistumo iššūkį.
Perskaitykite Vitos ir Sauliaus Kuliavų liudijimą „Skaisti draugystė“, kurį  ☼
galite rasti žurnale „Po Bernardinų skliautais“ (2010, Nr. 3) arba interneto 
dienraštyje www.bernardinai.lt.
Pasirinkite perskaityti kurią nors iš šių nuostabių knygų: Joshua Harris  ☼
„Atsisveikinimo bučinys pasimatymui“, Daniel-Ange „Tavo kūnas sukurtas 
meilei“ ir „Tavo kūnas sukurtas gyvenimui“, Christopher West knygą „Kūno 
teologija pradedantiesiems“.
Pasidomėkite internetine svetaine:  ☼ www.howtofindyoursoulmate.com.

Iš žodžių į gyvenimą!

Tavo kūnas yra tai, kas esi. Tavo kūnas yra Šventosios Dvasios šventovė. 
Šlovink Dievą savo kūnu ir brangink jį! Saugok savo skaistumą – žvilgsnį, mintis, 
santykius, o jei pritrūksi jėgų – žvelk į Įsikūnijusį Jėzų, kuris atidavė save iš meilės. 
Su Jo pagalba skaistumas yra įmanomas! Ieškodamas savo tikrosios meilės, pakeliui 
savęs neišbarstyk.
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KAM AŠ PRIKLAUSAU?

Interviu su egzorcistu
Dabar tapo populiaru ant interjero detalių, drabužių, papuošalų naudoti 

neaiškią rytietišką ar mirties simboliką. Įvairius ženklus nešioti itin mėgsta 
jaunimas. Ar tai nekaltas žaidimas ir neverta kreipti dėmesio, ar reikėtų 
neaiškios simbolikos vengti? Ką patartumėte?

Reikia labai saugotis. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Aš dabar sėdžiu su uniforma. 
Ką ji reiškia? Uniforma išreiškia priklausomybę. Lietuviški ženklai – Lietuvai, kryžius – 
Dievui. Lygiai tas pat su visais ženklais. Kiekvienas iš jų ką nors reiškia. Yra buvę su 
ženklais susijusių apsėdimų. Išsitatuiravo žmogus kažkokį vabalą ar gyvatę, o po to 
pasirodė, kad tas ženklas korėjiečių kalboje reiškia: „aš save prakeikiu“. Vadinasi, jis visą 
laiką vaikščiojo save prakeikęs ar pašventęs kažkokiam demonui. Jam ir aplinkiniams 
tai galbūt estetiškai gražu, bet mes neįvertiname pasekmių, nes nesuprantame, kas 
yra žmogus. 

Reiktų pradėti nuo antropologijos. Šventasis Raštas teigia, jog žmogus yra 
sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dievas žmogui davė viską, ko jam reikėjo. 
Kiekvienas iš mūsų – tiek vyras, tiek moteris – turėtume džiaugtis savo prigimtimi ir 
pašaukimu, ugdyti prigimtines dovanas, kad atsilieptume į Dievo kvietimą. 

Bet mes prarandame šią saviraišką ir užsidedame papildomų ženklų, kurie reiškia, 
kad save kažkam patikime. Nesakau, jog visą laiką, bet jie turi pasekmių. Juo labiau 
dabartiniai mirties kultūros ženklai, susiję su neapykanta ir smurtu. Daugybė jaunimo 
yra nepatenkinti gyvenimu, nesusiklosčiusiais santykiais, ir vėliau tai įgauna savęs 
naikinimo, neapykantos sau išraišką. Ženklų nešiojimas gali būti iniciacija į tam tikrą 
elgesio ir mąstymo sistemą, kai pats žmogus net nesupranta, kur jis patenka. 

Vieną kartą man būrėjas sakė: „Man nieko nereikia, tik paduok vieną pirštelį.“ 
Tą patį ir čigonai sako: „Paduok delną.“ Atrodo, nekaltas būrimas – tau pasakys 
kažką iš delno, o pats lyg ir nieko nedarai. Tačiau reikšmingiausias yra pats 
apsisprendimas – už ar prieš. Panašių išbandymų patyrė ir pirmųjų amžių krikščionys, 
kuriuos versdavo pasmilkyti 
imperatoriui. Tereikėdavo tris 
smilkalų grūdelius numesti ant 
aukurėlio – ir esi laisvas, bet 
viskas – tu jau pasmilkei stabui 
ir esi stabo. Daugelis jų tam 
pasipriešinę tapo kankiniais.

Naudodamas rytietiškus, 
satanistinius ir kitus negatyvius 
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ženklus, žmogus dedikuoja viltį ne 
Dievui, bet bando save išreikšti šalia 
Dievo. Mūsų tikėjimas yra radikalus, 
jam reikia šimtaprocentinio santykio 
su Dievu. Kol mes to nesuvokiame, tai 
ir vargstame. 

Ar galima būtų sakyti, kad 
tikėjimui tiktų teisinis principas, jog 
„įstatymų nežinojimas neatleidžia 
nuo atsakomybės“?

Čia iš tikrųjų yra dar blogiau, nes 
kalbame apie santykį. Jeigu kiši pirštus 
į elektros šakutės lizdą, gali ir nežinoti, 
kad ten yra srovė, bet vis tiek tave krės. 
Taip panašiai ir šiuo atveju. Santykis 
su Kūrėju mums yra gyvybišk ai 
svarbus, ir jeigu jį falsifikuojame, tai 
falsifikuojame savo gyvenimą. Vienoje 
knygoje J. Ratzingeris aprašo demono 
egzistavimą. Jis būtų asmuo, bet 

kadangi laisva valia nutraukė santykį su Kūrėju, tampa nebe asmuo, nes atsisako 
savo tikrosios prigimties. Kai per nuodėmę nutraukiame savo santykį su Dievu, 
naikiname save kaip asmenį. Griauname santykį su savimi pačiais. Jeigu griauname 
savo prigimtį, tai nesvarbu, ar žinome, ką darome, ar nežinome, bet neatitinkame 
savo pašaukimo ir paskirties. Neatitinkame savo visumos. 

Spėlioti ateities įvykius atrodo beveik prigimtinė žmogaus savybė. Ką 
pasakytumėte krikščionims, kurie nori apsidrausti ir savo gyvenimą, ir ateitį 
„pasitikrinti“ pas ekstrasensus ar horoskopuose?

Tikėjimo principas yra toks: Dievas davė žmogui pažinimą, protą, sąžinę bei 
laisvą valią ir kviečia bendradarbiauti. Mano gyvenimas yra atsakymas Dievui, kuris 
žino, kur mane veda, ir neapleidžia nė vieną akimirką. Mūsų gyvenimas turėtų būti 
kaip auganti pasitikėjimo Dievu ir Dievo pažinimo kreivė. Bėgant metams turėtume 
vis labiau artėti prie Dievo. Nors senstant gyvenimas tik sunkėja, prasideda ligos, 
skausmai ir dienų skaičius vis mažėja, pasitikėjimas turi augti, nes Viešpats žino man 
skirtą planą. Ne mano reikalas, kas bus rytoj. 

O mes dažnai norime užsitikrinti kitą variantą, kuris būtų saugus, lyg be Dievo 
turėtume kokį kitą saugumą! Toks yra šėtoniškas veikimas – pačiam susikurti savo 
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gyvenimą, lyg aš žinočiau, kas man geriausia. Aš nežinau, kas man yra gerai. Kai 
vaikas padaro ką nors netinkamo, tėvas jį nubaudžia, ir vaikas galvoja, kaip jam yra 
blogai, bet tai daroma jo naudai, kad nenukentėtų ateityje. 

Visi vaikščiojimai pas parapsichologus, bioenergetikus ir bandymai užsitikrinti 
savo ateitį prieštarauja visai tikėjimo tvarkai, struktūrai ir logikai. Dievas turi man savo 
planą, o aš turiu Juo pasitikėti. Juk Evangelija sako: kas bando išsaugoti savo gyvybę, 
tas ją praras. Kaip mes neprarasime gyvybės, jei bandome sau kažką sukurti? 

Eidamas kažkieno klausti apie savo ateitį, paneigiu Dievo visagalybę, visko 
žinojimą, Dievo gerumą ir pastumiu Jį į šoną. Čia prasideda didelės problemos, 
nes, laisva valia nutraukęs santykį su Dievu, žmogus patenka į kažkieno kito valią. 
Tada žmonės sako: „O mums išsipildė tie pranašavimai.“ Aišku, kad išsipildė, kaip 
neišsipildys – tu priėmei kito variantą, ir nežinai kieno, o kai sužinai, tai baisu 
pasidaro. 

Kaip elgtis žmogui, kuris praeityje buvo įsivėlęs į ezoterines praktikas, bet 
vėliau suvokė savo klaidą. Ar reikia atlikti kokius nors veiksmus atsiribojant 
nuo piktųjų dvasių, ar jis visą gyvenimą turės kęsti tų praeities „žaidimų“ 
pasekmes?

Pirmiausia reikia atlikti išpažintį. Išpažintis visiškai sunaikina kaltę ir amžiną 
bausmę, jeigu atliekama nuoširdžiai gailintis dėl nuklydimų. Dažniausiai per išpažintį 
įvyksta išlaisvinimas, tačiau kadangi pats žmogus tą dvasią pasikvietė, gali likti laikini 
šalutiniai padariniai. Tad Atgailos sakramentas yra pirmas ir svarbiausias vaistas. Jei 
lieka laikinieji reiškiniai, jų nereikia bijoti, o paprašyti kunigo, kad pasimelstų. Reikia 
suprasti, jog apsėdimas nereiškia, kad esi amžinai pražuvęs, bet dėl įvairių priežasčių 
varginamas piktosios dvasios. Žmogų išlaisvina Dievo artumas, o ne egzorcistas. 
Egzorcisto tarnystė padeda žmogui asmeniškai atsistoti Dievo akivaizdoje. 

Svarbu nepaversti egzorcizmo mistiniu dalyku. Kas yra egzorcizmas? Tai 
Bažnyčios pagalba, užtarimo malda, skirta padėti piktosios dvasios varginamam 
bendruomenės nariui. O tam žmogui pirmiausia reikėtų prieiti išpažinties, sąmoningai 
atsisakyti visų ydingų praktikų ir ištvermingai gyventi tikėjimo gyvenimą. Jeigu jis 
dar jaučia pasekmes, gali paprašyti kunigo asmeninio palaiminimo, o jeigu vis tiek 
neapleidžia, tada galima prašyti, kad ir egzorcistas pasimelstų bei ištirtų tą atvejį.

Šventajame Rašte labai aiškiai parašyta: „Artinkitės prie Dievo ir Dievas artinsis 
prie jūsų; priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų“ (Jok 4, 7–8). Bet kokiu atveju 
egzorcizmas nėra panacėja, kuri panaikina asmeninę atsakomybę. Tai yra tik pagalba, 
kad vėliau žmogus galėtų kurti asmeninį santykį su Dievu, būti tame santykyje. 
Pagrindinis dalykas yra asmeninis santykis Dievu. 

Pagal interviu su kun. Arnoldu Valkausku „Žadama viltis be Kristaus“
www.bernardinai.lt
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Kodėl ezoterika nesuderinama su tikėjimu?
2. Kokius ženklus nešioju aš ir ką jie išreiškia? Kam aš 
priklausau?
3. Kas yra egzorcizmas?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite ir grupėje aptarkite „YouCat“ 352-356 skyrelius. ☼
Galite į susitikimą pasikviesti savo brolijos dvasinį asistentą, kad padėtų  ☼
jums susipažinti, kokie yra krikščioniškam tikėjimui prieštaraujantys ženklai. 
Padiskutuokite apie tai kartu.

Iš žodžių į gyvenimą!

Per Krikštą buvai paženklintas kryžiaus ženklu. Būdamas krikščionimi priklausai 
Kristui ir pats esi Jo ženklas pasauliui. Ženklas negali vienu metu rodyti į kairę ir 
į dešinę. Tegul tavo širdis nebūna padalinta. Išsižadėk krikščioniškam tikėjimui 
prieštaraujančių praktikų ir ženklų, jei tokius nešioji. Skelbk Tą, kuriam iš tiesų 
priklausai!
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MUZIKOS GALIA

Muzika griauna ar teikia gyvybę?
Kas drįstų suabejoti milžiniška meno, ypač muzikos, įtaka žmogui? Mokslininkai 

net nustatė, kad, pvz., W. A. Mozarto kūriniai nuramina kūdikius, atkuria psichinę 
pusiausvyrą ir pan. Tačiau šįkart ne apie tai. Pažvelkim į muziką, kurią girdime 
parduotuvėse, kavinėse, net nenorėdami, nesigilindami į atlikėjus ar žodžius. Neretai, 
žiūrėk, jau niūniuojame nugirstą melodiją, o koncertuose šaukiame ir šokame su 
minia lyg ekstazėje.

Muzika yra labai įtaigi psichologiškai, paliečia visą žmogų – jo intelektą, emocijas, 
kūną ir jautriausią sritį – sielą. Bohusas Zivcakas, teologijos ir pedagogikos mokslų 
daktaras, bendruomenės Rieka Života („Gyvenimo upė“) Slovakijoje vadovas, jau 
dvidešimtmetį kuriantis Dievo šlovinimo giesmes, teigia: „Muzika gali sukelti pozityvų 
sielos atsaką ir, atvirkščiai, negatyvius jausmus – liūdesį, sielvartą, agresiją, smurtą, 
neskaistumą. Ji prasiskverbia anapus sąmonės, jos poveikis dažnai nesuvaldomas 
protu. Natūralu, kad labiau veikia jaunimą, kuris lengvai pasiduoda jausmams. O 
jais manipuliuoti irgi paprasčiau pasitelkiant muzikinę, o ne intelektualią kalbą ar 
pamokymus.“

Visais laikais velnias gundo tuo pačiu – valdžia, garbe ir pinigais. Pvz., Lady 
Gaga ar Marilyn Mansonas nėra demonai. Jie – Dievo mylimi žmonės, bet savo 
dainose, klipuose, koncertuose kuria šėtonišką parodiją, apimančią visa, kas mums, 
krikščionims, itin brangu; visa antikristiška, persmelkta satanizmo, tyčiojamasi iš 
mūsų tikėjimo ir Dievo, išjuokiama krikščioniška simbolika, o jie patys moko tarsi 
naujos religijos.

Kodėl jie tai daro? Pasak krikščioniškos muzikos atlikėjo airio Ronano Johnstono, 
„karjeros sumetimais – padidinti savo populiarumą, o iš tikrųjų – banko sąskaitą. 
Jie pasirinko manipuliuoti klausytojais, mėgėjiškai taškydamiesi tamsoje. Iš pačių 
šių atlikėjų komentarų matyti, kad jie neturi „tikėjimo“ tamsos jėgomis, jie veikiau 
renkasi apsimesti tikį, idant uždirbtų daugiau pinigų ir išlaikytų karjerą. Ar tai blogis? 
Manau, kad taip – tai ciniškas manipuliavimas, pažeidžiantis mūsų vaikus, jaunimą 
ir mus pačius“.

Neseniai Filipinuose musulmonai surengė piketą prieš Lady Gagos pasirodymą 
šalyje, krikščionys irgi rengiasi tokiam žingsniui. Vienas iš protesto rengėjų, baptistų 
vyskupas Reubenas Abante’as sakė protestuojantis ne prieš atlikėjos asmenį, bet 
prieš jos muziką, iškraipytai, pašaipiai pateikiamą Jėzaus asmenį.

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Žurnalas „Artuma”, 2012, Nr. 6.
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Ar sutinku, kad muzika daro įtaką žmogui? Jei taip, kokią?
2. Kokios muzikos aš klausausi? Apie ką yra mano klausomų 
dainų tekstai? Ką žinau apie mano mėgiamų atlikėjų 
gyvenimus?
3. Pateikite kuriančios ir griaunančios muzikos pavyzdžių. 
Kokia turėtų būti mano kaip krikščionio laikysena muzikos 
atžvilgiu?

UŽDUOTIS:

Perskaitykite visą Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės straipsnį „Muzika  ☼
griauna ar teikia gyvybę?“, kurį galite rasti žurnale „Artuma“ (2012, Nr. 6) 
arba www.bernardinai.lt.
Sužinokite daugiau apie krikščioniškos muzikos stilius. Pasidalinkite vieni  ☼
su kitais apie krikščioniškos muzikos grupes, kurias mėgstate.

Iš žodžių į gyvenimą!

Priklausai tam, ko klausai. Atpažink, koks autoritetas slypi už tavo klausomos 
muzikos, ir neleisk kitiems manipuliuoti tavo gyvenimu. Saugok savo sielą – klausyk 
to, kas kuria, o ne griauna! Domėkis krikščioniška muzika ir jos klausykis. Jei turi 
talentą, grok ir dainuok Dievo garbei.
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PAŽADO LINK
Pranciškoniškojo jaunimo pašaukimo kelionė

Anketa
Įvesdinimo apeigos

Patarimai ugdymo susitikimams
Pažadas – įpareigojanti meilė Dievui ir bendruomenei

Prašymas duoti Pažadą
Pažado šventė
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PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO 
PAŠAUKIMO KELIONĖ

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
23. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nariai dalyvauja nuolatiniame 

ugdyme. Pranciškoniškojo jaunimo pašaukimo kelionė susideda iš 3 etapų: apsisprendimo, 
pasiruošimo Pažadui, pašaukimo gilinimo.

27. Apsisprendimo etapas yra ieškojimo, brolijos pažinimo ir priėmimo laikotarpis, 
kuris baigiasi apsisprendimu pradėti pasiruošimą Pranciškoniškojo jaunimo Pažadui. 
Šio etapo trukmė yra 3-6 mėnesiai. Trukmę galima keisti, atsižvelgiant į kandidato 
interesus ir vietinės tarybos nuomonę. Iš paruošiamųjų Pranciškučių grupių ateinantiems 
kandidatams šis etapas nebūtinas. 

30. Pasiruošimo Pažadui etapas yra ugdymo laikas, skirtas pažinti Evangeliją ir 
pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį ja gyventi Jaupra brolijoje. Šio etapo trukmė – 
vieneri mokslo metai, kuriuos galima pratęsti dar vieneriais, jei tuo suinteresuotas 
kandidatas arba rekomenduoja atsakingasis už ugdymą ir vietinė taryba. Visiems 
kandidatams privalomi savaitiniai ugdymo susitikimai ir Pasiruošimo Pažadui 
rekolekcijos etapo pabaigoje.

34. Davus Pažadą, prasideda Pašaukimo gilinimo etapas, skirtas įgyvendinti OFS 
Regulos įkvėpimus, ištirti savąjį pašaukimą ir atsakyti į Dievo kvietimą. Tai yra gyvos 
savitarpio bendrystės su Pranciškoniškąja šeima, misijos ir tarnavimo Bažnyčiai bei 
visuomenei laikas.

Buvimas Pranciškoniškojo jaunimo brolijoje yra savo pašaukimo ieškojimo 
ir tikėjimo brandinimo etapas. Jis prasideda nuo atėjimo į bendruomenę ir „kojų 
apšilimo“. Atėjus į naują bendruomenę stebima, dalyvaujama ir klausomasi, ar ji 
yra artima mano dvasingumui, miela širdžiai ir ar noriu su šia bendruomene augti 
tikėjimu. Tai – apsisprendimo etapas. Jei jaučiu, kad galiu ir noriu čia atrasti savo 
vietą, man artimi šventieji Pranciškus ir Klara, galiu pradėti ruoštis Pranciškoniškojo 
jaunimo Pažadui. Tą jau apsisprendei daryti!



167

Pažad
o

 lin
k

Ruošimasis Pažadui yra nuostabus „susicementavimo“, įaugimo į broliją 
laikas. Tai metas, kada geriau pažįstama brolijos dvasia, kuo ji gyvena ir kvėpuoja, 
suartėjama su pranciškoniškuoju dvasingumu, gilinamasi į brolio Pranciškaus ir 
kitų Pranciškoniškosios šeimos šventųjų gyvenimus. Norint tvirtai įsijungti į šeimą, 
pirmiausia reikia ją pažinti. Tam ir skirtas pasiruošimo Pažadui etapas. Jį galima 
palyginti su įsimylėjimu, kada mus domina kitas žmogus, norima daugiau apie jį 
sužinoti, daugiau laiko praleisti kartu, gyventi tuo, kuo jis gyvena. Tai – džiugus 
brolystės ryšio atradimo metas. 

Duodamas Pažadas kalba apie įsipareigojimą ir dovanojančią meilę. Kai mylime, 
norime įsipareigoti, norime būti kartu. Taip pat yra ir su Viešpačiu, ir su brolija. 
Pažadas yra meilės atsakas Dievui, dovanojančiam mums gyvenimą ir išganymą, 
meilę ir bendrystę. Į Jo meilę mes atsakome savuoju „Taip“ ir šiuo „Taip“ gyvename 
diena iš dienos.

Ateina pašaukimo gilinimo etapas – brendimo, ištikimybės brolijai, tarnystės 
metas. Kartu su broliais ir sesėmis dovanojame savo jaunystę, jėgas, talentus 
Viešpačiui. Dalijamės tikėjimu tarpusavyje ir skelbiame Gerąją Naujieną. Šiame etape 
ieškome, tiriame savo didįjį gyvenimo Pašaukimą, įsiklausome į Šventosios Dvasios 
įkvėpimus. Gyvenimas brolijoje yra didelė dovana ir džiaugsmas. Jis, žinoma, kaip 
tikroje šeimoje pareikalauja laiko ir pastangų, meilės, atsakomybės ir atleidimo. Tačiau 
virš visko yra Kristaus meilė, daugybė malonių ir džiaugsmas būti kartu!
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ANKETA
Prašymo pradėti ruoštis Pažadui anketą kandidatas pateikia raštu vietinės brolijos 

prezidentui. Priimamas asmuo turi būti 14-28 metų amžiaus, nevedęs ir neturintis vaikų, 
išpažinti katalikų tikėjimą ir vienybę su Bažnyčia, būti priėmęs arba ruoštis Sutvirtinimo 
sakramentui, gyventi pagal krikščioniškos moralės principus. Vietinė taryba priima 
sprendimą dėl prašymo, praneša atsakymą kandidatui ir informuoja broliją.

(Pavadinimas) pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
Prezidentui (Vardas, Pavardė)

KANDIDATO ANKETA

 1. Vardas, pavardė ......................................................................................

 2. Gimimo data ...........................................................................................

 3. Sutvirtinimo sakramento data ir vieta ...........................................

4. Kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, elektroninis paštas) .............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5. Kodėl apsisprendžiau ruoštis Pažadui ir noriu priklausyti Jaupra brolijai?
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Aš, .........................................................., šiuo prašymu ruoštis Pranciškoniškojo jaunimo 
Pažadui patvirtinu savo pasiryžimą įsitraukti į Jaupra brolijos gyvenimą. Sutinku 
lankyti savaitinius ugdymo susitikimus, kartu su brolija rinktis kartą per savaitę, kad 
kartu švęstume Eucharistiją ir stiprintume savo santykį su Dievu ir vienas kitu. Esu 
pasiryžęs su atvira širdimi ir nuolankumu atsakyti į atsakingojo už ugdymą ir brolijos 
prašymus bei aktyviai jungtis į brolijos veiklą.

Data ir parašas ................................................................
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ĮVESDINIMO APEIGOS
Pasiruošimo Pažadui etapas prasideda Įvesdinimo apeigomis, kurios yra privačios, 

jose dalyvauja tik Pranciškoniškojo jaunimo brolija ar kiti Pranciškoniškosios šeimos 
atstovai. Jei apeigos atliekamos švenčiant Eucharistiją, jos vyksta iškart po homilijos. 
Vietinės Pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas (o kuriant naują vietinę broliją, 
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas) pakviečia naujus Jaupra brolijos 
kandidatus.

Pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas: Sesės ir broliai, ko norite?
Kandidatai: Šventosios Dvasios pašaukti ir brolio Pranciškaus patraukti, norime 

leistis į pašaukimo kelionę ir dalytis su jumis krikščioniško gyvenimo patirtimi 
brolijoje.

Pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas: Ko prašote iš Viešpaties?
Kandidatai: Mes prašome mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kad apšviestų mūsų 

tamsumą ir suteiktų mums tvirtą tikėjimą, tikrą viltį ir tobulą meilę, kad visuose 
dalykuose mes elgtumės pagal Jo tikrą ir šventą valią.

Pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas: Savo sesių ir brolių vardu aš 
priimu jus į mūsų Pranciškoniškojo jaunimo broliją. Kartu sekime keliu, kurį 
Viešpats mums parodys.

Kandidatai: Amen.

Pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas kiekvienam kandidatui įteikia 
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos statutą.

Pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas (kiekvienam): Miela (-as) ........... 
(vardas), priimk Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos statutą – mūsų 
gyvenimo formą, kad ji padėtų tau atrasti bei gilinti tavo krikščionišką ir 
pranciškonišką pašaukimą. Viešpats teįkvepia tave liudyti Evangeliją tavo 
gyvenime.

Kandidatas: Amen.
Kunigas: Melskimės. Dieve, palaimink šiuos naujus brolius ir seses, suteik jiems 

savosios šviesos, kad jie visuomet su meile sektų Tavąjį planą. Palaimink ir 
sustiprink jų sprendimą tarnauti Tau kaip brolis Pranciškus – su džiaugsmu, 
nuolankiai ir paprastai, dalijantis savo gyvenimu Pranciškoniškojo jaunimo 
brolijoje. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.



170

PATARIMAI UGDYMO SUSITIKIMAMS

Kaip pravesti ugdymo susitikimą?

Kaip organizuoti pasiruošimo Pažadui ugdymo susitikimus jūsų brolijoje, kartu 
nuspręs jūsų brolijos atsakingasis už ugdymą, dvasinis asistentas ir broliškas vadovas. 
Galite pasinaudoti šia rekomendacija arba pasiūlymu, kaip galėtų vykti pasiruošimo 
Pažadui susitikimai.

Susitikimą pradėkite kryžiaus ženklu ir šlovinimo giesme (kvieskite į •	
pagalbą Šventąją Dvasią!).
Ratu trumpai pasidalinkite patirtimi, kaip šią savaitę sekėsi skelbti •	
Evangeliją sau ir kitiems, kaip sekėsi eiti iš žodžių į gyvenimą.
Perskaitykite Šventojo Rašto ištrauką ir praleiskite keletą minučių tyloje, •	
kad įsiklausytumėte į Dievo žodį ir sužinotumėte, ką jis kalba kiekvienam 
asmeniškai. Ratu pasidalinkite prabilusiu Dievo žodžiu, perskaitydami 
sau svarbius Šventojo Rašto žodžius ir paaiškindami kuo šis Dievo Žodis 
šiandien yra Tau svarbus (nekomentuokite, kai kalba brolis ar sesė).
Tokiu pat būdu perskaitykite su tema susijusį Lietuvos pranciškoniškojo •	
jaunimo brolijos Statuto straipsnį.
Kartu perskaitykite arba aptarkite namie iš anksto perskaitytą tekstą •	
iš pasiruošimo Pažadui knygelės. Atsakykite į klausimus apmąstymui 
ir diskusijai. Išsirinkite užduotį, kurią atliksite. Sutarkite, kokį ugdymo 
knygelės tekstą perskaitysite iki kitos savaitės susitikimo.
Susitikimą baikite bendruomenine malda: jei norite, išsakykite savo •	
intencijas, prašymus ar padėką. Kartu melskitės vieną iš šv. Pranciškaus 
maldų. Susitikimą užbaikite kryžiaus ženklu.
Jei yra galimybė, tęskite bendrystę prie puodelio arbatos ir atsineštų •	
gėrybių.



171

Pažad
o

 lin
k

PAŽADAS – ĮPAREIGOJANTI MEILĖ 
DIEVUI IR BENDRUOMENEI

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS:
32. Pranciškoniškojo jaunimo Pažadas yra viešas veiksmas, kuriuo jaunuolis 

atnaujina savo Krikšto pažadus, tampa pilnateisiu Jaupra brolijos ir Pranciškoniškosios 
šeimos nariu bei įsipareigoja konkrečiai brolijai. Pagal Apeigyną atliekamos Pažado 
apeigos vyksta Eucharistijos šventimo metu vietinės bažnyčios, kuriai priklauso Jaupra 
brolija, bendruomenėje. Pasirašyti asmeninio Pažado tekstai saugomi vietinės brolijos 
archyve. Vietinės brolijos prezidentas pagal nustatytą formą pateikia Nacionalinei 
tarybai davusiųjų Pažadą sąrašą.

33. Kasmet vietinėje brolijoje vyksta Pažado atnaujinimas, kurio metu jaunuoliai 
prisimena savo Pažadą ir atnaujina savo įsipareigojimą konkrečiai brolijai. Pagal Apeigyną 
atliekamos Pažado atnaujinimo apeigos yra privačios – jose dalyvauja tik Jaupra brolija 
ar kiti Pranciškoniškosios šeimos atstovai. Pažadą atnaujinti rekomenduojama kartu su 
naujų kandidatų Įvesdinimo apeigomis. 

38. Kasmet atnaujinantis Pažadą bei nuolat brolijos ugdyme ir veikloje dalyvaujantis 
brolijos narys laikomas aktyviu. Atitolęs ir retai dalyvaujantis brolijos gyvenime narys 
laikomas pasyviu bei netenka teisės balsuoti Rinkimų asamblėjoje. Vietinė taryba kasmet 
atnaujina aktyvių brolijos narių sąrašą.

Iš žodžių į gyvenimą!

Pažado šventė nėra tiesiog graži ugdymo metų pabaiga ar finišas, kuomet 
laimėtojams įteikiamos taurės ir medaliai. Pažado šventė – tai tavo starto linija, tavo 
tarnystės Viešpačiui ir brolijai pradžia, vartai į tavo pašaukimo gilinimo kelią. Prisimink 
apaštalą Paulių, kuris sako: „Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet 
vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. (...) Kad ir kiek 
nuėję, ženkime toliau ta pačia linkme. (Fil 3, 12.16) Turėk šiuos žodžius širdyje, jei 
gali – kasdien kartok. Nepamiršk savo kasdieninės užduoties tikėjimo kelyje – „irtis 
į gilumą“. Nebijok įsipareigoti savo brolijai konkrečiose tarnystėse. Lengva nebus, 
bet tarnystė tau atneš daug džiaugsmo. Ir vieną dieną kartu su apaštalu Pauliumi 
pasakysi: „Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą“ (2 Tim 4,7).
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Klausimai apmąstymui ir diskusijai:

1. Ar įsipareigojimas man yra dovanojanti meilė?
2. Kaip suprantu Pažadą, ką jis man reiškia? Ko nesuprantu, kas 
mane baugina? 
3. Kodėl noriu ištarti „Taip“ Dievui ir „Taip“ savo bendruomenei?
4. Kaip suprantu, ką reiškia TAIP Tėvo valiai, TAIP Jėzaus 
Kristaus Evangelijai, TAIP Šventosios Dvasios kvietimui ir TAIP 
pranciškoniško pašaukimo gilinimui?

5. Kaip suprantu, ką reiškia „tikėjimo bendruomenė, kurioje Eucharistija būtų 
centras, Evangelija – vedlys, Bažnyčia – Motina, o vargšai ir paskutinieji – 
broliai ir seserys“?

6. Pranciškoniškojo jaunimo Pažadas – tavo finišas ar tavo iššūkis? Kas toliau?

UŽDUOTIS:

Pakvieskite į susitikimą jau davusius Pažadą savo brolius ir seses, kad  ☼
pasidalintų savo liudijimais.
Jei turi abejonių ar baimių, pasikalbėk su atsakinguoju už ugdymą, dvasiniu  ☼
asistentu ar brolišku vadovu, kurie padės tau.
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PRAŠYMAS DUOTI PAŽADĄ
Pabaigęs ugdymo laikotarpį, kandidatas vietinės brolijos prezidentui raštu pateikia 

prašymą duoti Pranciškoniškojo jaunimo Pažadą. Rekomenduodami kandidatą ant 
prašymo pasirašo vietinės brolijos atsakingasis už ugdymą, dvasinis asistentas ir broliškas 
vadovas. Vietinė taryba slaptu balsavimu priima sprendimą dėl prašymo, praneša 
atsakymą kandidatui ir informuoja broliją.

(Vardas, Pavardė)
gim. (gimimo data)

gyv. (adresas, tel. numeris)

(Pavadinimas) pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
Prezidentui (Vardas, Pavardė)

PRAŠYMAS
(data)
(vieta)

Pabaigus pasiruošimo Pažadui etapą, prašau leisti man duoti Pranciškoniškojo 
jaunimo Pažadą (Pavadinimas) pranciškoniškojo jaunimo brolijoje (data).

(Vardas, Pavardė)
(parašas)

Tvirtinu:
(Pavadinimas) pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
Atsakingasis už ugdymą
(Vardas, Pavardė)
(parašas)

(Pavadinimas) pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
Dvasinis asistentas
(Vardas, Pavardė)
(parašas)

(Pavadinimas) pranciškoniškojo jaunimo brolijos 
Broliškas vadovas
(Vardas, Pavardė)
(parašas)
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PAŽADO ŠVENTĖ
Pranciškoniškojo jaunimo Pažadas yra viešas veiksmas, kuriuo jaunuolis atnaujina 

savo Krikšto pažadus, tampa pilnateisiu Jaupra brolijos ir Pranciškoniškosios šeimos 
nariu bei įsipareigoja konkrečiai brolijai. Pagal Apeigyną atliekamos Pažado apeigos 
vyksta Eucharistijos šventimo metu vietinės bažnyčios, kuriai priklauso Jaupra brolija, 
bendruomenėje.

I dalis. Pašaukimas
Po homilijos kunigas (Pranciškoniškojo jaunimo brolijos dvasinis asistentas) 

pasveikina kandidatus, norinčius duoti Pranciškoniškojo jaunimo Pažadą.

Kunigas: Sesės ir broliai, Mergelė Marija į Dievo kvietimą atsakė TAIP. Jūs taip 
pat norite atsakyti TAIP į Šventosios Dvasios kvietimą, kurį pajutote savo širdyse. Šis 
kvietimas yra skirtas kiekvienam iš jūsų, norinčiam pagilinti savo pašaukimą brolystėje. 
Todėl aš prašau atsakingojo už jūsų ugdymą pašaukti kiekvieną jūsų vardu. Ateikite 
ir stokite prieš Dievą brolių ir sesių akivaizdoje.

Atsakingasis už ugdymą pašaukia vardu kiekvieną kandidatą, norintį duoti 
Pranciškoniškojo jaunimo Pažadą. Kiekvienas pašauktasis atsistoja prieš altorių ir 
atsako aiškiu TAIP.

Kandidatas: TAIP, aš čia.

II dalis. Taip
Kunigas: Sesės ir broliai, ko jūs norite?
Kandidatai: Mes norime atsakyti TAIP. TAIP Dievo kvietimui. TAIP pasišventimui 

Evangelijai. TAIP ištikimai meilei. TAIP gyvenimui brolystėje.
Visi (Bažnyčios bendruomenė): TAIP, mes jums padėsime.
Kunigas: Kiekvienas TAIP reiškia NE. NE nuodėmei, NE nevilčiai, NE mirčiai. Todėl 

ištarkite ir savuosius NE.
Kandidatai: Mes sakome NE šėtonui, NE smurtui, NE egoizmui.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai: Mes sakome NE pavydui, NE neapykantai, NE neteisingumui.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai: Mes sakome NE apatijai, NE abejingumui, NE amžinai mirčiai.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
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Kunigas: O dabar, mano sesės ir broliai, ištarkite savuosius TAIP.
Kandidatai: Mes sakome TAIP Jėzui Kristui, TAIP taikai, TAIP visos kūrinijos globai.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai: Mes sakome TAIP gyvybei, TAIP žmogaus teisei į gyvenimą, TAIP 

gyvenimo šviesai mirties šešėlyje.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai: Mes sakome TAIP žmogiškumui, TAIP Bažnyčiai, TAIP meilės 

visuomenei.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.

III dalis. Asmeniškas ir brolijos pažadas
Kunigas: Ateik, mano broli, ateik, mano sese, ateikite po vieną, asmeniškai 

patvirtinkite savo TAIP prieš Dievą ir prieš mus, jūsų brolius ir seses.

Kandidatai po vieną skaito savo ranka parašytą Pažado tekstą, išreikšdami savo 
pasirinkimą ir norą sekti Evangelija ir Dievo pašaukimu.

Kandidatas: TAIP, Abba, Tėve, aš pažadu vykdyti Tavo valią. TAIP, Jėzau Kristau, aš 
pažadu rinktis Tavo Evangeliją. TAIP, Šventoji Dvasia, aš pažadu įsiklausyti į Tavo 
kvietimą. TAIP, mano broliai ir sesės, aš pažadu gilinti savo pašaukimą pagal šv. 
Pranciškaus Asyžiečio mokymą.

Visi: TAIP, mes tau padėsime.

Visi kandidatai kartu skaito brolijos Pažadą, išreikšdami savo pasirinkimą ieškoti 
pašaukimo ir dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi brolijoje.

Kandidatai: Mylintis Tėve, Tu surinkai mus į ............... (pavadinimas) Pranciškoniškojo 
jaunimo broliją, kad taptume Tavo Meilės paveikslu. Atsakydami į šią nuostabią 
dovaną, pažadame gyventi su džiaugsmu – savo jaunystę atiduodami Tavo Sūnui 
Jėzui Kristui pagal nuolankiojo Asyžiaus neturtėlio Pranciškaus pavyzdį. Norime 
būti tikėjimo bendruomenė, kurioje Eucharistija būtų centras, Evangelija – 
vedlys, Bažnyčia – Motina, o vargšai ir paskutinieji – broliai ir seserys. Prie Tavo 
altoriaus ir prieš čia susirinkusią parapijos bendruomenę pasižadame būti 
pasiruošę pasitarnauti ir atsakyti į kiekvieną gerą prašymą. Trokštame būti 
Tavosios ramybės ir taikos pasiuntiniai. Priimk, šventas Tėve, šį mūsų meilės 
Pažadą, kurį patikime švenčiausiajai Mergelei Marijai ir grąžiname kaip atsakymą 
į visus Tavo Meilės pažadus mums. Amen.
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IV dalis. TAU kryželių įteikimas
Kunigas pašventina TAU kryželius ir juos užkabina kandidatams.

Kunigas (kiekvienam): Miela (-as) .................. (vardas), priimk šį TAU kryžių kaip Dievo 
Meilės ženklą. Atsakyk į šią Meilę savuoju TAIP diena iš dienos.

Kandidatas: Amen.

V dalis. Malda už davusius Pažadą
Davusieji Pažadą, sudeda ant altoriaus ranka parašytus Pažado tekstus. Kunigas 

ištiesia rankas virš davusiųjų Pažadą.

Kunigas: Te Dievas patvirtina Jūsų TAIP, kad jis išliktų tikras jūsų širdies gelmėse.
Kandidatai: Amen.
Kunigas: Te Dievas patvirtina Jūsų TAIP, kad jis būtų išreikštas jūsų žodžiais.
Kandidatai: Amen.
Kunigas: Te Dievas patvirtina Jūsų TAIP, kad jis būtų išpildytas jūsų darbais su 

džiaugsmu ir ramybėje.
Kandidatai: Amen.
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MELSKIS SU PRANCIŠKUMI
Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožinis

Brolio Pranciškaus maldos
Pranciškoniškos litanijos
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ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
SEPTYNIŲ DŽIAUGSMŲ ROŽINIS

Pranciškoniškas vainikas atsirado 1422 m. Pasakojama istorija apie jauną 
pranciškonų novicijų, kuris, norėdamas išreikšti savo pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, 
puošdavo jos skulptūrą šviežių gėlių vainiku. Tačiau noviciate šią maldingumo praktiką 
jis turėjęs nutraukti. Jaunasis novicijus taip sielvartavo, kad net buvo pasiruošęs palikti 
ordiną. Tačiau jam pasirodė pati Švč. Mergelė ir paprašė, kad jis kalbėtų septynių dalių 
rožančių jos Septynių Džiaugsmų garbei – tuo būdu jis galėsiąs nupinti vainiką, kuris 
būsiąs jai malonesnis nei gėlės ant jos skulptūros. Nuo to laiko Septynių džiaugsmų 
vainiko kalbėjimo praktika tapo pagrindine pranciškonų ordine, ir tapo žinoma kaip 
„Pranciškonų vainikas“, arba „Serafiškasis vainikas“.

Pirmasis Mergelės Marijos džiaugsmas: ANGELO APREIŠKIMAS

Nekaltai pradėtoji Mergele Marija, pasveikinta angelo, per tavo paklusnumo 
„Taip“ išlaikyk mus nuolatinėje vienybėje su Jėzumi.

Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, Garbė Dievui... Po kiekvieno slėpinio kalbama: Garbė 
ir padėka tebūnie Švenčiausiajai Trejybei už visas malones, suteiktas Mergelei 
Marijai. 

Antrasis Mergelės Marijos džiaugsmas: ELZBIETOS APLANKYMAS

Mergele Marija, kuri aplankei šv. Elzbietą, idant Jonas Krikštytojas būtų 
pašventintas, duok mums uolaus gailestingumo, atnešančio Jėzų žmonėms.

Trečiasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS GIMIMAS

O Mergele Marija, prie prakartėlės neturtingoji, padėk mums pasiekti 
pranciškoniško neturto turtus, per kurį turime Jėzų ir galime sakyti: Mano Dievas 
ir mano viskas!
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Ketvirtasis Mergelės Marijos džiaugsmas:  TRIJŲ IŠMINČIŲ 
PAGARBINIMAS

Mergele Marija, kuri parodei Jėzų trims išminčiams, vis labiau augink mūsų 
tikėjimą, kad galėtume jį perduoti tiems, kuriuos mes sutinkame.

Penktasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS ATRADIMAS 
ŠVENTYKLOJE

Mergele Marija, tokia laiminga atradusi Sūnų, išmelsk mums ištikimybę malonei, 
kuri niekad nepraranda Jėzaus ir kiekvienam padeda atrasti Jėzų.

Šeštasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS PRISIKĖLIMAS

O Mergele Marija, paguosta prisikėlusio Jėzaus, išprašyk mums dvasios troškimo, 
kuris mus guodžia žinojimu, kad Jėzus gyvena mumyse ir kituose žmonėse.

Septintasis Mergelės Marijos džiaugsmas: DANGUN ĖMIMAS

O Mergele Marija, išaukštinta garbėje, patrauk mus prie savęs, per ištikimą meilę 
tavo Dieviškam Sūnui ir Dievo karalystės troškimą.

Po paskutinio slėpinio kalbama 2 Sveika Marija (ji gyveno 72 m., todėl iš viso 
kalbama 72 Sveika Marija).

Melskis už mus, šventoji Dievo Gimdytoja! Kad taptume verti Kristaus 
žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, Tu padarei Mergelę Mariją pavyzdžiu 
žmogaus, priimančio Tavo žodį ir jį įgyvendinančio. Savo Dvasios galia atverk mūsų 
širdis klausymuisi; padaryk mus šventa vieta, kurioje tavo Išganymo žodis šiandien 
išsipildo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Sveika Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! 
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami, šiame 
ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, 
garbingą, mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o 
mieliausioji Mergele Marija.

KAIP MELSTIS ROŽINĮ?
Vardan Dievo – Tėvo...
Credo (Tikėjimo išpažinimas), Tėve mūsų, 3 Sveika Marija, Garbė Dievui...
Kiekvieną slėpinį sudaro: Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, Garbė Dievui...
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I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadieniais ir šeštadieniais)

Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS 
Antrasis slėpinys. APLANKYMAS 
Trečiasis slėpinys. GIMIMAS 
Ketvirtasis slėpinys. PAAUKOJIMAS 
Penktasis slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadieniais)

Pirmasis slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE
Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS
Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradieniais ir penktadieniais)

Pirmasis slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE 
Antrasis slėpinys. NUPLAKIMAS 
Trečiasis slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS 
Ketvirtasis slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS 
Penktasis slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS 

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadieniais ir sekmadieniais)

Pirmasis slėpinys. PRISIKĖLIMAS
Antrasis slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ 
Trečiasis slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
Ketvirtasis slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ
Penktasis slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS
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BROLIO PRANCIŠKAUS MALDOS

Malda lankant bažnyčias
Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, 
čia ir visose Tavo bažnyčiose visame pasaulyje ir šloviname Tave, 
kad šventuoju savo kryžiumi atpirkai pasaulį.

Malda prie Nukryžiuotojo
Aukščiausias šlovingasis Dieve,
Apšviesk manosios širdies tamsybes.
Duok man teisingą tikėjimą,
gryną viltį, tobulą meilę,
išmintį ir pažinimą, Viešpatie, 
kad įvykdyčiau tavo šventą ir teisingą paliepimą.

Absorbeat
Tegu karštos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė atpratina, Viešpatie, 

mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi, kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei, 
Tavo, kuris buvai toks geras, kad numirei iš meilės mano meilei.

Dievo garbinimas
Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
Ir Tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas.
Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis,
Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi
Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė,
Viešpatie Dieve, visas gėris.
Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė.
Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,
Tu esi kantrybė. 
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Tu esi poilsis,
Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas,
Ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis.
Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas,
Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Tu esi drąsa.
Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas,
Didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau.

Kūrinijos giesmė
Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie,
Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.
Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso,
ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,
ypač su didinga sese Saulė, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.
 Ji graži, spindinti didžia šviesa
 ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie,
per brolį Mėnesį, Dangaus žvaigždes – 
sukūrei juos ryškius ir gražius.
 Būk pagarbintas per brolį Vėją, visokį Orą – debesuotą, giedrą,
 nes per jį, mano Viešpatie, palaikai savo kūriniją.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Vandenį,
kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.
 Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Ugnį,
 kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Žemę mūsų motiną,
kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas ir žolę.
 Būk pagarbintas, mano Viešpatie,
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 per tuos, kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą.
Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje,
kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.
 Būk pagarbintas, mano Viešpatie,
 per mūsų sesę kūniškąją Mirtį, nuo kurios joks žmogus pabėgti negali.
Vargas tiems, kurie mirs su nuodėme mirtina.
Palaiminti, kuriuos ji užklups bevykdančius švenčiausiąją Tavo valią –
Jų nepažeis mirtis antroji.
 Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,
 Jam dėkokite ir tarnaukite giliai nusižeminę.

Dorybių išaukštinimas
Sveika, karaliene Išmintie! Tesergi tave Viešpats
ir tavo brolį – tyrą, šventą Paprastumą.
Šventoji Sužadėtine Neturtyste, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Nusižeminimą.
Šventoji Sužadėtine Meile, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Klusnumą.
Visos šventos dorybės, tesaugo jus Dievas,
iš kurio jūs kylate ir sklindate.
Nėra nė vieno visame pasaulyje,
kuris įgytų bent vieną jūsų, nenumiręs prieš tai sau.
Kas ugdo vieną ir nenusižengia kitoms, įgyja visas;
Kas nusižengia vienai, nebeturi nė vienos ir praranda visas.
Kiekviena jūsų ir visos kartu sugėdijate ydą ir nuodėmę.
Šventa Išmintis sugėdija šėtoną ir visokią jo klastą.
Tyras ir šventas Paprastumas sugėdija
šio pasaulio mokytumą ir prigimto proto nuovokumą.
Šventa Neturtystė sugėdija
bet kokį godumą ir šykštumą,
ir visokiausią susirūpinimą šiuo pasauliu.
Šventas Nusižeminimas sugėdija išdidumą, 
visus, puikiai įsitaisiusius šiame pasaulyje,
ir viską, kas tik yra pasaulyje.
Šventa Meilė sugėdija visus 
velnio ir kūno gundymus,
visas prigimtas baimes.
Šventas Klusnumas sugėdija
visus prigimtinius savanaudiškus norus.
Jis apmarina žemesniąją mūsų prigimtį
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ir priverčia paklust ją dvasiai
ir savo artimui.
Klusnumas žmogų atiduoda
šioje žemėje kiekvienam, –
Ne tik kitiems žmonėms, bet ir naminiams gyvuliams, visiems žvėrims,
Ir gali jie daryti su juo, ką tik nori – kiek leidžia Dievas.

„Tėve mūsų“ parafrazė
Tėve mūsų: Švenčiausiasis mūsų Kūrėjau ir Atpirkėjau, mūsų Išganytojau ir 

Guodėjau.
Kuris esi danguje: savo angeluose ir šventuosiuose. Tu juos apšvieti, kad jie 

galėtų pažinti, nes esi, Viešpatie, šviesa. Tu juos uždegi, kad jie galėtų mylėti, nes 
esi, Viešpatie, meilė. Tu nuolat gyveni juose ir pripildai palaimos, kad jie galėtų būti 
laimingi, nes Tu, Viešpatie, esi aukščiausias gėris, amžinas gėris, ir visa, kas gera, iš 
Tavęs kyla, o be Tavęs gėrio iš viso nėra.

Teesie šventas Tavo vardas: tegu mes vis labiau Tave pažįstame, idant 
suvoktume Tavo geradarybių dydį ir Tavo pažadų tvirtumą, Tavo didybės aukštį ir 
Tavo sprendimų gilumą.

Teateinie Tavo karalystė: idant Tu savo malone viešpatautumei mumyse ir 
įvestumei mus į savo karalystę, kur mes aiškiai Tave regėsime, tobulai Tave mylėsime, 
būsime laimingi bendraudami su Tavimi, amžinai Tavimi gėrėsimės.

Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje: idant mes mylėtume Tave visa 
širdimi, nuolat mąstydami apie Tave, visa siela, nuolat susitelkdami į Tave ir siekdami 
visur Tavo garbės, visomis jėgomis, atiduodami visą kūno ir sielos stiprybę ir meilę 
vien Tavajai meilei. Temylime savo artimus kaip save pačius, padrąsindami juos 
Tave mylėti, džiaugdamiesi kitų sėkme kaip savo, užjausdami juos varguose, nieko 
neįžeisdami ir neįskaudindami.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien: savo mylimąjį Sūnų, mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų, kad primintų mums savo meilę, kad padėtų suprasti ir priimti 
ją ir visa, ką Jis darė, kalbėjo ar kentėjo.

Ir atleisk mums mūsų kaltes: savo beribiu gailestingumu, neapsakoma savo 
Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kančios galia ir per švenčiausiosios Mergelės 
Marijos ir visų šventųjų nuopelnus bei užtarimą.

Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams: ir jeigu mes atleidžiame netobulai, 
padėk, Viešpatie, tai padaryti tobulai, kad mes galėtume tikrai iš meilės Tau mylėti 
savo priešus ir karštai melstis už juos, nė vienam neatlygindami blogiu už blogį, o 
vien trokšdami Tavyje tarnauti kiekvienam.

Ir neleisk mūsų gundyti: slapta ar tiesiogiai, staiga ar nenumatytai.
Bet gelbėk mus nuo pikto: dabartinio, buvusio ar būsimo. Amen.
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Švenčiausios Mergelės pasveikinimas
Sveika, šventoji Sužadėtine,
Švenčiausioji Karaliene,
Marija, Dievo Motina,
per amžius Mergele;
Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta,
Jo pašventinta
Kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi
Ir Šventąja Dvasia Guodėja.
Tavin nusileido ir tavy pasiliko
Visa malonės pilnatvė
Ir visoks gėris.
Sveika, Jo Rūmai. 
Sveika, Jo Tabernakuli.
Sveika, Jo Rūbe.
Sveika, Jo Tarnaite.
Sveika, Jo Motina.
Ir sveikos, visos šventos Dorybės,
Šventosios Dvasios malone ir įkvėpimu
Besiliejančios į tikinčiųjų širdis,
Kad, atsikratę netikėjimo, 
Jie taptų ištikimi Dievo tarnai – 
Per tave.

Palaiminimas broliui Leonui
Telaimina tave Dievas ir tepalaiko tave. 
Tegu šypsosi tau ir būna maloningas;
Tegu Dievas pažvelgia į tave ir suteikia tau ramybę.
Telaimina tave Dievas, broli Leonai.

Taikos malda
Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu 
ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; 
santaiką, kur vyrauja barniai; 
vienybę, kur yra skilimas; 
tikėjimą, kur kankina abejonės; 
tiesą, kur viešpatauja klaida; 
viltį, kur braunasi nusiminimas; 
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džiaugsmą, kur slegia liūdesys; 
šviesą, kur užgulusios tamsybės. 
Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau 
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas; 
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; 
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, 
nes kas duoda – gauna, 
kas atleidžia, tam atleidžiama, 
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen.

PRANCIŠKONIŠKOS LITANIJOS

Šv. Pranciškaus Asyžiečio litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! 
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Motina Dievo, melski už mus!
Pranciškau, mažesniųjų brolių Tėve,
Pranciškau, angeliškasis Tėve,
Pranciškau, sumanusis Tėve,
Pranciškau, Dievo meile liepsnojantis žmogau ,
Pranciškau, uolusis Kristaus sekėjau,
Pranciškau, Kristaus broli,
Pranciškau, ištikimasis Bažnyčios rėmėjau,
Pranciškau, skaistusis šaltini,
Pranciškau, mažutėlių mylėtojau,
Pranciškau, ligonių lankytojau ir guodėjau,
Pranciškau, neturtėlių broli,
Pranciškau, užmirštųjų drauge,
Pranciškau, jautrusis atgailautojau,
Pranciškau, Dievo žodžio brangintojau,
Pranciškau, nuostabusis giesmininke,
Pranciškau, Aukščiausiojo, Visagalio ir gerojo Viešpaties garbintojau,
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Pranciškau, Viešpaties kūrinijos globėjau,
Pranciškau, šventasis misionieriau,
Pranciškau, besivaidijančių sutaikytojau,
Pranciškau, paklydusiųjų vadove,
Pranciškau, Jėzaus skausmo žaizdomis paženklintasis,
Pranciškau, sesę mirtį su džiaugsmu pasitikęs,
Pranciškau, Dievo karalystės regėtojau,
Pranciškau, angelų drauge,
Pranciškau, Dievo paukšteli,
Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Pranciškau! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie Dieve. Sūnau Jėzau Kristau. Dvasia Šventoji. Vienas Dieve!  
Kartu su šventuoju Pranciškumi meldžiame Tavęs ugninga meilės jėga persmelkti ir 
apvalyti mūsų širdis nuo žemiškos tuštybės ir savanaudiškumo, kad praregėtume ir 
eitume pas tuos, kas laukia jautrumo, globos ir suraminimo. Suteik mums, Viešpatie 
Dieve, šventojo neturtėlio drąsos kasdieną gyventi ne savo, bet Tavo gyvenimą. 
Amen.

Šv. Klaros Asyžietės litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!    
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! 
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! 
 
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Klara,
Kristaus numylėtine,
Karšta Dievo Motinos gerbėja
Šventojo Kryžiaus nešėja,
Dievo Žodžio skelbėja,
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Nusidėjėlių gynėja,
Ligonių gydytoja,
Nelaimėje mūsų užtarėja,
Varguose mūsų padėjėja,
Švelni Viešpaties gėlele,
Neturtą aukščiau už viską pamilusi,
Uždarą gyvenimą gyvenusi,
Viešpačiui nuo jaunystės atsidavusi,
Dievo šventumu prašvitusi,
Daugybę stebuklų dariusi,
Kristaus skaistybės pilnoji,
Meilės tylos saugotoja,
Dangaus paslapčių regėjusi
Viešpatį savimi pašlovinusi,
Viską dėl Jėzaus atidavusi,
Viską dėl Jėzaus paniekinusi,
Visas Jėzaus malones gavusi,
Motinos Bažnyčios dukra ištikimiausioji,
Krikščionių sielų vaduotoja,
Krikščioniškojo nuolankumo pavyzdy,
Šventosios Dvasios dovanų turėtoja,
Meilės tarnystės pavyzdy,
Vargšių Mergelių Motina,
Kristaus Karūnos švytintis perle,
Garbe Visuotinės Bažnyčios,
Visų šventųjų ir angelų drauge,
Evangelinio tobulumo pavyzdy, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Dievo išrinktoji šv. 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. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. 
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Šv. Elžbietos Vengrės litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!    
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! 
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! 

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Asyžieti,
Šventoji Elžbieta Vengre,
Dievą mylinčioji kunigaikštiene,
Nuo vaikystės mylinti Dievą,
Mylinti Evangeliją ir pagal Ją gyvenanti,
Susijungusi su Kristumi maldoje ir meilėje,
Ištikimoji Šv. Pranciškaus ordino sekėja ir papuošale,
Paniekinusi pasaulio garbę,
Krikščioniškojo gyvenimo mokytoja,
Apdovanotoji mistinės maldos malone,
Jautri vargstančiai žmonijai,
Tarnaujanti kenčiantiems ir apleistiesiems,
Teikianti išmaldą stokojantiems,
Pasninkais ir maldomis varginanti savo kūną, 
Kritiškoje situacijoje apdovanotoji rožių stebuklu,
Dėkojanti Dievui už kančias ir nuoskaudas,
Geros žmonos ir motinos pavyzdy,
Vargstančių ir apleistųjų jautri globėja,
Vargšų Motina,
Tobulas tretininkų pavyzdy,
Galingoji danguje užtarėja, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Elžbieta! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
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Melskimės. Dieve, kuris šventąją Elžbietą apdovanojai gausiomis malonėmis, 
ypatingai tobulo Kristaus sekimo malone, pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, 
leisk mums, jos užtariamiems liudyti Dievo meilę savo krikščioniškuoju gyvenimo 
pavyzdžiu ir atnešti gausių dvasinių vaisių. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Pranciškonų šventųjų litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!                 
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!    
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!                                                                                                            
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!      

Šventoji Marija, Nekaltasis Prasidėjime, Pranciškonų Ordino Karaliene,
       melski už mus!
Šventasis Tėve Pranciškau, melski už mus!

Visi šventieji Pranciškonų Ordino kankiniai, melskite už mus!
Šventieji Berardai, Akursijau, Adjutai, Otai ir Petrai, pirmieji Ordino kankiniai, 
Šventieji Danieliau, Angelai, Domnau, Hugolinai, Leonai, Mykalojau ir Samueli, 

Afrikos kankiniai, 
Šventieji Mykalojau Taveličiau, Deodatai iš Akvitanijos, Petrai iš Narbono ir 

Steponai iš Kunėjo, Šventosios Žemės kankiniai, 
Šventieji Tomai Morai, Jonai Džonsai ir Jonai Volai, Anglijos kankiniai, 
Šventieji Mykalojau Pikai, Antanai Horneri, Antanai iš Verto, Kornelijau, Pranciškau, 

Gotfridai, Jeronimai, Nikasijau, Petrai, Teodorikai, Vilehadai, Olandijos 
kankiniai, 

Šventieji Petrai Baptistai Blaskesai, Martynai iš Agviros, Pranciškau Blankai, Jėzaus 
Pilypai iš Meksikos, Gonzalai Garsija iš Indijos ir jūs septyniolika Japonijos 
Trečiojo Ordino šventųjų, Šventieji Antanai iš Nagasakio, Bonaventūra, Kozmai, 
Pranciškau Fahelantai, Pranciškau iš Mijako, Gabrieliau, Joachimai, Jonai, 
Leonai, Liudvikai, Motiejau, Mykolai, Pauliau Ibaraki, Pauliau Zuzuki, Petrai, 
Tomai Danki ir Tomai Kosaki, pirmieji Japonijos kankiniai, 

Šventasis Fideli iš Zigmaringeno, pirmasis kankiny iš Šventosios Tikėjimo skleidimo 
kongregacijos, 

Šventasis Maksimilijonai Marija Kolbe, Aušvico kankiny, melski už mus!

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus!
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Šventasis Antanai Paduvieti, Evangeliškasis daktare ir stebukladary,
Šventasis Bonaventūra, Serafiškasis daktare, 
Šventasis vyskupe, Benvenutai iš Osimo, 
Šventasis vyskupe Liudvikai iš Tulūzos, 
Šventasis Bernardinai Sienieti, 
Šventasis Jonai iš Kapistrano, 
Šventasis Petrai Regaladai, 
Šventasis Jokūbai iš Markos, 
Šventasis Petrai Alkantarieti, 
Šventasis Pranciškau Solanai, 
Šventasis Juozapai iš Leonisos, 
Šventasis Bažnyčios mokytojau, Laurynai Brindizieti, 
Šventasis Juozapai iš Kupertino, 
Šventasis Pacifikai iš San Severino, 
Šventasis Kryžiaus Jonai Juozapai, 
Šventasis Teofili Kortieti, 
Šventasis Leonardai iš Porto Mauricijo, 
Šventasis Leopoldai Mandičiau, melski už mus!

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino broliai, melskite už mus!
Šventasis Didakai iš Alkalos, 
Šventasis Salvatorai iš Hortos, 
Šventasis Feliksai iš Kantaličės, 
Šventasis Benediktai Juodasis, 
Šventasis Paskali Beilonai, 
Šventasis Serafimai iš Montegranaro, 
Šventasis Karoli Sezės, 
Šventasis Ignacai Lakoni, 
Šventasis Pranciškau iš Kamporoso, 
Šventasis Konradai iš Parzhamo, melski už mus!

Visos šventosios Antrojo Pranciškonų Ordino mergelės, melskite už mus!
Šventoji Motina Klara Asyžiete, 
Šventoji Agniete Asyžiete, 
Šventoji Kolete Korbiete, 
Šventoji Kotryna iš Bolonijos, 
Šventoji Veronika Džiulijani, melski už mus!

Visi šventieji Trečiojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus!
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Šventasis Ivai Bretonieti, 
Šventasis Karoli Boromėjau, 
Šventasis Juozapai Benediktai Kotolengai, 
Šventasis steigėjau, Vincentai Paloti, 
Šventasis Jonai Marija Vianėjau, klebonų globėjau, 
Šventasis Juozapai Kafasai, 
Šventasis Mykolai Garikotai, 
Šventasis steigėjau, Petrai Julijonai Eimardai, 
Šventasis steigėjau, Jonai Boskai, 
Šventasis popiežiau Pijau X, melski už mus!

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios, pašvęstojo gyvenimo kongregacijų 
steigėjos, melskite už mus!

Šventoji Brigita Švede, 
Šventoji Žana iš Valua, 
Šventoji Angele Meriči, 
Šventoji Marija Baltramėja Kapitanija, 
Šventoji Marija Magdaliete Postele, 
Šventoji Vincentija Gerosa, 
Šventoji Joachima de Mas y de Vedruna, 
Šventoji Marija Juzefa Roselo, 
Šventoji Pranciška Ksavera Kabrini, melski už mus!

Visi Trečiojo Pranciškonų Ordino šventieji vyrai, melskite už mus!
Šventasis Trečiojo Pranciškonų Ordino globėjau, Prancūzijos karaliau Liudvikai, 
Šventasis Kastilijos ir Leono karaliau Ferdinandai, 
Šventasis Elzearai iš Sabrano, 
Šventasis Rokai iš Montpeljiero, 
Šventasis eremite, Konradai iš Pjačensos, melski už mus!

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios moterys, melskite už mus!
Šventoji Trečiojo Pranciškonų Ordino globėja, Elzbieta Vengre, 
Šventoji mergele, Rože iš Viterbo, 
Šventoji mergele, Zita iš Lukos, 
Šventoji Margarita iš Kortonos, 
Šventoji mergele ir vienuole, Klara iš Montefalko, 
Šventoji Elzbieta Portugale, 
Šventoji Žana Arkiete, 
Šventoji Pranciška Romiete, 
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Šventoji Kotryna iš Genujos, 
Šventoji mergele ir vienuole, Jacinta Mariskoti, 
Šventoji mergele, Jėzaus Marijona iš Kito, 
Šventoji mergele, Penkių žaizdų Marija Pranciška, melski už mus!

Visi šventieji Šventojo Pranciškaus virvės nešiotojai, melskite už mus!
Šventasis vyskupe Pranciškau Salezai, 
Šventasis steigėjau, Juozapai Kalasankcijau, 
Šventasis Benediktai Juozapai Labrai, 
Šventoji mergele ir vienuole, Bernadeta Subiru, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, dėkojame Tau už džiaugsmą, kurį Tu teiki, 
kai mes pagerbiame mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų ir jo šventuosius sekėjus. Leisk 
mums, meldžiame, džiaugtis ir jų nepaliaujamų maldų apsauga. Suteik mums malonę 
sekti jų pavyzdžiu ir taip pasiekti jų draugystę amžinoje garbėje. Prašome per Kristų 
mūsų Viešpatį. Amen.
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DOKUMENTAI
Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo brolijos STATUTAS •	
OFS Regula•	
OFS Generalinės Konstitucijos (ypač 96 ir 97 straipsniai)•	
Jaupra: Pranciškoniškojo pašaukimo kelias•	
Jaupra ugdymo programa•	
Pranciškoniškojo jaunimo narių įtraukimas į Pasauliečių pranciškonų •	
ordiną
Broliško vadovavimo gairės•	
Tarptautiniai Pranciškoniškojo jaunimo nuostatai•	
I Tarptautinės Jaupra Asamblėjos išvados•	
Ugdymo gairės dvasininkams kaip OFS ir Jaupra dvasiniams asistentams•	
Naujos Jaupra brolijos įsteigimas•	
Jaupra Nacionalinio Statuto projektas•	

ŠALTINIAI
Šv. Pranciškus Asyžietis, Raštai, Taura, Vilnius 1995.

       Šv. Pranciškaus Asyžiečio kūriniai yra nenykstančios vertės. Šioje knygoje galite 
rasti šventojo rašytas regulas, laiškus, maldas, kuriose atsiskleidžia plati ir mylinti 
Pranciškaus širdis.

Klara Asyžietė, Laiškai, Regula ir Testamentas, Aidai, Vilnius 1995.

       Klaros rašytinis palikimas nėra didelis. Jos Regula, keturi laiškai palaimintajai 
Agnietei iš Prahos, testamentas, Palaiminimas ir laiškas seseriai Ermentrūdai 
Briugietei – vieninteliai mums žinomi raštai. Tai – kuklūs jos biografijos liudytojai. 
Tačiau jais išsakyta visa moters, pasirinkusios savo kelrodžiais neturtą, skaistumą 
bei klusnumą ir, kaip nuo pat pradžių buvo lemta, apšvietusios pasaulį ryškia šviesa, 
religinio gyvenimo vizija.

Šventojo Pranciškaus Žiedeliai, Taura, Vilnius 1993.
Šventojo Pranciškaus žiedeliai, Tyto alba, Vilnius 2009.

Paskutiniuoju metu „Fioretti“ arba „Šventojo Pranciškaus Žiedeliai“ yra labiausiai 
skaitoma knyga apie mažąjį Asyžiaus neturtėlį. Joje randame viduramžiais brolio 
Ugolino surinktus pasakojimus, kuriuos nežinomam autoriui išvertus iš lotynų kalbos 
į šnekamąją kalbą, šie susilaukė didelio populiarumo jau XV amžiuje.
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Tomas Celanietis, Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas, Aidai, 
Vilnius 2000.

Tiksliai nežinome nei kokiomis aplinkybėmis, nei kodėl būtent Tomui Celaniečiui 
popiežius pavedė aprašyti Šv. Pranciškaus gyvenimą. Aišku, kad tai pirma žinoma 
šventojo biografija. Tomas kurį laiką pats gyveno šalia Pranciškaus, bendravo su jį 
pažinojusiais broliais, todėl jo pasakojimas spalvingas, gyvas ir patikimas.

LITERATŪRA
Antanas Maceina, Saulės giesmė, Katalikų pasaulis, Vilnius 1991.

Autorius pripažintas vienu žymiausių Lietuvos mąstytojų, kurio kūrybą labiausiai 
pamėgo į krikščioniškas vertybes besiorientuojanti inteligentija. Saulės giesmėje 
A. Maceina nesiūlo istorinio Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo aprašymo, bet 
pateikia filosofinę bei teologinę šio šventojo gyvenimo sklaidą.

Benvenutas Ramanauskas, OFM, Aš savo dalį atlikau, Franciscan Press, 
N.Y. 1983.

Minint 800 metų sukaktį nuo šv. Pranciškaus gimimo lietuviai Pranciškonai 
išleido daug metų brandintą knygą, rekolekcinio pobūdžio skaitinių rinkinį. Knygos 
pavadinimui pasirinkti šv. Pranciškaus žodžiai, pasakyti broliams mirties valandą.

Carlo Carretto, Aš, Pranciškus, Katalikų pasaulis, Vilnius 1999.

Knygoje Carlo Carretto įtaigiai ir provokuojamai atskleidžia viduramžių šventojo 
Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą. Autorius prabyla paties šventojo vardu, iškeldamas 
daugybę aktualių mūsų laikų problemų.

Eloi Leclerc, Neturtėlio išmintis, Katalikų pasaulis 2000.

Viena iš populiariausių jaunimui skirtų tokio pobūdžio knygų Vakarų Europoje. 
Autorius paprastais ir labai įtaigiais žodžiais kalba apie esminius dalykus: meilę, 
džiaugsmą, kantrybę, ištikimybę, tyrumą. Tai knyga apie šv. Pranciškaus dvasinės 
brandos kelią.

Nikos Kazantzakis, Dievo neturtėlis, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir 
Šv. Bernardino vienuolynas, Vilnius 2006.

Nikos Kazantzakis – vienas kūrybingiausių XX a. graikų autorių. Romanas „Dievo 
neturtėlis“ – tai pasakojimas apie Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą. Kūrinys kupinas 
kelionės nuotykių, žmogiškų išgyvenimų ir asketiškos buities aprašymų.
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Herman Hesse, Pranciškus Asyžietis, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir 
Šv. Bernardino vienuolynas, Vilnius 2007.

Vokiečių rašytojo Hermann‘o Hesse‘s monografija šv. Pranciškui Asyžiečiui. Hesse 
sąmoningai vaizduoja šventojo gyvenimą legendinio padavimo intonacija, kokią 
jis rado viduramžiškose Tomo Celaniečio, Bonaventūros pateiktose šv. Pranciškaus 
biografijose.

Teresa V. Baker, OFS, Gyvenimas pagal Evangeliją: kiekvienai mūsų 
gyvenimo dienai, Pranciškoniška pasauliečių akademija, Kretinga 2008.

Pradinio ir nuolatinio ugdymo gairės Pasauliečių pranciškonų ordino 
kandidatams, naujokams ir profesams.

Tėvas Placidas Barius OFM, Meilei to negana, Vilnius 2008.

Pamokslų ir pamąstymų rinktinė.

PERIODINIAI LEIDINIAI
Žurnalas „Šv. Pranciškaus varpelis“

Leidžiamas nuo 1923 m. iki 1935 m., vėliau – nuo 1992 m. iki 1997 m.

Laikraštukas „Tik Ėjimas“

Leidžiamas nuo 1999 m. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos. Nuo 
2005 m. rudens tapo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos leidiniu. „Tik Ėjimas“ 
savo gyvavimą matuoja žingsniais.

Žurnalas „Po Bernardinų skliautais“

Leidžiamas nuo 2008 m. VšĮ „Bernardinų jaunimo centro“.
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FILMAI
Dalia Kanclerytė. MALONĖ 

Dokumentinis filmas „Malonė“ – tai tėvų pranciškonų puoselėta lietuvių 
emigrantų tikėjimo, kalbos, kultūros išlikimo istorija užjūryje, Kanadoje, kur 1953 m. 
įkurta Toronto Prisikėlimo parapiją. Pirmosios Šv. Mišios, pranciškonų laikytos 
miesto kino teatre, žemės perkasimo prieš pradedant statyti bažnyčią ir vienuolyną 
ceremonija, į kurią lietuviai traukė su tėvynėje uždraustomis trispalvėmis. Pranciškonai 
padėjo išsaugoti lietuvybę šioje šalyje, sukūrė ir subūrė stiprų dvasinį ir kultūros 
centrą, kuris padėjo lietuviams įveikti Tėvynės nostalgiją ir atlaikyti skaudžius likimo 
smūgius. „Malonė“ – tai Dievo dovanota galimybė tėvų pranciškonų palaikomiems 
lietuviams emigrantams išbūti, ištikėti, neišnykti.

Dalia Kanclerytė. ROŽIŲ LIETUS

Dokumentinis filmas „Rožių lietus” pasakoja apie šv. Teresėlės relikvijų kelionę 
Lietuvoje 2007-aisiais. „Jos tyliai keliavo miestais ir miesteliais, kad išsiilgusieji 
ramybės bei palaiminimo galėtų prie jos prisiliesti, pabūti ir pasimelsti. Aš Jums 
parodysiu tą dalelę Lietuvos, kuri prieš trejus metus pražydo rožėmis, meile ir tikėjimu. 
Parodysiu kostiumuotus vyrus, kurie nesigėdijo ašarų, melsdamiesi prie Šventosios 
relikvijoriaus”, - pristatydama savo filmą sakė režisierė Dalia Kanclerytė.

Dalia Kanclerytė. MISIONIERIUS

Dokumentinis filmas „Misionierius“ skirtas žmonių bendruomenei, suvokiančiai 
savo pareigas ir atsakomybę už aukščiausią vertybę – būti žmogumi. Režisierė, 
minimalistiškai panaudodama bavariečio pranciškono tėvo Leopoldo Scheifele 14 
metų gyvenimo Kretingos vienuolyne biografines nuotrupas ir informaciją apie 
krikščionių bendruomenės raišką, sumaniai perduoda Žemaitijos kaimo realybę, 
drąsiai atskleidžia paties misionieriaus tėvo Leopoldo žmogiškumo išbandymus 
tuštėjančio kaimo akistatoje.

Dalia Kanclerytė. PAKŪTA MANO MEILĖ

Šis filmas pasakoja apie ypatingą vietą - Plungės rajone esantį Pakutuvėnų 
kaimą. Tiksliau - Pakutuvėnų bendruomenę, kuriai vadovauja pranciškonas brolis 
Gediminas. Daugiau nei dešimtmetį čia užuovėją randa palūžę ir gyvenimo prasmę 
praradę žmonės. Visiškai svetimus žmones, kankinamus kiekvieno jų išgyventos 
skaudžios patirties, suartino jų visų noras sugrįžti gyvenimui.
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