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P R A TA R MĖ

Nuo 1980 m. rudens viso pasau
lio pranciškonai ruošiasi šv. Pran
ciškaus Asyžiečio 800 metų gimimo
jubiliejui, kurį minės 1982 m. Tas
pasiruošimas vyksta susitelkimu ir
atsinaujinimu Serafiškojo Tėvo dva
sioje, kuri pasižymi charakteringu
Kristaus sekimu, prasidedančiu nuo
Prakartėlės
ir
pasibaigiančiu
ant
Kalvarijos kalno Kristaus kančia ir
mirtimi. Šį pasiruošimą turi atlikti
ir lietuviai pranciškonai, patys gi
lindamiesi į šv. Pranciškaus gyveni
mą ir savo tautiečius su juo supa
žindindami. Tam tikslui jie išlei
džia ir šią knygelę — Šv. Pranciš
kaus dvasios spinduliavimas.
Ši knygelė trumpučiais skyreliais,
lengvu stiliumi parašyta ir paveiks
lėliais iliustruota, iškelia pagrindi
nius šv. Pranciškaus gyvenimo įvy
kius: nerūpestingą jaunystę, klaidas
pašaukimo
beieškant,
atsivertimo
sunkumus, Mažesniųjų Brolių ordi
no įkūrimą, įdomius jo brolių cha
rakterius ir nuoširdų beturčio ir ken

čiančio Kristaus sekimą. Visas šv.
Pranciškaus
gyvenimas
persunktas
kažkokia nuostabia poezija, kūrinių
ir Dievo meilės romantika. Dėl to
šv. Pranciškaus asmenybe žavisi
visi tikintieji ir netikintieji.
Šv. Pranciškaus dvasia mums lie
tuviams labai maloni ir artima, nes
jos spinduliavimas, prasidėjęs tuoj
po šventojo mirties, XIII amž. vi
duryje, pačioje Lietuvos valstybės
kūrimosi pradžioje, jo vaikų dar
buose
tebespinduliuoja
ir
dabar.
Dėl to šalia Šv. Pranciškaus gy
venimo pridedama trumpa Lietuvos
pranciškonų istorija — Šv. Pranciš
kaus dvasios spinduliavimas Lietu
voje ir Amerikoje. Šis skyrelis
trumpais žodžiais atskleidžia šv.
Pranciškaus sūnų gyvenimą ir dar
bus Lietuvoje ir išeivijoje.
Gale pridėtas priedas — charak
teringiausios šv. Pranciškaus mal
dos ir Kūrinių, arba Saulės giesmė
Kūrėjui.
Lietuvos Pranciškonai Amerikoje

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS SPINDULIAVIMAS
I. TĖVŲ NAMUOSE
Šv. Jurgio, dabar Šv. Klaros, baž
nyčios. Čia jis išmoko lotynų kal
bos, nes tada italai raštuose ir vie
šame gyvenime tebevartojo lotynų
kalbą, nors patys jau kalbėjo iš lo
tynų kalbos išsivysčiusia italų kal
ba. Pranciškus išmoko ir prancū
ziškai, nes dvasios pakilime Pran
cūzijos trubadūrų papročiu dainuo
davo didvyrių dainas. Tą kalbą jis
greičiausiai išmoko iš tėvo, kuris
dažnai išvykdavo į Prancūziją pirkti

1. Gimimas ir vardas
Šv. Pranciškus gimė gražiame
Asyžiaus mieste, atsišliejusiame į
Subasio kalno tęsinio atšlaitę, ku
rios viršūnėje stovi garsi anų laikų
pilis. Nuostabu, kad iki šių dienų
Asyžius išlaikė savo pirmykštę iš
vaizdą, ir, kai eini jo gatvėmis,
atrodo, kad čia imsi ir susitiksi
patį šv. Pranciškų. Jame 1182 m.
gimė šv. Pranciškus. Tėvui esant
išvykus prekybos reikalais į Pran
cūziją, jo motina Pica krikšto vardu
jam parinko Jono vardą, kuris reiš
kia Dievo dovaną. Bet tėvas Petras
Bernardone, turtingas audinių pirk
lys, iš meilės Prancūzijai jį pa
vadino Pranciškum, kuris reiškia
laisvą. Pranciškaus vardu jis ir šian
dien žinomas visam pasauliui.

2. Pranciškaus mokslas
Pranciškaus tėvai jį labai mylė
jo, gražiai puošė ir rūpinosi jo
auklėjimu
ir
mokymu.
Paaugusį
siuntė į mokyklą, kuri buvo prie

audinių. Prancūzai istorikai tvirtina,
kad ir šv. Pranciškaus motina bu
vusi prancūzė, bet jų teigimas nėra
pagrįstas istoriniais šaltiniais. Taip
pat nėra įrodyta, kad ji būtų tos
pačios Pacų šeimos, iš kurios ki
lo garsi Lietuvos didikų Pacų šei
ma. Tačiau aukštesnio mokslo Pran
ciškui nebuvo lemta pasiekti.

3. Tėvo pagalbininkas
prekyboje
Kai Pranciškus paaugo ir pradėjo
l

nigų. Už savo vaišingumą ir suge
bėjimą vadovauti nekaltoms draugų
išdaigoms jie išrinko jį savo “ka
ralium”.
Pranciškaus
vadovaujamo
jaunuolių būrio linksmos išdaigos
daugeliui įkyrėjo, nes jie dažnai
naktimis, dainuodami ir grodami
įvairiais
muzikos
instrumentais,
traukdavo gatvėmis.

5. Pranciškaus išlaidumas

pardavinėti audinius, jame tuoj pa
sireiškė pirklio gabumai. Tuo jis
patraukė pirkėjus, ir tėvo pajamos
padidėjo. Matydamas jo sugebėjimą
prekyboje, tėvas džiaugėsi, svajojo
apie šviesią jo ateitį ir savo iš
laidžiam sūnui nesigailėjo pinigų.

Nors daugeliui atrodė, kad Pran
ciškus be reikalo švaisto tėvo pi
nigus, bet jis juos naudojo ne tik
puotauti su draugais, bet ir išmal

4. Linksmame draugų būryje
Pranciškus
iš
prigimties
buvo
linksmas. Su savo amžiaus drau
gais puotaudavo ir linksmindavosi.
Turėjo vieną silpnybę, kad buvo
išlaidus, nes jau tada nevertino pi
dai, kai tik koks vargšas jos pa
prašydavo. Kai jam būdavo sako
ma, kad jis per dosnus vargšams,
jis atsakydavo: “Argi Dievas už tai
negrąžina šimteriopai?” Tačiau, ne
žiūrint to, kad Pranciškus su drau
gais puotaudavo ir kartu su jais
dainuodamas gatvėmis traukdavo, jo
vadovaujamas
jaunuolių
būrys
niekam žalos nedarė ir dorai nenu
sikalsdavo. Nors mergaitės į juos
pro pravirus langus žiūrėdavo, bet
jie, vadovaudamiesi kilnia riterių
dvasia, jų neliesdavo.
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7. Motinos atsakymas
Suprantama, kad daugelis pikti
nosi
Pranciškaus
ir
triukšmingų
draugų elgesiu. Ne kartą kaimynės
sakydavo motinai: “O, ponia Pica,
jūs esate nelaiminga, turėdama tokį
nenuoramą sūnų”. Bet ji, geriau
pažindama savo sūnaus širdies ty
rymą ir nuoširdumą, joms atsaky
davo: “Turėkite kantrybės! Kas
žino, kas atsitiks su šiuo nuošir
džiu Dievo vaiku? Gal jis taps
šventuoju?”

8. Tarnyba gimtajam miestui
6. Nuotykis su elgeta
Kartą,
kai,
Pranciškui
dirbant
tėvo parduotuvėje ir esant užsiėmus
su pirkėjais, įėjo elgeta ir Dievo
vardu paprašė išmaldos, jis, pra
radęs kantrybę, išstūmė jį pro du
ris. Bet greitai susigriebė. Suprato
blogai padaręs, dėl to, išbėgęs į
gatvę, pasivijo seną elgetą ir jį
atsiprašė, kad buvo toks nemanda
gus. Tada jis pasiryžo niekada nie
kam neatsakyti išmaldos, kas tik
Dievo vardu jos prašytų.

Prasidėjo kalbos apie karą,
Asyžiaus gyventojai norėjo išsiva

nes

duoti iš didikų priespaudos. Mies
to saugumui buvo sumanyta jį ap
tverti mūro siena. Visi uoliai ėmėsi
darbo. Pranciškus buvo pirmasis
to darbo savanoris. Jis nešiojo sun
kius akmenis ir dirbo su mūrinin
kais, kad miestas būtų saugus nuo
Perugijos karių užpuolimo.

9. Asyžiaus gynėjas
Kai Perugijos miesto kariuomenė
ruošėsi pulti Asyžių, tai Pranciš3

dėti. Tada Pranciškus juos drąsino
ir linksmino. Darė visokias išdai
gas, į jas įtraukdamas ir juos pa
čius. Vienas jo likimo draugas su
pykęs pasakė: “Tu mus paverti
kvailiais. Dabar ne laikas krėsti
juokus!”
Pranciškus
šypsodamasis
atsakė: “Galvok apie rytdieną, ir
laimingesnės bus tavo dienos. Aš
pats galvoju apie didingą ateitį, kuri
manęs laukia, kai visas pasaulis
nusilenks prieš mane”.

11. Pranciškaus liga
kus su kitais asyžiečiais stojo į ko
vą. Kova įvyko prie Šv. Jono tilto,
ir asyžiečiai pralaimėjo. Tada Pran
ciškus buvo paimtas nelaisvėn. Jis
su kitais savo miesto kariais buvo
uždarytas Perugijos pilies rūsyje.
Čia jis išbuvo apie metus laiko.

Pranciškus ir jo draugai, sugrįžę
iš nelaisvės, vėl pradėjo puotauti
ir linksmintis, tarsi norėdami at

10. Nelaisvės dienos
Laikui bėgant, asyžiečiai, būdami
nelaisvėje, nusiminė ir pradėjo liū

gauti prarastąjį laiką. Bet netrukus
Pranciškus sunkiai susirgo. Motina
jį stropiai ir rūpestingai slaugė, kol
vieną gražų rytmetį, pakilęs iš lo
vos, pajėgė išeiti į laukus. Ligos
metu ilgomis nemigo naktimis jis
apsvarstė ligšiolinį gyvenimą ir la
bai nuliūdo, nes jis buvo lengva
būdiškas ir nerūpestingas.

4

II.

PAŠAUKIMO BEIEŠKANT

gą ir aprangą”. Kai anas karys neno
12. Riterio keliu
Daugiau negu betkada gyvenime rėjo sutikti, Pranciškus nenusilei
Pranciškus pajuto laiką leidžiąs ne do: “Tu esi vertesnis už mane
naudingai. Tada jis atsiminė, kaip jodinėti ant šio gražaus tvarinio.
anų laikų dainiai-trubadūrai, ap Tu įrodei savo narsumą kovoje prie
dainavo garsiųjų riterių didingus žy Šv. Jono tilto. Tu priklausai kil
gius. Dėl to jis nutarė tapti ri mingųjų klasei, o aš esu tik pirk
teriu ir pagarsėti karo žygiuose. lio sūnus”.
Savanoriu stojo į kariuomenę, kuri
14. Pašaukimas per sapną
tarnavo popiežiui ir ruošėsi karo
Karo žygyje Pranciškus greitai
žygiui, kad išvaduotų pietinę Itali
ją. Jis nusipirko gražų žirgą, pui
kius ginklus ir šarvus ir sakė: “Aš
vykstu tapti garsiu riteriu”. Jo drau
gai tuo patikėjo ir jam pritarė.

13. Žirgo ir aprangos iškeitimas
Vieną dieną Pranciškus, apsitai
sęs pilna kario apranga, ant risto
žirgo atlikinėjo pratimus. Staiga jis
sutiko vieną savo pažįstamą karį,
blogai apsiginklavusį ant lieso žir
go. Jam jo pagailo. Pranciškus va
landėlę svyravo, bet neilgai. Staiga
jis, prie jo prijojęs, nušoko nuo savo
žirgo ir tarė: “Pabandyk mano žir
5

vėl susirgo. Vieną naktį, giliai įmi
gęs, tarsi sapne, išgirdo kalbantį
balsą: “Pranciškau, kur tu vyksti?”
“Į Apuliją tapti riteriu”, atsakė ne
dvejodamas
Pranciškus.
“Pasakyk,
Pranciškau, kas tau daugiau gali
atlyginti, — tarnas ar ponas?”
“Žinoma, kad ponas”. “Tai kodėl
tu palieki poną ir renkiesi tarną?”
Pabudęs Pranciškus buvo įsitikinęs,
kad jam kalbėjo pats Dievas, bet
jis pilnai nesuprato savo misijos,
kas būtų tas ponas. Girdėtasis bal
sas jam liepė grįžti Asyžiun, ir ten
būsią jam pasakyta. Giliai susimąs
tęs Pranciškus grįžo Asyžiun.

buvo jau paskutinė. Šioje puotoje
kiekvienas stengėsi sugalvoti ir pa
sakyti ką nors juokingo, bet Pran
ciškus į draugų kalbų išdaigas ne
įsijungė. Puotai pasibaigus ir sute
mai
apgaubus
miestą,
jaunuoliai
dainuodami
traukė
gatvėmis,
o
Pranciškus iš tolo juos sekė. Jis
galvojo apie sapną. Kokiam valdo
vui jis turi tarnauti, kad pagarsėtų?

16. “Gražiausia princesė”
Staiga jis pajuto gilų išgyvenimą.
Jam atrodė, kad jam skirta pasiun
tinybė yra maloni ir didinga. Jo

15. “Pramogų karalaitis”
Pranciškaus
draugai,
manydami,
kad jis dezertyras, “karališkai jį
sutiko. Jie suruošė šventę ir pa
skelbė jį “pramogų princu”. Trum
pam laikui Pranciškus vėl gyveno

ankstyvesnio savo gyvenimo papro
čiu. Draugų raginamas, jis suruošė
jiems didelę puotą, kuri, atrodo,
6

draugai, pastebėję, kad su jais nėra
Pranciškaus, sugrįžo prie jo ir, radę
jį susimąsčiusį, juokaudami paklau
sė: “Kas tau atsitiko? Ar tik tu
negalvoji vesti?” Pranciškus staiga
atgijo ir atsakė: “Taip, mano drau
gai, jūs teisūs. Aš turiu prince
sę, kuri yra kilnesnė, turtingesnė
ir daug gražesnė už viso pasaulio
moteris”.

17. Ponas ir širdies Dama
Pranciškus, vargšų draugas, kuris
niekam neatsakė išmaldos, dabar
suprato, kad Ponas, kuriam jis turi

tarnauti, yra ne kas kitas, kaip
Viešpats Jėzus Kristus, o jo širdies
Dama turi būti neturtas. “Mano
neturto Ponia”, taip jis vėliau ją
vadino. Dabar jis panoro būti jos
tarnu, jos riteriu. Jis padarė nuo
širdžią ir stropią savo praeitojo gy
venimo reviziją, pamatė visas savo
daugelio metų klaidas. Jam buvo
gaila šių veltui praleistų jaunystės
metų. Tai atsitiko 1205 m., kai
Pranciškus buvo dar jaunas, tik
23 metų.

norėjo sužinoti, kokioms pareigoms
Viešpats jį šaukia. Todėl nuolat
meldėsi bažnyčioje, laukuose ir ak
meniniuose urvuose, kur buvo ra
mu. Jis prašė Dievą ištvermės, nes
dažnai buvo gundomas grįžti į pir
mykštį laisvą ir linksmą gyvenimą.

19. Noras tarnauti Neturto Princesei
Dabar Pranciškus dosniai dalijo

18. Pranciškus — konvertitas
Pranciškus “atsivertė”. Jo atsiver
timas buvo tai, ką jis vadino šir
dies pasikeitimu. Bet tai dar ne
reiškia, kad jis tapo šventuoju per
vieną naktį. Reikėjo daugelio metų
lavinimosi. Jis skaitė Evangelijas
ir atidžiai tyrinėjo savo sąžinę. Jis
7

pinigus vargšams ir pirko bažny
čioms kulto reikmenis, indus ir dra
bužius. Pamažu, pamažu jo gyveni
mo tikslas darėsi aiškesnis. Jis su
prato,
kad
norėdamas
tarnauti
Neturto Princesei, pats turi tapti
beturčiu, tokiu beturčiu, kaip el
getos, kuriuos jis mėgdavo šelpti.
Bet ar jis turės tiek drąsos? Ar jis
pajėgs tai išbandyti? Tai buvo klau
simai, kurie kilo dėl pajuokos bai
mės. Daugelis asyžiečių jį išjuoks,
o kiti palaikys pamišėliu.

jis pasikeistų su juo drabužiais:
jam duotų savo nuskurusius, o pri
imtų jo puikius drabužius, kuriais
jis buvo apsivilkęs.

21. Elgetos duona
Apsivilkęs elgetos skarmalais, jis,
išauklėtas Asyžiaus pirklio sūnus,
atsisėdęs elgetos vietoje, ėmė pra
šyti praeinančius išmaldos. Paskui,
kai surinko šiek tiek pinigų, pri
ėjo prie elgetos ir juos jam atida

20. Elgetauja Romoje
Pranciškus nusprendė atlikti mal
dininko kelionę į Romą; ten jo nie
kas nepažins. Jis galės išbandyti
tikro elgetos gyvenimą. Atvykęs į
Romą, pirmiausia jis nuėjo prie
šv. Petro karsto melstis. Pastebė
jęs, kad daugelis žmonių labai šykš

čiai aukojo, Pranciškus atidarė gražų
motinos dovanotą pinigų maišelį
ir prieš altorių išpylė visus pini
gus. Paskui, išėjęs laukan, prisiar
tino prie vieno elgetos, sėdinčio
prie bazilikos durų, ir paprašė, kad
8

vė. Tada abu, nusipirkę dubenėlį
sriubos, pavalgė. Padaręs šį bandy
mą, Pranciškus atsiėmė savo dra
bužius ir sugrįžo į Asyžių. Jis buvo
laimingas, nes išbandė elgetos var
gą. Tas suteikė jam tokį pasitenki
nimą, kurio jis niekada nepamiršo.
Dabar jis patyrė, kad piltutinio ne
turto praktika nėra jam neįmanoma.

22. Raupsuotųjų baimė
Tačiau
Pranciškus
nusprendė,
kad jis turi laukti aiškesnio Dievo

ženklo, kaip jis turi praleisti savo
gyvenimą. Taip pat visomis išgalė
mis stengėsi apvaldyti visus savo
polinkius. Jis jautė didelį pasibjau
rėjimą raupsuotaisiais, kurių tais
laikais Italijoje buvo daug. Kada
tik eidavo pro raupsuotųjų ligoni
nę, jis nugręždavo nuo jos savo

klaupė prieš sumišusį žmogų. Tada,
atidaręs piniginę, padavė jam išmal
dą ir pabučiavo raupsų sužalotą
nelaimingojo ranką.

veidą, pridengdavo savo nosį ir kuo
greičiausiai stengdavosi pro ją pra
eiti. Raupsai darydavo jam nepa
keliamą pasibaisėjimą. Nuo jų pūva
kūnas ir labai dvokia. Pranciškus
nė nejautė, kad Dievas galėtų jo
laukti šioje ligoninėje.

23. Raupsuotojo pabučiavimas
Vieną dieną, kai Pranciškus jojo
pro šalį, galvodamas, ko Dievas
iš jo nori, kad jis darytų, jis pama
tė priešais ateinantį žmogų. Iš jo
drabužių ir už diržo užkišto skam
bučio pažino, kad tai raupsuotasis.
Pranciškus
impulsyviai
paspaudė
pentinus ir pralėkė pro šalį, bet
staiga susigriebė, sugrįžo prie raup
suotojo, nušoko nuo arklio ir atsi

24. Patarnavimas raupsuotiesiems
Jis atliko herojišką veiksmą visai
nesąmoningai. Jo siela pradžiugo.
Dabar jis suprato pasiuntinybę, apie
kurią jis girdėdavo tylaus mąsty
mo momentais. “Pranciškau, visa
tai, kas tau buvo malonu pasauly-

je, tau taps kartumu, o kas atro
dė atstumiamai, tas pavirs kūno
ir sielos saldybe”. Kitą dieną Pran
ciškus aplankė raupsuotųjų ligoni
nę. Jis atnešė raupsuotiesiems iš
maldos ir, jiems padėdamas, apka
bino juos kaip brolius. Su Dievo
pagalba dabar jis nugalėjo pats save.

25. “Pranciškau, atstatyk mano
namus!”
Šv. Damijono bažnytėlė buvo vie
na iš tų, kurioje Pranciškus mėg
davo melstis. Ji buvo Asyžiaus už
miestyje, nuošalioje vietoje. Jos pa
trauklumas buvo kryžius, nupieštas

26. Pastangos atnaujinti bažnytėlę
Pranciškus pažvelgė į sutrūkusias
sienas ir sutrūnijusias sijas ir tuoj
ėmėsi
bažnytėlės
atnaujinimo
darbo. Pradžioje manė, kad tai buvo
viskas, ko Dievas iš jo nori. Tik
daug vėliau jis patyrė, kad Jėzus
nori jo meilės ir gero pavyzdžio,
kad tokiu būdu atstatytų Dievo
namus
žmonių
širdyse.
Tačiau
dabar Pranciškus tikėjo, kad jam
Dievo duotoji misija buvo atnaujin
ti šią bažnytėlę. Norėdamas įsigyti
tam reikalui pinigų, jis iš tėvo
krautuvės pasiėmė brangių medžia
gų ir, nuvykęs į Foligno miesto
prekyvietę, greitai jas pardavė.

ant medžio. Klūpodamas prieš Nu
kryžiuotojo
figūrą,
Pranciškus
karštai meldėsi: “O, mano mielas
Išganytojau, apšviesk mane. Pasa
kyk man, ką tu iš manęs nori
padaryti”. Tada Kristus nuo kry
žiaus jam tarė: “Pranciškau, mano
namai griūva. Eik ir atstatyk juos!”
“Mielai”, atsakė Pranciškus, džiaug
damasis, kad gavo įsakymą atlikti
ypatingą darbą.
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27. Tėvo pyktis
Tada Pranciškus gautuosius pini
gus atnešė bažnytėlės kunigui, bet
tas, bijodamas tėvo pykčio, atsisa
kė juos priimti. Tačiau davė jam
sutikimą apsistoti prie Šv. Dami
jono, kad galėtų melstis nuošalume.
Gavęs šį leidimą, Pranciškus išpy
lė pinigus ant bažnytėlės mūrinės
langinės ir pasilikęs meldėsi. Pet-

damas į tai dėmesio, sakė: “Ši jo
kvailystė turės praeiti, kaip ir anks
tyvesnės”.
Bet
Pranciškus
namo
negrįžo. Apsivilkusį pavargėlio dra
bužiais žmonės jį matydavo pra
einantį keliu. Jie palaikė jį pami
šusiu ir apgailestavo. Vaikai sekė
jį iš paskos ir išjuokdami mėtė
akmenimis. Apkalbos ir užuojauta
pasiekdavo motinos Pica ausis, bet
ji nenusiminė.

29. Tėvo uždarytas rūsyje
Kai tėvas patyrė, kad Pranciškus
ras Bernardone, grįžęs iš kelionės,
patyrė, kad Pranciškus pardavė jo
audinius; nuvykęs į Šv. Damijoną,
išliejo savo pyktį ant nekalto ku
nigo. Nusiramino tik tada, kai jis
ant lango atrado pinigus, kuriuos
Pranciškus buvo gavęs už parduo
tas medžiagas.

28. Pranciškus benamis keistuolis
Tuo metu Pranciškus atrado prie
glaudą kalnų urve, kur motina jam
atsiųsdavo maisto. Tėvas, nekreiptapo pajuokos objektu, jis jį pa
čiupęs uždarė namų rūsyje. Kiek
vieną
dieną
stengėsi
perkalbėti
Pranciškų, kad jis sugrįžtų į nor
malų gyvenimą, kartais net jį muš
damas. Vieną dieną, kai motina
atnešė jam maisto, Pranciškus ją
paveikė, ir ji jo pasigailėjo. Su
ašaromis ji atidarė jam duris. Švel
niu
apkabinimu
ją
atsisveikinęs,
Pranciškus nubėgo prie Šv. Dami
jono bažnytėlės. Tėvas, kuris viso
to nesuprato, šiurkščiai išbarė žmo
ną ir paskelbė, kad jis atims pa
ll

veldėjimo teises šiam niekam neti
kusiam sūnui.

30. Sūnus nestoja į teismą
Tėvas
triukšmingai
atvyko
į
miesto gubernatoriaus įstaigą ir pa
reikalavo, kad Pranciškus būtų pri
verstas grąžinti visus pinigus, ku
riuos dar turėjo, ir būtų išvytas
iš Asyžiaus, nes jis jam darąs gėdą.
Gubernatorius susijaudino, nes jis
buvo palankus Pranciškui, bet į
reikalavimus tokio reikšmingo pi
liečio, koks buvo Pietro Bernarku, Dievui atsidavusiu žmogumi.
Krikščioniškuose kraštuose tokį gali
teisti tik Bažnyčios teismas. Vysku
pas Guidas gerai pažinojo Pranciš
kų. Jis dažnai jį mokydavo ir drą
sindavo. Jis taip pat žinojo, kad
Pranciškus nebuvo iš tų nepasto
vių asmenų, kurie atkakliai įsivaiz
duoja, jog jie yra Šv. Dvasios siun
čiami
reformuoti
visą
pasaulį.
Priešingai, vyskupas buvo įsitiki
nęs, kad Pranciškus buvo nuošir
dus ir tikras Bažnyčios sūnus, gar
bingas, nusižeminęs ir paklusnus.
done, jis turėjo atkreipti dėmesį.
Tačiau Pranciškus atsisakė stoti į
teismą, sakydamas: “Aš neturiu kito
valdovo, tik Dievą: pasaulinis teis
mas neturi į mane teisių”. Tada
tarnautojai tėvui atsakė, kad šis
klausimas daugiau jų neliečia. “La
bai gerai”, atrėžė tėvas. “Aš pama
tysiu vyskupą”.

31. Pranciškaus ryšiai su vyskupu
Pranciškus atsisakė stoti į miesto
teismą, nes jis save laikė dvasinin12

32. Išsižadėjimas tėvo
Pranciškus
mielu
noru
sutiko
stoti į vyskupo teismą. Nustatytą
dieną jis atėjo į vyskupo rūmus,
kur jo tėvas jau laukė. Tai, ko tė
vas labiausiai iš sūnaus norėjo, buvo
pinigai.
Vyskupas
švelniai
liepė
Pranciškui atiduoti viską, kas tėvui
priklauso. “Aš mielai jam atiduo
siu viską, ką esu iš jo gavęs”.
Tada nusivilko drabužius ir kartu
su pinigais padėjo prie tėvo kojų,
sakydamas: “Iki šiol aš savo tėvu
vadinau Pietro Bernardone. Dabar
tikrai galėsiu sakyti — Tėve mūsų,
kuris esi danguje”.

dami jį nuogą į pilną sniego grio
vį. Jie išjuokė jį, nes jis save
vadino didžiojo Karaliaus šaukliu.

34. Beturčio gyvenimo pradžia
Nieko
neturėdamas,
Pranciškus
viename vienuolyne gavo drabu
žius ir maisto. Už tai jis dirbo
virtuvėje. Paskui, aplankęs raup
suotųjų ligoninę, sugrįžo Asyžiun,
kad išpildytų savo pažadą atstaty

33. Didžiojo Karaliaus šauklys
Šis įvykis vyskupą ir žmones
giliai sujaudino. Vyskupas, priden
gęs Pranciškų savo apsiaustu, pri
glaudė jį prie savo širdies ir davė
jam paprastą drabužį. Pranciškus,
su džiaugsmu jį priėmęs, ant jo
pečių nudažė didelį platų kryžių
ir juo apsivilkęs, dainuodamas iš
ėjo į kalnus. Šį vargingą drabužį
netrukus iš jo atėmė plėšikai, įmes

ti Šv. Damijono bažnytėlę. Bet kaip
jis galėjo gauti akmenų ir cemen
to? Nugalėjęs gėdą, jis jų įsigijo
elgetaudamas. Kai kurie iš jo juo
kėsi, kiti, tikėdami jo nuoširdžiu
atsivertimu, davė jam pinigų, pa
dėjo gabenti akmenis, kuriuos jis
galėjo panaudoti statybai.

35. Šv. Damijono bažnytėlės
atstatytojas
Pranciškus kėlė sunkius akme
nis ant savo pečių ir nešė prie
Šv. Damijono. Tai buvo nelengva
jaunuoliui,
nepripratusiam
prie
tokio darbo. Nežiūrint darbo sunku13

36. Suelgetautas maistas

mo, Pranciškus buvo juo patenkin
tas. Dirbo dainuodamas. Daugelis
žmonių praeidami sustodavo pasi
klausyti ir pamatyti, kas čia da
rosi. Pranciškus linksmai šaukdavo
juos prie darbo: “Lipk aukštyn!
Man reikia pagalbos!” Du kartus
per dieną bažnytėlės kunigas jį
pakviesdavo valgyti, bet Pranciškus
ėmė galvoti, kad ir šis kuklus mais
tas yra per geras, ir nusprendė:
“Aš dar nesu pakankamai netur
tingas”.

Kitą dieną, vidurdienį, jis su du
benėliu rankose nuvyko į Asyžių
ir, eidamas nuo durų prie durų,
prašė maisto likučių, atlikusių nuo
pietų. Vienur jis gavo lašelį sriu
bos, kitur trupinėlį duonos. Kai
dubenėlis buvo pilnas, atsisėdo val
gyti. Tada jis pažvelgė į suelge
tautą maistą, ir jam pranyko ape
titas. Pranciškui atrodė, kad jis
tampa tokiu, kaip šis bevardis
maistas. Bet, pergalėjęs save, jis val
gė ir vėl patyrė tą patį malonu
mą, kurį anuomet buvo patyręs,
pabučiuodamas
raupsuotojo
ranką.
Jis vėl atsiminė nuostabų Šv. Dva
sios pažadą, kurį jis išgirdo vie
name savo mąstyme.

37. Prakeikimas ir palaiminimas
Atsitiktinai
Pranciškus
susitik
davo tėvą, kuris buvo nesutaiko

mas. Matydamas sūnų, jis taip įdūk
davo, kad žiauriai jį užgaudinėdavo.
Gerbdamas tėvą, Pranciškus nieko
jam neatsakydavo, tik nusižeminęs
nulenkdavo galvą. Tačiau, kai jis
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susidraugavo su senu elgeta Alber
tu ir kai jie susitikdavo tėvą ir
jis pradėdavo jį keikti, tai Pranciš
kus atsiklaupdavo prieš Albertą ir
sakydavo: “Palaimink mane, mano
tėve!” Ir pridėdavo: “Dievas man
davė tėvą, kuris mane laimina, vie
toje to, kuris mane keikia”.

lį, šypsodamasis tarė: “Mano mie
las broli, aš jau pardaviau savo
prakaitą mūsų Viešpačiui ir už labai
gerą kainą”.

39. Elgetavimo sunkumai
Tokios aukos Pranciškui nebuvo
lengvos. Vieną, dieną, elgetauda-

38. Parduotas prakaitas
Jaunesnis Pranciškaus brolis An
gelas taip pat palaikė tėvo pusę.
Jis nesuprato Pranciškaus gyveni
mo prasmės ir jį išjuokė, nes, jo
manymu, Pranciškus darė šeimai
gėdą. Vieną dieną Angelas pamatė
Pranciškų drebantį savo sudrisku
siuose drabužiuose. Jam praeinant,
jis tarė savo draugui: “Žiūrėk, ten
eina Pranciškus. Paklausk jį, gal
jis norės mums parduoti už kelis
centus savo prakaitą”. Pranciškus,
išgirdęs jų pokalbį, atsisukęs į bro
mas
Šv.
Damijono
bažnytėlės
lempai aliejų, sustojo prie smuklės,
iš kurios sklido linksmi nerūpes
tingų jaunuolių balsai ir dainos.
Jis gėdijosi įeiti, nes ten galėjo
būti jo buvusieji draugai. Jie galė
jo jį paniekinti ir išjuokti. Tačiau,
prisiminęs Jėzaus paniekinimus ir
kentėjimus, Pranciškus priekaištavo
pats sau už tokį atšalimą. Įėjęs
į vidų, jis atsiklaupė ant žemės
ir išdrįso jiems pasakyti, kodėl jis
bijojo įeiti. Nė vienas iš jo nesi
juokė, ir visi jam davė išmaldą.
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III.

MAŽESNYSIS BROLIS IR APAŠTALAS

rė: “Aš dar nesu tinkamas skelbti
Dievo karalystę”. Tada jis dar la
biau suprastino savo gyvenimą ir,
gavęs vysk. Guido leidimą pradėjo
sakyti pamokslus. Kur tik rasdavo
didesnį būrelį žmonių, jis jiems
paprastais
žodžiais
kalbėjo
apie
Dievą, Evangeliją, apie taiką —
taiką su Dievu, laikantis jo įsaky
mų, taiką su kitais žmonėmis, ra
gindamas visus būti vieni kitiems

40. Naujas paskatinimas
Baigęs Šv. Damijono atstatymą
“Dievo mūrininkas” ėmėsi atnau
jinti kitas bažnyčias, tarp kurių buvo
viena maža koplyčia slėnyje netoli
Asyžiaus, vadinama Angelų Mari
jos vardu. Ji taip pat buvo vadi
nama dar “Porciunkule”, nes čia
buvo mažas sklypelis žemės, kuri
priklausė
benediktinams.
Pranciš
kus, atnaujinęs šią bažnytėlę, bū
damas jau 26 metų, kartais į ją
pakviesdavo kunigą aukoti mišių.
Kartą jį labai sujaudino Evangeli
jos žodžiai, kai jis išgirdo skaito
mą šv. Mato 10 skyrių, kur apra
šoma, kaip Jėzus siuntė savo apaš
talus sakyti pamokslų, įsakydamas
nieko nesiimti kelyje ir neturėti
jokios nuosavybės.
41. Neturtas ir pamokslų sakymas
Kai kunigas jam paaiškino Evan
gelijos teksto mintį, Pranciškus ta
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broliais,
teisingais
ir
maloniais,
taiką su savim, klausant sąžinės
balso. Visi klausė jo žodžių ir dau
giau iš jo nesijuokė.

42. Pirmasis sekėjas
Vienas aukštos kilmės asyžietis
Pranciškui pasakė, kad jis ilgą lai
ką kartu su kitais laikė jį pami
šėliu. Bet dabar, Dievo malonės
apšviestas, prisipažino, kad jis juo
stebisi ir nori juo sekti. Šis vyras
buvo Bernardas iš Quintavalles. Ka
dangi buvo vakaras, jis pakvietė

Pranciškų į savo namus nakvynės.
Apsimetęs miegančiu, jis matė, kaip
Pranciškus, pakilęs iš lovos, meldė
si, sakydamas: “Dieve, Tu esi mano
viskas”. Šiuos žodžius jis kartojo
daug kartų. Tada Bernardas, įsiti
kinęs Pranciškaus pamaldumo tikru
mu, paprašė jį, kad leistų jam kartu
su juo gyventi.

du nuvyko į Šv. Mikalojaus baž
nyčią maldoje prašyti apšvietimo.
Jiems pasimeldus, Pranciškus pa
ėmė nuo altoriaus didelį Mišiolą
ir, atsitiktinai jį atskleidęs, rado
žodžius: “Jei nori būti tobulas,
parduok, ką turi, atiduok varg
šams, ir įsigysi danguje turtą”.
Atskleidęs jį antrą kartą, atrado:
“Jei kas nori būti mano mokiniu,
teišsižada pats savęs ir teima savo
kryžių”.
Trečią
kartą
atskleidus,
pasitaikė žodžiai: “Nieko neimkite
su savim kelyje”. Pranciškus su
šuko: “Tai yra mūsų regula, kurios
laikydamiesi turėsime gyventi.

44. Kiti Pranciškaus sekėjai
Netrukus visas miestas išgirdo
žinią, kad Bernardas išdalijo varg

43. Regulos apmatai
Pranciškus troško gyventi laiky
damasis Evangelijos. Jis su Bernar

šams visus savo turtus. Kitas jaunuo
lis, kuriam šypsojosi graži ateitis,
taip pat prisidėjo prie Pranciškaus.
Jis buvo Petras Catani, Asyžiaus
advokatas ir teisėjas. Po savaitės
dar vienas prie jo prisidėjo. Jis buvo
brolis Egidijus. Greitai jų buvo
12. Taip Pranciškus tapo ordino
įkūrėju. Nežiūrint to, jis savo drau-
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gų nelaikė vienuoliais. Jo gyveni
mas turėjo būti skirtingas nuo ano
meto vienuolių. Laikydamasis savo
idealo, jis norėjo, kad jo sekėjai
būtų
“gerojo
Dievo
trubadūrai”
(dainininkai).

45. Siuntimas sakyti pamokslų
Šis mažas būrelis lydėjo Pranciš
kų jo kelionėse. Pranciškus savo
sekėjus pavadino broliais. Brolis
Egidijus norėjo, kad visi atidžiai
klausytų Pranciškaus pamokslų. Jis
niekada nepamiršdavo naiviai ša
jų klausė su didele pagarba, kitur
juos palaikė kvailiais ar vagimis.
Pirmą kartą juos pamačiusius žmo
nes kartais apimdavo siaubas. Dėl
jų švelnumo vaikai darėsi įžūlūs,
tampė jų abitus arba net mėtė
akmenimis. Bet broliai nepyko. Jie
maloniai šypsojosi ir vėl sakė pa
mokslus. Jie giedojo gražias gies
mes, kurių juos išmokė Pranciškus.
Jie buvo viskuo patenkinti ir dė
kojo Dievui už viską.

47. Gyvenimas prie Rivo Torto
Kai jie sugrįžo po pamokslų salia
kelio
stovintiems
pasakyti:
“Klausykite, jis kalba tiesą. Klausy
kite ir darykite, kaip jis liepia”.
Tai buvo daug anksčiau, kai Pran
ciškus savo brolius jau vienus po
du išsiuntė sakyti pamokslų. Prieš
tai jis kiekvieną atskirai mokė. Pas
kui, kiekvieną apkabindamas, kiek
vienam sakė: “Dievas tave aprū
pins”.

46. Nuotykiai sakant pamokslus
Pasiųstieji broliai ne visur buvo
vienodai sutinkami. Vienur žmonės
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kymo, Pranciškus su jais apsigyve
no ramioje vietoje prie Rivo Torto.
Ten jie rado pastogę, kur galėjo
praleisti naktį. Galėjo rainiai be iš
siblaškymų melstis ir mąstyti apie
nuostabius
Dievo
kūrinius.
Pats
Pranciškus ištisas valandas mąstė.
Jis apverkė savo nuodėmes ir prašė
atleidimo. Naktį jis pažvelgdavo
į savo miegančius sekėjus ir pats
save klausdavo, kokia teise jis tapo
tokių šventų vyrų vadovu.

48. Neturto apgynimas
Kartą vysk. Guidas kalbėjo Pran
ciškui: “Gyvenimas, kokį jūs gy
venate, yra per sunkus. Jūs nieko
neturite, o jūsų skaičius auga, žmo
nės pavargs jums duodami išmaldą.
Galimas daiktas, kad jie ir dabar
jau skundžiasi, jog jūsų jau tiek
daug”. Pranciškus jam atsakė: “Jei
mes turėsime turtų, mums reikės
ginklų apsiginti. Tas trukdys mylė
ti Dievą ir žmones, kaip mes no
rime”. Vyskupas susimąstė. Jis tu

kęs apie neturtą. Todėl
Pranciškų ir jo neturtą.

palaimino

49. Pranciškaus įsakytas darbas
Pranciškus ir jo broliai elgetau
davo tik tada, kai nerasdavo darbo
ir neturėdavo laiko dirbti, kai ei
davo sakyti pamokslų. Pranciškus
reikalavo, kad broliai užsidirbtų kas
dieninę duoną. Jis norėjo, kad
kiekvienas brolis išmoktų padoraus
amato. Vėliau, kai jo ordinas iš
augo, jis buvo labai griežtas tiems,
kuriuos jis vadino “broliais mu
sėmis”, kurie norėdavo valgyti, bet

nenorėdavo dirbti. Jis
Pauliaus žodžiais: “Jei
ba, tegul ir nevalgo”.

rėmėsi šv.
kas nedir

50. Beturčių gyvenimo laimė

rėjo turtų ir gavo iš jų pelno. Tada
jis prisiminė, ką Kristus yra pasa

Brolių
skaičius
greitai
augo.
Kiekvienas jų, grįždamas iš pamoks
lų sakymo, parsivesdavo naujų kan
didatų. Barakas prie Rivo Torto
buvo pripildytas. Pranciškus pa
skyrė kiekvienam vietą poilsiui, už
rašydamas ant sienos jų vardus. Ši
pranciškonų šeima buvo graži; joje
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viešpatavo visus jungianti meilės
dvasia. Jie buvo jauni ir stiprūs,
jiems nebuvo sunku miegoti ant
plikos žemės. Po ilgo dienos darbo
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ar pamokslų sakymo jiems buvo
skanus paprastas maistas. Pranciš
kaus dvasia ir meilė “darė kiek
vieną laimingą”.

IV. REGULA IR JOS PATVIRTINIMAS

51. Kelionė į Romą
Kaip vyskupas Guidas pramatė,
sunkumai atsirado. Broliai nuolat
išdalydavo vargšams savo drabu
žius. Kaip jie galėjo juos įsigyti?
Reikėjo mokyti naujokus, atleisti
netinkamus,
rūpintis
ligoniais.
Tam reikėjo taisyklių. Reikėjo Re
gulos. Pranciškui šie klausimai rū
pėjo. Bijodamas klaidų, jis nutarė
apie
tai
atsiklausti
popiežiaus.
Tada 1210 m. Pranciškus su mažu
savo sekėjų būreliu iškeliavo į Ro
mą. Keliaudami į Amžinąjį Mies
tą, jie meldėsi ir dainavo.

Bažnyčiai. Užtikrino juos, kad jis
jais pasitiki, ir pažadėjo padaryti
viską, kas reikalinga audiencijai pas
popiežių gauti. Vyskupas taip pat
pažadėjo duoti apie juos gerą liu
dijimą, nes nuoširdžiai norėjo jiems
padėti.

53. Klaidatikiai
Tuo metu Bažnyčią vargino dvi

52. Pagalba Romoje
Laimingu sutapimu Romoje bro
liai sutiko Asyžiaus vysk. Guidą,
kuris buvo atvykęs pas popiežių
Inocentą III pasitarti savo vyskupi
jos reikalais. Kadangi vyskupas la
bai pasitikėjo Pranciškum, jis no
rėjo, kad jis ir jo sekėjai pasilik
tų jo vyskupijoje. Jis žinojo, kiek
daug gero jie jau buvo padarę
21

atskalos. Viena — albigiečių, ku
ri skelbė, kad buvę du Dievai
— geras Dievas, kuris sukūrė sie
lą, ir blogas, kuris sukūrė kūną
ir regimąjį pasaulį. Jie atmetė mo
terystę ir šeimos gyvenimą, saky
dami, kad jos sukūrimas buvęs pra
keikimas. Kita atskala buvo pradėta
Petro Valdo, Lijono pirklio. Jo se
kėjai valdiečiai neigė daugelį sak
ramentų, atmetė kunigystę ir, užuot
skelbę atgailą ir atsivertimą, kaip
darė Pranciškus, smerkė turtinguo
sius ir kaltino Bažnyčią, kad ji
esanti perdaug turtinga.

54. Vyskupo Guido pagalba
Kadangi tomis dienomis įvairūs
fanatikai ir regėtojai be Bažnyčios
leidimo sakė pamokslus, dėl to
suprantama, kad popiežiui galėjo
kilti įtarimas, jog ir Pranciškus ga
lėjo būti vienas iš tokių. Tada
Asyžiaus vyskupas Guidas prikal
bėjo Šv. Pauliaus kardinolą, kad
jis ištirtų Pranciškaus mokslą. Kada
kardinolas įsitikino, kad Pranciškus
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skelbė sveiką katalikišką
jis nuvyko pas popiežių
“Aš atradau labai tobulą
ir aš tikiu, kad Viešpats
pavartoti Bažnyčios gerovei
pasaulyje”.

55.

mokslą,
ir tarė:
žmogų,
jį nori
visame

Audiencija pas popiežių

Popiežius maloniai priėmė Pran
ciškų, kuris, apsuptas sekėjų, nuo

lankiai atskleidė savo programą.
Popiežius buvo giliai paveiktas ir
tarė: “Mano vaikeliai, gyvenimas,
kurį jūs renkatės, atrodo per sun
kus. Jis galbūt įmanomas jums,
bet aš galvoju apie tuos, kurie
ateis po jūsų. Jie galbūt neturės
tokio uolumo”. Pranciškus atsakė,
kad Kristus yra pažadėjęs amžiną
laimę tiems, kurie ištikimai eis
šiuo gyvenimo keliu, ir jis neat
sakys savo malonės tiems, kurie
stengsis siekti šio idealo.

56. Kardinolų diskusijos
Prieš galutinį Pranciškaus gyve
nimo kelio patvirtinimą, popiežius

liepė jam melstis ir vėliau su
grįžti pas jį. Tuo metu popiežius
atsiklausė
kardinolų
nuomonės.
Buvo iškelta daug abejonių. Jie sa
kė, kad keliaujančių elgetų gyveni
mas nėra tinkamas vienuoliams, ku
riems reikia studijų namų. Bijojo,
kad Pranciškaus sąjūdis nesibaigtų
kaip valdžiečių. Į tai kardinolas
Colonna atsakė: “Jei tiesa tai, ką
jūs sakote, tada išeitų, kad Evan
gelijos patarimų įgyvendinimas yra

stojo ant savo pamatų. Šis mažas
žmogelis atsigręžė į popiežių — jis
buvo Pranciškus.

58. Patvirtinimas ir vardas

negalimas.
tvirtinti
žodžių”.

Bet to mes
nepaneigdami

negalime
Kristaus

Kai popiežius vėl priėmė Pran
ciškų ir jo brolius, jis juos ap
kabino ir palaimino. Jie visi pasi
žadėjo jo klausyti. Ir ne tik Pran
ciškui, kuris buvo diakonas, bet ir
jo broliams, Pranciškaus išmoky
tiems, leido sakyti pamokslus. Ga-

57. Popiežiaus sapnas
Šios
diskusijos
labai
paveikė
popiežių. Tą naktį jis sapnavo, kad,
stovėdamas Šv. Jono Laterano ba
zilikos priekyje, matė ją svyruo
jančią ir griūvančią. Tai matydamas,
jis tapo tarsi paralyžiuotas ir ne
galėjo nei šaukti, nei melstis. Stai
ga
apsireiškė
vargšas
žmogelis,
kaimietiškai apsirengęs. Jis atrėmė
didžiulį pastatą ir sulaikė nuo su
griuvimo. Svyruojanti bazilika atsi23

vę kunigišką tonzūrą, jie aplankė
apaštalų kapus. Tada jie pasivadi
no Mažesniaisiais Broliais, norė
dami būti žemesnės klasės žmonė
mis — minores, kad atsiskirtų nuo
aukštesnės klasės, kurie vadinosi
maiores.

59. Pagunda Sabinos kalnuose
Grįždami namo, jie buvo suža
vėti gamtos grožio taip, kad jiems
buvo atėjusi pagunda apsigyventi
Sabinos kalnuose ir, tapus atsisky
rėliais, melstis ir gėrėtis gamtos
vaizdais. Tačiau Pranciškus greitai
suprato, kad tai piktojo pagunda,
piktojo, kuris norėjo sutrukdyti at
likti popiežiaus jiems pavestą pa
siuntinybę. Dėl to jis tarė: “Mūsų
misija sakyti pamokslus, atimti iš
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velnio sielas ir grąžinti jas Dievui.
Mes eikime savo keliu”. Netrukus
prieš jų akis atsistojo pažįstami
Asyžiaus vaizdai ir Rivo Torto na
melis.

V. TOLIMESNIS GYVENIMAS IR DARBAI

60. Pirmasis kunigas
Netrukus brolius pradžiugino pir
mojo kunigo, brolio Silvestro, į
ordiną įstojimas. Jis buvo tas, ku
ris iš Pranciškaus reikalavo per
daug pinigų už akmenis Šv. Da

mijono bažnytėlei pataisyti. Būdas,
kuriuo anuomet Pranciškus jam at
sakė, sukėlė jame sąžinės graužimą
dėl gobšumo. Dabar jis suprato,
kad negali tarnauti Dievui ir tur
tui. Pranciškus dabar visų maloniai
buvo priimamas. Mokyti vyrai klau
sėsi jo su nuostaba. Jie tvirtino,
kad jis buvo toks pamokslininkas,
kuris turėjo paslaptingą dovaną pa
veikti žmonių širdis.

užpuldavo ir išpjaudavo bandas, bet
ir žmones, ganančius avis. Žmonės
gyveno
nuolatinėje
baimėje,
nes
šis baisus vilkas vėl ir vėl užpul
dinėdavo bandas ir sudraskydavo
žmones. Visi bandymai jį sugauti
buvo be pasekmių.

62. Sutartis su vilku
Kai Pranciškus išgirdo apie
žmonių baimę, jis atvyko į Gubbio.

šią

61. Gubbio gyventojų siaubas
Didelį pasisekimą Pranciškus tu
rėjo Perugijos, Sienos, Arezzo ir
Gubbio miestuose. Gubbio buvo ta
vieta, kur Pranciškus plėšrųjį vil
ką sutaikė su gyventojais. Šis
mažas miestelis buvo gąsdinamas
labai plėšraus vilko. Jis ne tik
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Nuošalioje vietoje, už miesto mūro
vartų, jis sutiko vilką. Palaimi
nęs jį kryžiaus ženklu, maloniai
į jį prabilo: “Broli Vilke, ateik
čia. Aš tave Kristaus vardu pra
šau nedraskyti nei manęs, nei ki
tų”. Vilkas nuolankiai prie jo pri
siartino. Pranciškus pabarė jį už
visas padarytas piktadarybes ir pa
žadėjo, kad Gubbio gyventojai jam
parūpins maisto, jei jis nustos grobti
gyvulius ir žmones. Vilkas, reikš
damas pritarimą, pakėlė savo lete
ną. Paskui Gubbio gyventojai jį
maitino, kol jis pasenęs nugaišo.

Kaip jie galėjo skųstis blogu oru,
kai jie matydavo Pranciškų prau
siantis vandeniu, privarvėjusiu per
kiaurą stogą.

64. Jautrus tėvas
Pranciškus visada rūpinosi būti
niausiais brolių reikalais. Jie nieko

63. Patrauklūs žodžiai ir pavyzdžiai
Pirmieji Pranciškaus sekėjai buvo
įkvėpti jo gražių žodžių ir pavyz
džių, kuriuos jis parodydavo kiek
vienam sutiktajam. Pranciškus savo

nuo jo neslėpdavo. Dažnai jis at
spėdavo jų mintis ir troškimus. Vie
nas naujokas, vardu Ričardas, ėmė
galvoti, kad Pranciškus jo nemyli
ir ruošiasi jį atleisti. Jis buvo nu
siminęs. Pranciškus pasišaukė jį ir
tarė: “Tu esi mano mylimas sūnus
ir man labai malonus. Ateik pas
mane, kada tik nori. Aš tave vi
sada priimsiu”. Šie Pranciškaus žo
džiai džiaugsmu pripildė brolio Ri
čardo širdį ir padarė jį laimingą.
sekėjus geroje nuotaikoje sugebė
davo palaikyti ir tada, kai jiems
trūkdavo maisto. Dažnai jų maišai
būdavo tušti, kai jie sugrįždavo
iš elgetavimo. Bet jie negalėjo
skųstis, kai matė Pranciškų karštai
dėkojant Dievui už dubenėlį ropių.

65. “Aš mirštu!”
Vienų naktį jaunas broliukas šau
kė: “Aš mirštu! Aš mirštu!” Pran
ciškus,
greitai
užsidegęs
žiburį,
atėjęs pas jį, paklausė: “Kokia da-

bar nelaimė atsitiko pasaulyje?”
“Aš manau, aš manau, kad aš mirš
tu. Aš taip esu išalkęs”. Pranciš
kus, kad padrąsintų sumišusį brolį,
atsisėdo prie stalo ir visus pakvie
tė valgyti. Tada jis jiems tarė: “Kiek
vienas tegul sprendžia apie savo
kūno reikalus. Tie, kuriems dau
giau reikia maisto, tenesistengia
tiek pasninkauti, kaip kiti, kuriems
mažiau jo reikia”.

sergantį brolį į vynuogyną, kad
suvalgytų kelias kekes vynuogių
ir sustiprėtų. Ir vėl, kad padrąsin
tų sumišusį broliuką, pats Pranciš
kus valgė su juo. Šį įvykį ir se
natvėje anas broliukas su ašaromis
akyse prisimindavo. Kai kurie Pran
ciškaus veiksmai paskatindavo jo se
kėjus lenktyniauti artimo meilėje.
Vieną dieną du brolius, einančius
keliu, mušeikos pradėjo mėtyti ak
menimis. Įvyko nuostabus dalykas:
vienas brolis užstodavo kitą, kad
į aną sviedžiamas akmuo jo nepa
liestų. Ir tos lenktynės truko, kol
chuliganams pritrūko akmenų.

66. Artimo meilė
Kitą kartą Pranciškus nusivedė

67. Pranciškaus išvaizda
Pranciškus buvo savo broliškos
bendruomenės širdis. Visi broliai
su meile jo klausė. Jie įvykdydavo
ne tik jo įsakymus, bet ir visus
jo pageidavimus ir troškimus. Švel
niai jie jį vadino “Poverello” —
beturčiu. Jo ūgis buvo vidutinis,
akys juodos ir gyvos, nosis tiesi,
dantys labai balti, barzda trumpa.
Jo išvaizda kilni. Žvilgsnis gilus
ir permatantis. Jį matydami, visi
27

maloniai jausdavosi. Jo
suprato ir įvertino kiekvieną.

žvilgsnis

68. Pastogės išsižadėjimas
Kartą
būrelis
brolių
pasirinko
nuošalią lūšnelę ir norėjo joje at
likti dvasinį susikaupimą. Bet vieną
dieną, kai broliai kiekvienas savo
kampelyje meldėsi, kažkoks ūkinin
kas įėjo į vidų ir įsivedė savo asi
lą, taip kalbėdamas: “Čia mes, Gri
sone, gerai galėsime jaustis”. Bro
liai be žodžių pakilo ir išėjo iš
lūšnelės, parodydami, kad jie nėra
ciškus nenorėjo priimti. Jis atsisakė
priimti nuosavybėn bet kokią do
vaną. Broliai čia pasistatė trobeles
iš supintų šakų ir apdrėbė moliu,
o stogą uždengė lapais. Jie miego
jo ant žemės. Tai buvo pirmasis
pranciškonų vienuolynas. Dėl tokio
griežto neturto, ar gal dėl to, kad
Pranciškaus
dvasia
buvo
artima
Kristaus
dvasiai,
brolių
skaičius
greitai pradėjo augti.

70. Pranciškaus broliai
Kai kurie broliai, kaip brolis Ruprisirišę
prie
pasaulinių
dalykų.
Pranciškaus dvasioje jie maloniai
užleido ūkininkui ir jo asilui šią
lūšnelę. Jausdamiesi laimingi, kad
Dievas taip patvarkė, jie sugrįžo
prie Porciunkulės, kuri laikoma or
dino “lopšiu”.

69. Angelų Karalienės vienuolynas
Angelų Karalienės bažnytėlė ir
aplink ją esantis žemės sklypelis
— Porciunkulė — priklausė vienuo
liams
benediktinams.
Jų
abatas
Pranciškui leido naudotis vieta ir
norėjo jam ją padovanoti, bet Pran
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finas, brolis Leonas (kurį Pranciš
kus vadino Dievo Avele), brolis
Juniperas (kurio keistokas elgesys
sukeldavo juoką), plačiai pagarsėjo.
Vėliau jų gyvenimas buvo aprašy
tas plačiai paplitusioje knygoje —
“Šv. Pranciškaus gėlelės”. Joje už
rašyti šių brolių pasakiški nuotykiai.
Ten galbūt jie yra daugiau legen
dariški, bet juose atsispindi Pran
ciškaus sekėjų paprastumas ir pa
saulio
paniekinimas.
Svarbiausia
tas, kad jie išreiškė pranciškoniš
kojo gyvenimo džiaugsmą.

“Aš verkiu, kad aš esu hipokri
tas. Aš tai žinau, kad aš esu hi
pokritas, nes tai pasakė kunigas,
o kunigas negali meluoti”.

72. Brolis Egidijus
Ir ką mes galime pasakyti apie
brolį Egidijų? Apie jį yra tiek gra
žių
pasakojimų,
kad
neįmanoma
jų čia pakartoti. Pasakojama, kad
jis buvo pakviestas į svečius kar
dinolo ir gyveno jo namuose. Kiek

71. Brolių jautrumas
Broliai taip pat buvo giliai per
siėmę krikščioniška dvasia taip, kad
jie niekur nedrįso matyti blogo.

Jie su nuoširdžia meile priimda
vo visa, kas tik jiems buvo sako
ma. Kartą vienas nuoširdus brolis
buvo išbartas kunigo, kuris jį pava
dino hipokritu — apsimetėliu. Dėl
to tas brolis taip buvo giliai pa
veiktas, kad jis balsu pradėjo rau
doti. “Ko tu taip verki?”, paklau
sė jį kitas brolis, buvęs su juo.

vieną dieną jis sugalvodavo kokį
darbą, kad užsidirbtų sau maistą,
ir ką gaudavo, atsinešdavo ant sta
lo. Vieną rytą, labai smarkiai ly
jant, kardinolas, šypsodamasis, tarė:
“Šiandieną turėsi valgyti tai, ką aš
duosiu, nes, taip lyjant, negali iš
eiti laukan”. Bet brolis Egidijus
nuėjo į virtuvę ir ten užsidirbo
maistą, galąsdamas peilius.

73. Dievo dainininkas ir
muzikantas
Brolis Egidijus visada buvo links
mas. Jis visur atrasdavo džiaugsmo
priežastis. Gyvuliai, kuriuos jis taip
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labai
mylėjo, jam teikė didelį
džiaugsmą. Jis taip pat kalbėjosi
su jais, kaip jis girdėjo tai darant
daugelį kartų Pranciškų. Žinomas
jo pasikalbėjimas su pora balandžių
Perugijoje. Jis jautėsi visada lai
mingas ir eidamas per mišką dai
nuodavo visu balsu. Mėgdavo kurti
dainas, jei kur keliaudavo. Kartais
jis vaizduodavosi grojąs smuiku,
nors tai buvo tik du sukryžiuoti
pagaliukai.

jus buvo toks paprastas, jis buvo
labai išmintingas. Kai jis paseno
ir pražilo, du vyskupai atėjo pas
jį su vizitu. Atsisveikindami jie jį
paprašė už juos pasimelsti. Tada
jis jiems atsakė: “Man neįprasta
už jus melstis. Jūs turite didesnį
tikėjimą ir stipresnę viltį už mane”.
Vyskupai, truputį sumišę, paklausė:
“Kodėl tu taip sakai? Ką tu manai
tai
sakydamas?”
Brolis
Egidijus
atsakė: “Gerai, jūs esate turtingi
ir garbingi ir, nežiūrint to, jūs
turite viltį būti išganyti, o aš be
turtis bijau pražudyti savo sielą”.

74. Brolio Egidijaus išmintis
Nežiūrint to, kad brolis Egidi

75. Brolis Maseo pamokslininkas
Kitas įdomus Pranciškaus sekėjas
buvo brolis Maseo. Šalia kitų Die
vo dovanų jis buvo apdovanotas
iškalba. Dažnai išeidamas sakyti
pamokslų su Pranciškum, patrauk
davo dideles minias klausytojų. Dėl
to jis turėjo didesnį pasisekimą
ir elgetaudamas. Kaip Pranciškus
grįždavo tik su keliais sudžiovu
sios duonos gabalėliais, tai brolis
Maseo
parsinešdavo
didelius
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šviežios duonos kepalus. Pranciš
kus, bijodamas, kad brolis Maseo
nepradėtų didžiuotis savo talentais,
paskyrė jį durininku, virėju ir namų
valytojų.

76. Kelio pasirinkimas
Vieną dieną Pranciškus ir brolis
Maseo, eidami keliu, priėjo kryž
kelę. “Kuriuo keliu eisime?” pa
klausė Maseo. “Tuo, kuriuo nuro
dys mums Viešpats”, atsakė Pran
ciškus. Bet kaip mes tai sužinosi
me?” “Labai paprastai. Tu sukis
aplink, kol aš tau pasakysiu ‘su
stok’ ”, Brolis Maseo pradėjo suk
tis aplink, kol Pranciškus tarė:
“Sustok! Dabar pasakyk, į kurią
pusę esi atsisukęs”. Apsvaigęs nuo

niperų”. Bet brolis Juniperas, geras
ir paprastas broliukas, vieną kartą
Pranciškų pastatė keblion padėtin.
Vienas sergąs brolis jam, kaip vi
rėjui, pasakė, kad jis labai norėtų
valgyti kiaulės koją. Tuo susirūpi
nęs brolis Juniperas pamatė lau
kuose bevaikščiojančią kiaulę. Pa
gavęs kiaulę, nupjovė jai koją ir
išvirė sergančiam broliui. Kiaulės
žviegimas atkreipė ūkininko dėme
sį, ir jis išbėgo pažiūrėti, kas jai
nutiko. Įspėdamas Juniperą už tai,
Pranciškus liepė atsiprašyti savi
ninką.

78. Brolio Junipero atsiprašymas

sukimosi, brolis atidarė akis ir tarė:
“Į Sienos miestą”. “Gerai, broli
Maseo, atrodo, jog Dievas nori,
kad eitume į Sieną”.

77. Nupjauta kiaulės koja
Pranciškui buvo labai malonus
brolis Juniperas. Jis sakė: “Aš no
rėčiau turėti visą mišką tokių ju-

Ūkininkas buvo įtūžęs: “Tu kvai
ly”, šaukė jis, “tai yra mano kiau
lė!” Brolis Juniperas ramiai paaiš
kino, jog jis manė, kad kiaulė buvo
paklydusi, o brolis taip norėjo ko
jos, ir pridėjo: “Šalia to, mano
mielas broli, kiaulė buvo sukurta
žmogui, — iš tikro visi kūriniai
buvo sukurti žmogui”. Bet ūkinin
kas dar labiau pyko ir sakė: “Tu
esi vagis”. “Aš matau, jūs nesu31

tilą, pridėjo jį neplautos mėsos, ne
peštų ir neišdarinėtų vištų, iš daržo
išrautų daržovių ir viską išvirė.
Maistas išėjo toks, koks turėjo būti.
Jis jautėsi labai laimingas, bet tapo
nepatenkintas, kai broliai, atėję val
gyti, suko nosis nuo jo viralo. Su
pratęs savo klaidą, jis atsiklaupė
ant kelių ir prašė atleidimo.

80. Brolio Junipero filosofija
Gal jis nebuvo toks paprastas,
koks atrodė. Gal jis norėdavo pa
mokyti, neleisdamas suprasti, kad
tai daro. Vieną dieną viršininkas
prantate”,
tarė
brolis
Juniperas
ir vėl pradėjo aiškinti, kad ligonis
taip norėjęs kiaulės kojos, jog jis
iš meilės jam nupjovęs kiaulei ko
ją. Jis taip gudriai kalbėjo, kad
ūkininkas, nusiraminęs, atsiprašė ir
padovanojo jam visą kiaulę.

79. Gudrus virėjas
Vieną dieną brolis Juniperas su
prato, kad jis per daug laiko pra
leidžia virdamas broliams maistą.
Tada jis nutarė išvirti broliams mais
to 15-ikai dienų. Paėmė didelį ka

jį piktai išbarė. Sutemus brolis Ju
niperas su žvake rankoje nunešė
viršininkui dubenėlį sriubos ir tarė:
“Tėve, jūs taip šiandien pavargote
mane bardamas, dėl to aš jums
atnešiau
karštos
sriubos
atsigai
vinti”. Bet viršininkas, dar labiau
supykęs, liepė jam išsinešdinti iš
kambario.
Tada
brolis
Juniperas
ramiai tarė: “Sriuba išvirta. Jei
jūs nenorite, aš ją suvalgysiu. Ma
lonėkite palaikyti žvakę, kol aš baig
siu valgyti”.
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81. Šventasis ar keistuolis
Beveik visi apylinkės gyvento
jai pažino brolį Juniperą. Žmonės
iš arti ir toli ateidavo jo pamaty
ti. Jie labiau norėjo su juo malo
niai praleisti laiką, kaip iš jo pa
simokyti. Kartą, kai daug žmonių
susirinko, jis nėjo jų pasitikti, bet
pasišaukė vieną berniuką, ištiesė
lentą ant nupjauto storo medžio
gabalo ir, pats atsisėdęs ant vieno
lentos galo, o berniukui liepęs at
sisėsti ant kito, tol suposi, kol su
sirinkusiems nusibodo žiūrėti ir jie
išsiskirstė. Eidami namo, jie sakė:
“Įdomu, ar šis brolis yra šventas,
ar keistuolis”.

ku jį įtikinti, kad tai nebuvo ge
ras būdas taip jį pamėgdžioti.

83. Pranciškaus ir brolio Leono
malda
Vieną kartą Pranciškus ir brolis
Leonas, kažkur keliaudami, apsi
žiūrėjo, kad jie pamiršo brevijorių
ir neturi iš ko melstis. Tada Pran
ciškus broliui Leonui tarė: “Taip
mes melsimės! Aš sakysiu: broli
Pranciškau, tu esi toks nusidėjėlis,
kad esi nusipelnęs pragarą. Tu at-

82. Pranciškaus pamėgdžiotojas
Brolis Jonas, vadinamas Sempli
ce — Paprastu, paliko savo ūkį
ir jaučius giminėms ir prisijungė
prie Pranciškaus brolių grupės. Jis
galvojo, kad jam reikia daryti viską,
ką tik matė darant Pranciškų. Klau
pėsi ant kelių, kėlė rankas į dan
gų, valgė ir net kosėjo kaip Pran
ciškus. Pačiam Pranciškui buvo sun
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sakysi: tikrai taip yra, tu nusipel
nęs būti patalpintas pragare”. Ir
taip jie sutarė melstis. Bet, kai
Pranciškus pasakė minėtus žodžius,
brolis Leonas atsakė: “Ne, broli
Pranciškau, Dievas tiek daug gero
per tave padarė, kad tu eisi į
dangų!”

84. Brolio Leono nepaklusnumas
“Ne!” sušuko Pranciškus: “Aš
tau po paklusnybe įsakau, kai aš

sakysiu ‘Pranciškau, tu užsitarna
vai pragarą’, tu turi atsakyti: ‘Taip,
tai tiesa, tu užsitarnavai pragarą’.”
Brolis Leonas pažadėjo taip sakyti,
bet jis negalėjo kitaip atsakyti kaip
tik: “Broli Pranciškau, tu būsi lai
mingas danguje tarp palaimintųjų”.
Nieko nepadėjo nei Pranciškaus pa
barimas, bei broliškas prašymas, nes
brolis Leonas vis atsakydavo prie
šingai.
Pranciškus
ėmė
raudoti:
“Kaip aš galiu tikėti, kad Dievas
manęs pasigailės? O tu, broli Le
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onai, dar mane kankini!” “Bandau
daryti, ką galiu, bet Dievas pri
verčia mane sakyti tai, kas jam
patinka, ne kas mums”, atsakė bro
lis Leonas.

85. Tobulas džiaugsmas
Kartą Pranciškus broliui Leonui
aiškino, kas yra tobulas džiaugs
mas.
“Tobulas
džiaugsmas
nėra
šventumas, ar stebuklų darymas, ar
visų kalbų mokėjimas ir gamtos
paslapčių žinojimas. Bet štai pa
klausyk, kas jis yra. Jei mes nu
eitume į Porciunkulę, drebėdami
nuo šalčio, ir durininkas mūsų ne
įsileistų į vidų, jei, mums prašant,
nuvarytų šalin, vadindamas mus va

gimis, išmurdytų sniege ir muštų
lazda, o mes visa tai kantriai ir
su
meile,
apmąstydami
Kristaus
kentėjimus, pakęstume, tada, broli
Leonai,
įsidėmėk,
būtų
tobulas
džiaugsmas”.

VI.

ŠV. KLAROS PAŠAUKIMAS

86. Jaunos mergaitės susižavėjimas
Asyžiuje buvo graži, pamaldi,
aukštos kilmės mergaitė, vardu Kla
ra. Jos giminės stengėsi ją išleisti
už vyro. Ji buvo jau 18 metų,
turėjo tris seseris ir vieną brolį.

Paskendusi maldoje, ji pamiršo nu
eiti prie grotelių ir iš vyskupo
rankų paimti palmės šakelę. Vys
kupas Guidas, ją pagerbdamas, pats
atnešė jai palmę. Mat, Pranciškus
buvo jam atidengęs jos sielos pa
slaptį.
Asyžiaus
katedroje,
klausydama
Pranciškaus pamokslų, jo žodžių
buvo giliai paveikta. Ji pajuto, jog
Viešpats nori, kad ji, savo gyveni
mą jam paaukojusi, gyventų kaip
jaunasis pamokslininkas. Jos gimi
naičiui broliui Rufinui tarpininkau
jant, ji galėjo aplankyti Porciun
kulę ir iš Pranciškaus gauti gerų
patarimų savo pašaukimui įvykdyti.

88. Klaros pabėgimas
Tą naktį Klara per numirėlių du
ris (per kurias Asyžiuje išnešami

87. Verbų sekmadienis
Pranciškus ją padrąsino ir paruošė
vienuoliniam
gyvenimui.
Verbų
sekmadienį, 1212 m. kovo 18 d.,
Klara pasiryžo palikti pasaulį. Nie
kas nežinojo jos intencijos. Kartu
su motina ir seserimis, kaip pa
prastai, ji katedroje klausė mišių.
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tik numirėliai) pabėgo iš namų ir
atvyko į Porciunkulę. Čia broliai
su degančiomis žvakėmis rankose
ją pasitiko ir nuvedė prie Marijos
Angelų Karalienės altoriaus. Ten
Pranciškus ją apvilko paprastu vil
noniu drabužiu, sujuosė juosta, nu
kirpo plaukus ir uždėjo vienuolės
gaubtuvą. Paskui Klara, padariusi
vienuolinius įžadus, apsigyveno ne
tolimame seserų benediktinių vie
nuolyne, kur seserys apsiėmė ją
globoti.

90. Agnietės išgelbėjimas
Įpykęs dėdė, lydimas kelių vyrų,
nutarė jėga Agnietę pargabenti na

89. Kristaus sužieduotinė
Kai giminės sužinojo, kur ji yra,
jie atvykę reikalavo, kad ji grįžtų
namo. Jie nedrįso jėga įsiveržti
į vienuolyną jos pagrobti, nes už
tai grėsė ekskomunika, atskyrimas
nuo Bažnyčios. Tada Klara pakėlė
vienuolės nuometą ir, parodžiusi
nukirptą galvą, tarė: “Dabar aš esu
Kristaus sužieduotinė!” Tai išgirdę,
giminės pasitraukė. Po 15 dienų
pas Klarą atbėgo ir jos jaunesnio
ji sesuo Agnietė. Tada šeima visai
įtūžo. Mat, Agnietė buvo susižie
davusi, ir vestuvių diena buvo su
tarta.

mo. Kai jis su kitais atvyko, se
serys benediktinės išsigandusios iš
bėgiojo. Nors Agnietė priešinosi,
bet ji jėga buvo išplėšta iš vie
nuolyno. Kai tai vyko, Klara karš
tai meldėsi už savo seserį. Staiga,
kai vyrai buvo pasiruošę Agnietę
išnešti, jos kūnas pasidarė sunkus,
kaip didelis akmens gabalas, kurio
vyrai nepajėgė pakelti. Įtūžęs dėdė
pakėlė ranką smūgiui, bet jo ranka
tuoj
tapo
suparalyžiuota.
Taip,
neįveikę Agnietės, paliko ją vie
nuolyne.

91. Šv. Damijono vienuolynas
Netrukus
Pranciškus
pasirūpino,
kad Klara galėtų apsigyventi prie
Šv. Damijono bažnytėlės. Daugelis
jaunų mergaičių, Klaros ir jos se
sers Agnietės pavyzdžio paveiktos,
palikusios pasaulį,
panoro jomis
sekti. Taip buvo įkurta Vargšių
Klarisių vienuolija, oficialiai vadi
nama antruoju šv. Pranciškaus or36

Pranciškus Klarą paskyrė abate —
viršininke. Jos pareiga buvo pri
žiūrėti seseris ir duoti joms gerą
pavyzdį. Ji, kaip šv. Pranciškus,
buvo labai pamilusi neturtą. Netur
to paslapties anais laikais bendruo
meniniame
vienuolių
gyvenime
nesuprato net Bažnyčios vadovybė.
Tik po ilgų Klaros prašymų popie
žius Inocentas III patvirtino ne
turto
privilegiją.
Seserų
Klarisių
regulą.

93. Klaros atgailos gyvenimas
dinų. Jaunos mergaitės, atsižadėju
sios bet kokios nuosavybės ir įsto
jusios į Šv. Damijono vienuolyną,
maitinosi savo darže užaugintomis
daržovėmis ir gerų žmonių išmal
da. Didesnę dienos ir nakties dalį
jos praleisdavo besimelsdamos.

Klara, kaip ir kitos seserys, dir
bo visus rankų darbus. Ji tarnavo
prie stalo, slaugė ligones, plovė

92. Klarisių gyvenimas
Seserys siuvo bažnytinius rūbus,
paruošė altorių uždangalus, papuoš
damos juos apvadais, kurie šv.
Pranciškui labai patiko. Be to, jos
rūpinosi vargšais ir slaugė ligonius.

iš elgetavimo grįžusių seserų ko
jas.
Ji
pasirinkdavo
sunkiausius
siuvinėjimo darbus. Net ir sirgdama
ruošė altorių uždangalus. Griežtai
pasninkaudavo. Jos maistas buvo
duona ir vanduo. Miegojo kietoje
lovoje. Tai patyręs Pranciškus prašė
vyskupą, kad jis jai įsakytų sau ne
užsidėti
tokios
sunkios
atgailos.
Gavusi įsakymą mažinti išorėje ma
tomą atgailą, Klara po drabužiais
nešiojo aštrų kiaulės odos diržą.
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sinti, bet nebuvo gaisro. Jie išvydo
Pranciškų, kalbantį Klarai ir ki

94. Pranciškaus pamokslas seserims
Pranciškus, matydamas Klaros su
gebėjimą, jai pavedė pilną vienuo
lyno valdymą. Iš nusižeminimo jis
nenorėjo kištis į seserų valdymą.
Jis pradėjo labai retai lankytis Šv.
Damijono vienuolyne, dėl to sese
rys jautėsi apleistos. Vieną kartą
Klara jį privertė ateiti ir pasakyti
pamokslą. Jis suprato, kad seserys
iš jo pamokslo per daug nori tu
rėti žemiško malonumo. Atvykęs
jis paprašė pelenų ir, apsibarstęs
jais galvą, sukalbėjo Dovydo atgai
los psalmę — tai buvo jo pa
mokslas.
95. Ekstazės gaisras
Klara dažnai prašė Pranciškų su
ja valgyti, bet jis vis atsisakė. Ta
čiau vieną vakarą jis sutiko, parū
pino maisto, kuris buvo padėtas
ant žemės. Kai viskas buvo pa
ruošta, Pranciškus pradėjo taip nuo
širdžiai kalbėti apie Dievo gerumą,
kad visi pamiršo valgį ir pakilo
ekstazėm Asyžiaus gyventojai, iš
vydę liepsnas virš miško, manė,
kad degė bažnyčia. Jie atbėgo ge

tiems, kurie jo klausė dvasios pa
gavime.

96. Saracėnų nugalėtoja
Saracėnai, užėmę Asyžių, naiki
no ir plėšė jo apylinkes. Jie pri
siartino ir prie Šv. Damijono se
serų
vienuolyno.
Išgąstis
apėmė
seseris, ir jos, apspitusios sergan
čios Klaros lovą, maldavo pagal
bos. Tada ji paprašė atnešti jai

monstranciją su Švč. Sakramentu.
Ją laikydama drebančiomis ranko
mis, atėjo prie vienuolyno durų
ir meldėsi už savo dvasios dukte
ris. Saracėnai, reginio pritrenkti, ne
lietė seserų vienuolių ir nepadegė
jų vienuolyno.

97. Šventa mirtis
Klara 27 metus ilgiau gyveno
už šv. Pranciškų. Mirė 1253 m.
po ilgos ir sunkios ligos. Prieš mir
tį ji pasakė: “Nuo to laiko, kai
aš per Pranciškų pažinau savo
Viešpatį Jėzų, joks skausmas, jokia
atgaila man nebuvo per didelė”.
Ją sergančią aplankė pats popie
žius. Pirmieji Pranciškaus draugai
— Leonas, Angelas, Juniperas —
prie jos lovos skaitė Kristaus kan

čios istoriją. “Pasakok man daugiau
apie Dievo gerumą”, mirdama tarė
broliui Juniperui. Ji mirė pakėlusi
akis į dangų, sakydama, kad mato
šventuosius, Švč. Mergelę ir Kris
tų ateinančius jos pasitikti.
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VII.

ATGAILA, KŪRINIŲ MEILĖ IR MISIJOS

ant kaklo virvę ir, vesdamas per
miestą, šauktų: “Žiūrėkite į šį ap
sirijėlį, kuris, jums nežinant, pri
siėdė vištienos!” Kai žmonės stebė
josi jo nusižeminimu, jis tarė bro
liui: “Jūs turite mane niekinti, kaip

98. “Štai Šventasis!”
Pranciškus 1211 ir 1212 m. daug
kartų buvo išvykęs į įvairias Itali
jos vietas sakyti pamokslų. Daug
kartų jis troško, kaip Klara, pa
sitraukęs nuo žmonių, gyventi ir
atgailoti nuošalume. Bet ne tam jis
buvo pašauktas. Dėl to jis vėl iš
vyko į Florenciją ir Pizą, bet, kai
grįžo į Asyžių, žmonės būriais iš
bėgę šaukė: “Štai šventasis!” Pran
ciškui tai labai nepatiko. Jis sakė:
“Eikite šalin savo keliais! Aš dar
galiu tapti nusidėjėliu! Visa tai, ką
aš darau, gali daryti nusidėjėlis.
Jis gali pasninkauti, melstis ir verk
ti, bet visa tai niekai, jei jis ne
mylės Dievo”.

99. Paniekinimo troškimas
Pranciškus norėjo, kad žmonės
laikytų jį nusidėjėliu. Sirgdamas
jis valgė vištienos. Kai pasveiko,
pasišaukė brolį, kad tas užrištų jam
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niekam netikusį kvailį. Rent tada
aš iš jūsų išgirsiu tiesą”. Iš tikro,
Pranciškus net ir po ilgų susikau
pimų
patyrė
skaudžių
gundymų.
Jis bijojo, ar jis ištvers savo pasi
rinktame kelyje.

100. Pagundos nugalėjimas
Kartą, kai jis buvo stipriai gun
domas palikti viską, ką buvo pra
dėjęs, žiemos metu išėjo laukan
ir iš sniego nulipdė septynias žmo
nių figūras. Tada, rodydamas į di
džiausią figūrą, tarė: “Tu esi mano
žmona”. Paskui kreipėsi į kitas dvi:
“Jūs esate mano dukterys”. Kitom
dviem sakė: “Jūs esate mano sū
nūs”. Ir paskutinėm dviem: “Jūs

“Mano broliai paukščiai, jūs turite
būti dėkingi Dievui, kuris leidžia
jums laisvai skraidyti, kuris davė
jums gražias plunksnas ir nuosta
bius balsus, kuris duoda jums grūdų
maistui ir vandens gėrimui ir yra
sukūręs medžius jūsų lizdeliams”.
Pranciškus buvo visų tvarinių mo
kytoju. Jis juos visus ragino gar
binti Dievą, kuris sukūrė visus
daiktus. Šia prasme jis visus daik
tus vadino broliais ir seserimis.

102. Triukšmaujančios kregždės
esate ištikimi mano tarnai. Bet kaip
aš jus visus išmaitinsiu? Jūs esate
išalkę. Kur aš jums imsiu drabu
žių? Jums šalta”. Pagundos praėjo.
Jis
jautėsi
laimingas,
galėdamas
tarnauti Dievui.

Pranciškus turėjo planus ne tik

101. Pamokslas paukščiams
Yra užrašyta, kad Pranciškus kar
tais kalbėjo paukščiams. Kai pa
matydavo jų didelį pulką laukuose,
jis žinojo, kodėl tiek mažai jų maty
davo mieste. Jis jiems kalbėjo:

Italijai, bet ir visam pasauliui. Ta
čiau jis dar turėjo palaukti daugiau
sekėjų. Jis labiausiai troško sakyti
pamokslus
saracėnams
(musulmo
nams). Jo dienomis visi kalbėjo
apie kryžiaus karus. Jis norėjo su
organizuoti savo kryžiaus žygį, ku
riame jo kariai būtų apsiginklavę
Evangelija. Kelis kartus jis stengė
si tokiu žygiu sudominti žmones.
Kartą, kelyje į Romą, jis sudraudė
kregždes, kurios savo čiulbėjimu
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trukdė žmonėms klausyti jo pamoks
lo, ir jos jo paklausė.

103. Dievo kūrinių meilė
Pranciškus buvo artimai susigyve
nęs su gyvuliais. Šis draugiškumas,
jo manymu, buvo gera Dievo mei

“Broliu Jokūbu”. Po paskutinio vi
zito pas popiežių Pranciškus su vie
nu broliu išplaukė į Rytus, nes
jis senai norėjo skelbti Evangeliją
musulmonams. Tačiau audra sudau
žė laivą, ir jie kitu laivu turėjo
grįžti į Italiją.
lės išraiška už tvarinius. Tuo būdu
jis
griovė
klaidingą
albigiečių
mokslą. Būdamas Sienoje, jis pa
ruošė lizdą balandžiams. Rieti žve
jo padovanotą žuvį paleido į upę
ir palaimino. Jis mylėjo gėles ir
kalbėjosi su jomis. Norėjo, kad bro
liai būtų sodininkai ir augintų gra
žias gėles.

104. Nepavykusi kelionė į misijas
Kai Pranciškus atvykdavo į Ro
mą, tai jis sustodavo garbingos po
nios Jokūbos Settesoli namuose. Ji
jam daug kartų padėdavo, kai jis
su reikalais atvykdavo pas popie
žių. Nors ji žavėjosi Pranciškaus
idealu, bet negalėjo tapti Netur
tinga Klarise, nes buvo ištekėjusi
ir turėjo šeimą. Dėl jos tvirto cha
rakterio ir artimo meilės darbų
Pranciškus, juokaudamas, ją vadino
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105. Pranciškaus baimė
Pranciškus, laukdamas progos vėl
išplaukti į misijas, sakė pamokslą
ir atvertė garsų poetą, žinomą kaip
“eilių karalių”. Jis tarė Pranciškui:
“Broli, prašau paimti mane nuo

žmonių,
kad
geriau
tarnaučiau
Dievui”. Pranciškus jam davė Pa
cifiko vardą. Tačiau Pranciškus ne
pasitikėjo aukštos kilmės ir moky
tais vyrais. Jis bijojo, kad jie pama
žu nepakeistų jo ordino dvasios,
įvesdami aukštesnį mokslą ir filo
sofijos studijas su diskusijomis. Jis
bijojo, kad šie dalykai neatitrauktų
brolių nuo jų pašaukimo.

106. “Ne jums Dievo vaikų duona!”
Pranciškaus širdis ir rankos ki
tiems visada buvo atviros. Jis ne
skyrė nei vagių, nei plėšikų. Jo
mokiniai ne visada taip elgėsi, kaip
jų mokytojas. Vieną kartą į vienuo
lyną atėjo vagys ir prašė valgyti.
Brolis Angelas, būdamas durininku,

ciškus, nešinas maišeliu suelge
tautos duonos ir buteliu vyno.
Brolis Angelas papasakojo, kas at
sitiko.
Pranciškus
nepatenkintas
tarė: “Tu nepasielgei kaip tikras
mažesnysis brolis. Tu turi būti ge
ras nusidėjėliams, kad juos sugrą
žintum Dievui. Eik, surask plėši
kus ir atiduok šį mano suelgetautą
maistą!” Brolis Angelas, išėjęs į
mišką, pradėjo šaukti:
“Broliai
vagys, kur jūs esate?” Kai jie jį
pamatė, tarė: “Tas brolis mus se
ka. Ką su juo darysime?” Bet brolis
Angelas nenustojo šaukęs. Tada va
gys nustebę tarė:
“Pažiūrėkime
ko jis nori”.

108. Vagių atsivertimas
su jais grubiai pasielgė. “Eikite
šalin, jūs banditai! Dievo vaikų
duona nėra tokiems, kaip jūs!”
Vagys greitai pasišalino. Buvo labai
nepatenkinti, nes neturėjo ko val
gyti. Jie buvo įsitikinę, kad brolis
Angelas buvo kietaširdis šykštuolis.

107. Suelgetautas maistas vagims
Netrukus po įvykio sugrįžo Pran

Juos sutikęs, brolis Angelas, at
siklaupė ant kelių, atsiprašė ir įtei
kė jiems maistą: “Jis yra jums,
broliai vagys. Jį jums siunčia Pran
ciškus. Jis yra labai geras. Ne toks,
kaip aš. Aš prašau jus man at
leisti”.
Plėšikai
greitai
suvalgė
maistą ir išgėrė vyną. “Vargšai
plėšikai, jūs esate labai nelaimingi.
Pranciškus jus prašo tarnauti Die43

sultoną, mahometonų valdovą, kurį
italai
vadino
Miramolinu.
Tada
Pranciškus 1213 ar 1214 m. žiemą
išvyko į Ispaniją. Jis keliavo per
pietų Prancūziją. Bet mums apie tą
kelionę trūksta žinių. Tik žinoma,
kad jis susirgo ir dar kartą ne
galėjo įvykdyti savo plano, atversti
netikinčiųjų. Tai buvo Dievo valia,
kuri jam parodė, kad jis dar nebuvo
tam pasiruošęs.

110. Noras gauti atlaidus
Jau matėme, kaip labai Pranciš
vui ir mylėti artimą”. Brolis An
gelas taip gražiai kalbėjo, kad jie
panoro pamatyti Pranciškų. Kai jie
atvyko, jis, juos sutikęs, apkabino.
Jie atsivertė ir paprašė, kad jis
juos priimtų į vienuolyną.

109. Pranciškus Ispanijoje
Kadangi Pranciškui nepavyko iš
plaukti į Rytus, tai jis sausumos
keliu pasiryžo vykti į Vakarus. Mat,
jis žinojo, kad Maroko krašte atras

kus gailėjosi už savo nuodėmes,
kurias buvo papildęs darbais ir min
timis. Savo atsivertimo pradžioje
daug kartų verkdamas prašė Dievą
atleidimo, kol vieną kartą išgirdo
balsą: “Nebijok, tavo nuodėmės
atleistos!” Tada jis meldėsi dar
daugiau. Jis žinojo, kad Bažnyčia
iš Kristaus ir šventųjų nuopelnų
iždo teikia visuotinius atlaidus vi
siems vykstantiems išvaduoti Šv.
Žemės iš netikinčiųjų rankų, bet
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111. Porciunkulės atlaidai

Šv. Žemė buvo taip toli ir sun
kiai pasiekiama.

“Kaip būtų puiku”, galvojo Pran
ciškus, “jei tokie visuotiniai atlai
dai būtų suteikti Porciunkulės baž
nytėlei.” Kristaus ir Marijos regė
jime padrąsintas, nuvyko į netoli
mą Perugiją pas naujai išrinktą po
piežių Honorijų III ir paprašė vi
suotinių atlaidų visiems tiems, ku
rie,
atlikę išpažintį,
gailėdamiesi
už nuodėmes, aplankys Poreiunku
lę.
Popiežius
suteikė
Pranciškui
prašytus visuotinius atlaidus, gauna
mus rugpjūčio 2 d., kurie vėliau
buvo suteikti ir kitoms pranciškonų
bažnyčioms, o dabar juos tą dieną
arba
sekantį
sekmadienį
galima
gauti visose bažnyčiose.
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VIII.

ORDINO SUTVARKYMAS IR MISIJOS

112. Kardinolas globėjas
Pranciškus prašė popiežių ir ki
tos malonės savo ordinui. Jis jam
papasakojo savo sapną. Jame jis
matė vištą, išperėjusią daugiau viš
čiukų, negu galėjo priglausti po
savo sparnais. Paskui jis pasakė
popiežiui: “Mano broliai — kaip
tie viščiukai, jau mano neapglė
biami. Man reikia Bažnyčios pagal-

sitenkinti vien būtiniausiais daly
kais, bet visai kas kita buvo valdyti
tūkstančius brolių ir rūpintis dauge
liu antrojo ordino seserų, kurioms
reikėjo pagalbos. Pranciškui reikėjo
autoritetingų patarėjų, juo labiau,
kad jis neturėjo gero organizato
riaus savybių.

bos”. Pranciškus žinojo, kad pats
popiežius negali rūpintis jo ordinu,
dėl to prašė paskirti kardinolą pro
tektorių. Popiežius paskyrė kardi
nolą Hugolino, kurį Pranciškus nuo
širdžiai pamilo ir iš jo gavo labai
daug naudingų patarimų.

113. Pranciškaus susirūpinimas
Kai brolių skaičius labai padi
dėjo, tai jų valdymas iš tikro pa
sidarė labai sunkus ir komplikuo
tas. Dabar Pranciškus suprato po
piežiaus Inocento III įspėjimą pa
čioje ordino kūrimosi pradžioje. Ne
buvo sunku atsižadėti turtų ir pa
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114. Geresnės organizacijos reikalas
Geresnės organizacijos reikalas

1

buvo būtinas, kai broliai pradėjo
apaštalauti
svetimuose
kraštuose.
Pranciškus manė, kad pakanka vien
Dievo malonės savo sekėjus siųsti
į misijas. Bet išėjo visai kitaip.
Vokietijon
pasiųstieji
broliai
dėl
kalbos nemokėjimo buvo palaikyti
heretikais ir uždaryti kalėjime. Ki
tur buvo užpjudyti šunimis arba
taip apiplėšti, kad net paskutinius
drabužius iš jų atėmė.

115. Pranciškaus atsargumas
Kai Pranciškus patyrė, kad jo or
dine kažko trūko, jis nedrįso da
ryti pakeitimų. Bijojo, kad nuosta
tai nepakirstų paprasto gyvenimo

sivysčius, išnyksta šeimos charakte
ris. Didelis fabrikas mažiau patrauk
lus už mažą amatininko dirbtuvė
lę. Kol šventųjų įkurti vienuoliniai
ordinai turi mažiau žemiškųjų gė
rybių, tol jie geriau tarpsta. Kai
plačiai išsišakojęs medis pasensta,
tai vėjas nulaužo sausas šakas. Iš
kitos pusės, vėjas padeda išdygti
ir išaugti naujoms gyvoms šake
lėms. Kai vienuolinis ordinas yra
gerai organizuotas, tai jam gresia
prarasti
pirmykštį
originalumą,
uolumą ir įkvėpimą.

117. Kardinolo globėjo pagalba

sparnų, dėl to nesutiko įvesti bro
lių siūlomų griežtesnių įsakymų.
Jam atrodė, kad įvedus aiškius re
gulos nuostatus, nukentės neturto
dvasia. Labiausiai jis nenorėjo šven
tojo neturto paversti bereikšme rek
lama, užklijuota ant tuščio butelio.

116. Ordino išsiplėtimo problema
Tiesa, dažnai atsitinka, kad vie
nuolijoms kaip organizacijoms iš-

Kardinolas Hugolino, kuris vėliau
buvo popiežius Gregorijus IX, pa
skirtas globėju, padėjo Pranciškui
išspręsti sunkiausias problemas. Jo
patartas, Pranciškus savo ordiną pa
dalijo į provincijas ir naujai įsto
jantiems įvedė vienerių metų nau
jokyną. Iš dalies buvo išspręsti ir
seserų klarisių reikalai. (Klara pro
tektoriaus
potvarkiais
nepasitikėjo,
bijodama, kad jais nebūtų pažeis
tas neturtas.) Pagaliau broliai misi
jonieriai susilaukė užtarimo ir pas
47

pamokslus apie Eucharistiją ir ku
nigystę. Įsakė broliams gerbti kuni
gus, nors jie ir nepasižymėtų dory
bėmis, nes jie konsekruoja Eucha
ristiją ir dalija žmonėms. Pranciš
kus brolių dvasiai pakelti ir gerai
nuotaikai palaikyti sukūrė gražias
giesmes:
dorybių pasveikinimą,
Dievo Motinos pagarbinimą ir kū
rinių giesmę Kūrėjui.

119. Kojų plovimas

vyskupus, nes kardinolas Hugolino
savo laiškais pranešė jiems, kad
Pranciškaus sekėjai nėra klaidžio
jantieji heretikai.

Kardinolas
Hugolino
dalyvavo
1218 m. Sekminių kapituloje. Su
prasdamas savo pareigų rimtumą,
jis nusivilko savo raudonus drabu
žius
ir
apsivilko
pranciškonišku
abitu. Paskui, atlaikęs mišias, suma
nė plauti elgetų kojas. (Tai nebuvo

118. Kapitula, Eucharistija
ir poezija
Kiekvienais metais prieš Sekmi
nes ir Šv. Mykolo šventę Pranciš
kus prie Porciunkulės sušaukdavo
brolių susirinkimą, kuris buvo vadi
namas kapitula. Čia Pranciškus at
sakydavo į klausimus, kaip reikia
laikytis regulos. Jis taip pat sakė

liturginis, kaip Didįjį Ketvirtadienį,
kojų plovimas.) Kai jis pradėjo plau
ti kojas vienam elgetai, kuris kar
dinolo pranciškoniškame abite ne
pažinojo, tai elgeta jam tarė: “Aišku,
kad tu nemoki kojų mazgoti. Leisk
kitam broliui tai daryti!”

120. Domininkas ir Pranciškus
Manoma, kad šv. Domininkas, ku48

rį Pranciškus sutiko Romoje, atvy
ko į pranciškonų kapitulą. Jis buvo
įkūręs pamokslininkų ordiną hereti
kams atversti. Norėjo sujungti savo
sekėjus su Pranciškaus broliais, bet
tai neįvyko. Prisimintina, kad tame
susitikime
Domininkas
paprašė
Pranciškų juostos savo liemeniui
susijuosti. Jis stebėjosi brolių uo
lumu ir neturtu ir klausė Pranciš
kų, kaip jie gali išsimaitinti netu
rėdami prokuratoriaus. Bet, kai suži

buvo krikščionių sutikti nepalan
kiai, nes jie bijojo, kad broliai
neiššauktų persekiojimo, tad priver
tė brolį Egidijų su savo grupe
grįžti atgal. Vienas brolis, nuo jų
atsiskyręs, paliko, dėl to jis netru
kus buvo musulmonų nužudytas.

122. Maroko misionieriai

nojo, kad juos viskuo aprūpina tos
apylinkės gyventojai, jis suprato,
kad broliai niekada nebus alkani.

Pranciškus jautriai apkabino šešis
į Maroko misijas vykstančius bro
lius. Jie jam buvo ypatingai malo
nūs, nes jie svajojo atversti Mi-

121. Misijų suorganizavimas
1219 m. buvo jau gerai suorga
nizuotos
misionierių
ekspedicijos.
Misionierių vadovai turėjo oficia
lius Romos išduotus raštus. Vieni
išvyko į Tunisą, kiti į Graikiją
ir Prancūziją, o dar kiti į Maroką.
Tačiau niekas tada nepanoro vykti
į Vokietiją, nes žiaurus vokiečių
elgesys su pirmąja misionierių gru
pe dar nebuvo išnykęs iš brolių
atminties. Tunisan nuvykę broliai
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romoliną. Juos laimindamas, jis pra
virko. Kelionėje vienas brolis su
sirgo. Kiti penki, kai tik atvyko
į pietų Ispaniją, kurią valdė mu
sulmonai, tuoj buvo suimti. Suim
tieji buvo nuvesti pas sultoną AbuJacob, kurio sostinė buvo Maroko
krašte. Kalėjime broliai ramiai ir
kantriai laikėsi, dėl to su jais buvo
elgiamasi žmoniškai.

123. Maroko kankiniai
Sultonas buvo taikaus būdo žmo
gus. Jis brolius paleido iš kalėji
mo, bet uždraudė sakyti pamoks
lus ir įsakė grįžti į Italiją. Nežiū

124. Kelionė į Šv. Žemę
Pranciškus buvo įsitikinęs, kad jie
neturi
girtis
ordino
šventaisiais.
“Užteks, kad kiekvienas mūsų savo
laiku įeitume į dangaus karalystę.”
Galbūt kankinių mirtis atgaivino
Pranciškaus troškimą sakyti pa
mokslus musulmonams ir laimėti
kankinio vainiką. Šv. Žemėje jau
buvo brolis Elijas, kuris vėliau
Mažesniųjų Brolių ordine suvaidins
didelį vaidmenį. Ketvirtasis kry
žiaus karas prieš Egipto ir Sirijos
sultoną tada ėjo sėkmingai. Pran
ciškus, brolių valdymui savo vieto
je paskyręs vikarus, pasiruošė ke
lionei.

rint uždraudimo, uolūs misionieriai
net tris kartus sugrįžo į Maroką
ir išdrįso sakyti pamokslus ten, kur
juos girdėjo Miromolinas. Šį kartą
nebuvo
pasigailėjimo.
Abu-Jacob
įsakė juos suimti ir kankinti. Paskui
jis pats savo kardu nukirto jų gal
vas. “Dabar mes turim penkis
tikrus mažesniuosius brolius”, pasa
kė Pranciškus, patyręs apie jų nu
kankinimą.
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125. Pranciškaus atvykimas į
Damiettą
Pranciškus, pasiėmęs sau palydo
vu Petrą Catani, 1219 m. gale iš
plaukė iš Anconos uosto ir atplau
kė į Acre Palestinoje. Manoma,
kad jį ten pasitiko brolis Elijas,
kuris tuo metu aptarnavo karius
Damiettos apgulimo metu. Prieš

atversti karo pergale. Jis turėjo ki
tokius planus. Vieną rytmetį, nie
kam nepastebėjus, jis paliko sto
vyklą ir, prisiartinęs prie pirmųjų
priešo linijų, ėmė šaukti: “Sulto
ne, Sultone!” Kariai manė, kad jis
yra paliaubų pasiuntinys, dėl to
nuvedė jį pas sultoną Malek elKamel. Sultonas nustebo, pamatęs
prieš save mažą, beginklį, papras
tos išvaizdos žmogų.

127. Pamokslas sultonui

pat Pranciškaus atvykimą įvykusia
me mūšyje saracėnai prarado 2000
karių. Tačiau jų vadai buvo gud
rūs ir narsūs. Jie kietai laikė po
zicijas ir puolė kryžiaus karius, ku
rių moralė buvo pašlijusi.

Pranciškus sultonui skelbė Evan
geliją. Sultonas, nustebintas Pran
ciškaus drąsos, nepyko, bet ramiai

126. Pranciškus pas sultoną
Pranciškus netikėjo ginklų perga
le. Su pagrindu jis buvo įsitiki
nęs, kad musulmonai niekada nebus

jam tarė: “Melskis, kad Dievas man
apreikštų, kuri religija jam labiau
siai patinka”. Tada jis davė Pran
ciškui daug dovanų, bet Pranciš
kus pasiėmė tik avorinį ragą, kurį
sugrįžęs vartos žmonėms kviesti
klausytis pamokslų. Jis dar kelias
dienas kalbėjo musulmonams, bet
be pasekmių. Pranciškus buvo labai
nustebęs, kad jis nebuvo nei areš
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tuotas,
kintas.

nei

už

pamokslus

nukan

nas jo paliktų vikarų išdrįso iš
kraipyti regulą, kitas ekskomuni
kavo tuos brolius, kurie tokios iš

128. Pranciškus Betliejuje
ir Jeruzalėje
Nėra abejonės, kad sultonas pa
laikė Pranciškų nepaprastu žmo
gumi. Krikščionys, kuriuos jis pa
žino, nebuvo panašūs į Pranciškų.
Daugelis kryžiaus karių davė blogą
pavyzdį Rytuose. Jų elgesys buvo
labai skirtingas nuo Pranciškaus.
Tų pačių metų lapkričio 5 d. Da
miettos pilis buvo užimta ir sul
tono
kariuomenė
sumušta.
Tada
krikščionių kariuomenė pradėjo žu

kraipytos regulos nesilaikė. Nega
na to, brolis Jonas de Capella su
būrė visai atskirą brolių grupę. Tada
Pranciškus greitai grįžo į Italiją
ir paprašė kardinolą Hugolino at
šaukti vikarų įvestas naujoves. Jis
taip pat 1221 m. sušaukė garsiąją
Sekminių kapitulą, kuri nusprendė
pagrindinai
perorganizuoti
ordiną.
Priešinga partija turėjo nusileisti.
Šioje kapituloje dalyvavo apie 3000
brolių.

dynes ir orgijas. Pranciškus labai
pasipiktino jų elgesiu ir blogu pa
vyzdžiu.
Darydamas
atgailą
už
krikščionių
nedorybes,
jis
atliko
maldininko kelionę į Betliejų ir
Jeruzalę.

129. Garsioji kapitula
Ten būdamas, Pranciškus gavo
nemalonių žinių, kad Italijoje vie
52

130. Pranciškus paprastas brolis
Pranciškus
buvo
sutiktas
su
džiaugsmu. Gandas, kad jis miręs
ar buvo musulmonų nukankintas,
buvo klaidingas. Kiekvienas brolis
prašė jo palaiminimo. Bet jo svei
kata buvo labai silpna, ypač jo
akys buvo labai nesveikos. Pran
ciškus atsisakė nuo vadovavimo or
dinui ir tas pareigas perdavė bro
liui Petrui Catani. Bet Petras ne-

Tik vienas brolis Antanas nebuvo
niekur paskirtas. Jis tik neseniai
buvo atvykęs iš Portugalijos ir mi
nistrams nebuvo pažįstamas. Vie
nas Italijos ministras prašė brolį
Eliją, kad jis leistų priimti į savo
provinciją šį jauną silpnos sveikatos
vienuolį. Nuvykęs į paskyrimo vie
tą, brolis Antanas laikė broliams
mišias, plovė indus ir dirbo darže,
kol paaiškėjo, kad jis mokytas vy
ras ir geras pamokslininkas. Tas
nusižeminęs brolis buvo šv. Antanas
iš Paduvos.

132. Šv. Pranciškaus Regula
trukus mirė. Tada ordino valdymą
perėmė brolis Elijas. Pranciškus,
kaip
paprastas
brolis,
pasižadėjo
jo ir jo įpėdinių klausyti. Ta pati
kapitula 1221 m. pasiuntė didelę
brolių grupę į Vokietiją, kur jie
šį kartą buvo gerai priimti.

Minėtoje kapituloje Pranciškus

131. Nežinomas brolis
Didžiojoje 1221 m. kapituloje
kiekvienas brolis gavo paskyrimą.

davė broliams parašytą Regulą, ku
rios jie buvo prašę. Iki tol Regu
la buvo keli Evangelijos sakiniai,
Pranciškaus pamokymai, kasdieninė
religinė praktika ir maldos. Pra
džioje
Pranciškus
net
neplanavo
įkurti vienuolinio ordino. Jis tik no
rėjo kitiems žmonėms parodyti, kad
jis ir jo broliai gali gyventi pana
šiai, kaip Kristus gyveno, nieko
neturėdami ir Dievui tarnaudami.
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Jis norėjo, kad, taip gyvendami,
jo broliai būtų linksmi, dėl to sakė:
“Žiūrėkite, mano broliai, kad nebū
tumėte niūrūs ir liūdni, kaip hi
pokritai. Būkite linksmi ir malonūs
visiems, kuriuos jūs sutinkate!”

134. Gero pavyzdžio pamokslas
Pranciškus tą patį galvojo ir apie
gerą pavyzdį. Pasak jo — geras
pavyzdys sėkmingiau kalba už pa
mokslininką. Vieną dieną jis tarė

133. Mokslas ir nuolankumas
Pranciškus
nebuvo
linkęs
per
daug jaudintis ir drumsti sau ramy
bės dėl įvairių įvestų naujovių ir
pakeitimų jo ordine. Broliui Eli
jui pritarianti ir jo vadovaujama
grupė norėjo siekti mokslo, įsigyti
knygų ir statyti pastovius vienuo
lynus. Pranciškus nebuvo priešin
gas mokslui. Jis net reikalavo, kad

vienam iš brolių: “Eik su manim.
Mes eisime sakyti pamokslo”. Jie
abu išėjo į miestelį ir per jį per
ėjo tyliai melsdamiesi. Kai jie su
grįžo, brolis palydovas paklausė:
“Kada mes eisime sakyti pamoks
lo?” Pranciškus jam atsakė: “Mes
jau jį pasakėme. Kai mes vaikš
čiojome susikaupę mieste, žmonės
matė mūsų neturtą ir pamaldumą.
To pakako, kad jie pagalvotų apie
savo sielas. Tai buvo gero pavyz
džio pamokslas”.
visi klausytų ir gerbtų mokytus
teologus. Bet jis buvo įsitikinęs,
kad mokslas netinka jo nusižemi
nusiems Mažiesiems Broliams. Gal
vojo, kad jiems pakanka skaityti
Šv. Raštą ir, jį maldingai apmąstant,
daugiau išmokti, kaip iš knygų.
Aukštesnis mokslas brolius galėjo
padaryti išdidžiais.
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135. Novico psalmynas
Vienas jaunas novicas galvojo,
kad jam labai reikia Psalmyno ir
prašė Pranciškų leidimo jį įsigyti.
Pranciškus jam atsakė: “Mano vai
ke, jei tu šiandien gausi Psalmy
ną, rytoj tu norėsi Brevijoriaus. Ir
kai jį turėsi, sėdėdamas soste, kaip

dalykų ar, tikriau, nusileisti tuose
dalykuose, kurie buvo jam malo
nesni. Paskutiniais savo gyvenimo
metais jis dažnai skundėsi: “Tai
ne tas, ko aš norėjau!, ką aš min
tyje turėjau!”. Ordinas turėjo keis
tis. Jo įkūrėjas patyrė tai, ką is
torijos būvyje yra patyrę visi vie
nuolijų įkūrėjai. Tačiau Pranciškus
buvo daug laimingesnis už daugelį
kitų įkūrėjų, nes jie buvo apleisti
jų pač’\ sekėjų. Pranciškus to ne
patyrė. Jis buvo didžiai gerbiamas
iki mirties.
didelis prelatas, sakysi kitam bro
liui: Atnešk man Brevijorių!” Tada
Pranciškus pasilenkęs pasiėmė sau
ją purios žemės, užbėrė ją novicui
ant galvos ir savo rankomis ją pa
trynė, tarsi plaudamas galvą. Tai
buvo nusižeminimo pamoka, labai
originali, bet charakteringa Pran
ciškui.

137. Brolio Egidijaus išmintis
ku

Pirmieji Pranciškaus sekėjai,
riuos jis vadino “tikrais apvalio

136. “Ne tas, ko aš norėjau!”
Pranciškus turėjo priimti daugelį

jo stalo riteriais”, išgyveno tą patį
nusivylimą, kaip ir jis. Jie buvo
įbauginti tų brolių, kurie studijavo
didžiuosiuose
universitetuose
ir
buvo pajėgūs dalyvauti giliose te
ologinėse diskusijose. Po Pranciš
kaus mirties brolis Egidijus, klausy
damas jaunų studijozų diskusijų,
murmėjo: “Man labiau patinka susi
tepęs, tylus ėriukas, kuris naudin55

gas nors sau pačiam, kaip tas, kuris
garsiai bliauna, bet niekam ne
tinka”.

“Klausykite visi! Nemokyta senutė,
gali Dievą labiau mylėti už išmin
tingą brolį Bonaventūrą!”

138. Brolio Egidijaus džiaugsmas
Brolis Egidijus senatvėje ėmė
abejoti savo filosofija. Tuo metu
buvo labai pagarsėjęs brolis Bona
ventūra, mokytas vyras, ordino ge

139. Mokslo reikalingumas
Motina Bažnyčia tuo metu turėjo
labai rimtų priežasčių versti bro
lius imtis rimtų studijų. To laiko
jaunoji karta labai troško mokslo.
Susisiekimas su Rytais davė progą
skleisti klaidingus mokslus miestuo
se. Heretikai albigiečiai ir kiti pa
mokslininkai dažnai buvo labai iš
silavinę ir suklaidindavo daugelį
intelektualų ir studentų. Prieš juos
atsispirti neužteko gero pavyzdžio
pamokslų ar moralinių “apvaliojo

nerolas, vėliau kardinolas ir šven
tasis. Brolis Egidijus jį vieną dieną
paklausė: “Ar gali būti išganytas
toks nemokytas žmogus, kaip aš,
kaip ir toks mokytas, kaip jūs?”
Brolis Bonaventūra atsakė: “Iš tik
rųjų taip! Yra tiesa, kad ir nemo
kytas žmogus gali tiek pat mylėti
Dievą, kaip ir mokytas. Tikrai, ne
mokanti alfabeto senutė gali Dievą
mylėti labiau už teologijos magist
rą”.
Džiaugsmo
pagautas,
brolis
Egidijus, greitai pribėgo prie lango
ir
praeinantiems
pradėjo
šaukti:
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stalo riterių” pamokslų. Mokslo pa
mėgimas pranciškonuose tada buvo
toks didelis, kad ordine atsirado
priežodis: “Paryžius nustelbė Asy
žių”. Tačiau mokslas netrukdė An
tanui Paduviečiui ir Bonaventūrai
tapti šventaisiais.

IX. PASAULINIAI MAŽESNIEJI BROLIAI

Rūpinosi ligoniais ir našlaičiais ir
buvo dosnus vargšams. Jo gyveni
mas nustebino Pranciškų: “Tai yra
pavyzdys, kurio aš ieškau. Jis nu
rodo, kaip krikščionis gali gyventi

140. Trečiojo ordino pradžia
Pranciškaus pamokslai ir Mažes
niųjų Brolių gyvenimas sudomino
pasaulyje
gyvenančius
žmones.
Vis daugiau ir daugiau vedusių
žmonių ėmė domėtis ir žavėtis lai
mingu ir ramiu Mažesniųjų Brolių
gyvenimu. Jie atėjo pas Pranciškų
ir sakė: “Mes taip pat norime būti
neturtingi ir praleisti savo gyveni
mą maldoje. Ką mes turime dary
ti?” Pranciškus jiems sakė: “Turė
kite kantrybės, palaukite, ir mels
kitės! Aš pagalvosiu, kaip jums pa
dėti uoliau tarnauti Dievui”.

pasaulyje”.
Lukezijaus
prašomas,
Pranciškus jam ir jo žmonai parašė
gyvenimo taisykles, ir tai buvo Tre
čiojo ordino Regula.

142. Trečiojo ordino
susiorganizavimas
Šią
Regulą
Pranciškus
parašė
remdamasis ir kardinolo Hugolino
patarimais, kuris jo minčiai karštai
pritarė. Jis manė, kad vienuolinė
141. Pirmieji tretininkai
Regula
pasaulyje
gyvenantiems
Vieną dieną Pranciškus sutiko žmonėms buvo labai gera mintis.
vieną savo ankstyvosios jaunystės Kiti žmonės, išgirdę apie Lukezi
draugą. Jis buvo pirklys Lukezijus. jaus ir jo žmonos gyvenimą, pra
Turėjo pasisekimą prekyboje, bet dėjo burtis į panašias grupes. Taip
taip pat patyrė, kad pinigai buvo visuose miesteliuose buvo suorgani
blogas mokytojas, dėl to jis buvo zuotos Trečiojo ordino kongregaci
patenkintas mažu namu ir sodu.
jos. Šis pasauliečių ordinas buvo
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Tik vienam Dievui yra žinoma,
kiek žmonės susikrauna turtų kitus
neteisingai skriausdami ir išnaudo
dami. Tapdamas Trečiojo ordino ri
teriu, kiekvienas sutikdavo gyventi
paprastai, neištaigingai, dėvėti pa
prastus, be papuošalų drabužius,
padėti vargšams ir skleisti ramybę
ir draugišką sugyvenimą visų žmo
nių tarpe. Jie pasižadėdavo nesine
šioti ginklų ir nedaryti nereikalin
gų priesaikų kam nors tarnauti.
Taip Trečiasis ordinas ramiai pakei
tė viduramžių žmonių gyvenimo
būdą.
pavadintas Trečiuoju dėl to, kad
Pranciškus jau anksčiau buvo įkū
ręs Mažesniųjų Brolių ir Neturtin
gųjų Klarisių ordinus ir jiems pa
rašęs Regulas, o pasauliečių sambū
ris buvo trečiasis iš eilės Pran
ciškaus dvasios šeimoje.

144. Pakeitė viduramžių gyvenimą
Štai kaip tai įvyko. Vienas didi
kas norėjo surinkti kariuomenę ko
vai su savo kaimynu. Jam tretinin
kai atsakė: “Gaila, mes negalime
stoti kariuomenėn, nes mums už

143. Pirmųjų tretininkų gyvenimas
Kai koks asmuo įstodavo į “at
gailos ordiną”, jis turėjo grąžinti
viską, ką neteisingai buvo įsigijęs.

drausta
nešiotis
ginklus”.
Kitas
dvarponis norėjo pririšti savo dvarų
darbams samdinius priesaika. Jie
jam atsakė: “Ne, mums nevalia
daryti priesaikos”. Taip vis daugiau
ir daugiau turtuolių pareigūnų pa
tyrė sunkumų su tretininkais, ne-

paklūstančiais jų valiai. Tų tretinin
kų buvo tiek daug, kad nebuvo
įmanoma
jų
prievartauti.
Tokiu

būdu jie privertė taikoje gyventi
miestus, kurie anksčiau buvo nuo
latiniame kare.
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X. KALĖDOS, PRAKARTĖLĖ, TOBULYBĖ IR MALDA

savininkas Jonas Vilita leido jam
Kalėdas atšvęsti kalno grotoje. Tada
Pranciškus jam pareiškė: “Aš čia
noriu
atšvęsti
Jėzaus
gimtadienį
ir noriu savo akimis matyti tuos
trūkumus ir nepatogumus, kuriuos

145. “Per Kalėdas nėra
penktadienio”
Pranciškus su didele meile švęs
davo Kalėdas. Vienais metais Kalė
dos pasitaikė penktadienį. Brolis
Mauricijus, vienas iš dvylikos pir
mųjų brolių grupės, pamaldžiai pa
siūlė nevalgyti mėsos. “Ne, broli”,
tarė Pranciškus, “per Kalėdas nėra
penktadienio. Jei mūrai galėtų val
gyti, tai aš norėčiau juos šiandien
pavaišinti mėsa, bet kadangi jie to
daryti negali, tai aš juos mėsa pa
trinsiu. Jei aš būčiau karalius, aš
įsakyčiau
visur
pabarstyti
grūdų
paukščiams, ypač mūsų mažosioms
seserims kregždėms. Šiandieną visi
turtingieji turėtų pakviesti vargšus
su savim prie vieno stalo valgyti.”

146. Prakartėlės inscenizavimas
Prieš 1223 m. Kalėdas Pranciš
kus atvyko į Greccio. Tos vietos

jis patyrė gimdamas Betliejuje: kaip
jis buvo paguldytas ėdžiose, ir kaip
šalia jo stovėjo jautis ir asilas, kai
jis buvo padėtas ant šieno”.

147. Jono Velitos regėjimas
Graži legenda mums pasakoja,
kaip tai buvo įvykdyta Greccio at
šlaitėje aną nuostabią naktį. Ten
Jonas Velita matė kūdikėlį, gulin
tį prakartėlėje. Jam atrodė, kad kū
dikėlis miegojo. Pranciškus prisiar
tino ir švelniai paėmė Kūdikėlį.
Tada vaikelis pabudo, maloniai nu
sišypsojo Pranciškui ir savo mažy
tėmis rankelėmis paglostė Pranciš
kaus veidą ir barzdą. Iš to Jonas

Betliejaus inscenizavimu buvo daug
pasakyta apie nuostabią Kalėdų nak
tį. Kitais metais jie patys kalnų
grotose ir tvartuose įsitaisė savo
Betliejus. Šis paprotys išsiplėtė, dėl
to dabar Kalėdų metu visame pa
saulyje, bažnyčiose ir namuose ran
dame paruoštas tas gražias ir pamo
kančias prakartėles.

149. Tobulas Kristaus sekėjas
Pranciškus mirė sulaukęs vos 44
metų
amžiaus.
Paskutiniais
savo
gyvenimo metais, atsisakęs nuo orVelita suprato, kad Jėzus čia apsi
reiškė miegąs žmonių širdyse, o
Pranciškus turėjo misiją jose paža
dinti jį savo žodžiu ir pavyzdžiu.

148. Betliejaus prakartėlės
išsiplatinimas
Šiuo Betliejaus inscenizavimu dar
kartą buvo duota tikėjimo pamoka
to krašto namams ir žmonėms. Bet
liejaus, mišių ir Eucharistijos Kris
tus yra tas pats, paaukojęs save
už visus žmones. Greccio žmonėms

dino viršininko pareigų, jis atsi
dėjo savęs tobulinimui, vis labiau
ir labiau stengdamasis panašėti į
Evangelijoje pažintą Kristų. Ir nuo
stabu, kad šis Asyžiaus neturtėlis
labiau už kitus šventuosius savo
gyvenimu, per sunkias ligas, pagun
das ir kančias pasidarė panašus
į kenčiantį Kristų. Dėl to jis net
popiežių yra vadinamas antruoju
Kristumi.

150. Atsiprašymas brolio asilo
Pranciškus buvo labai griežtas
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151. Pranciškaus laiškai

pats sau. Jis save vargino aštriais
apsimarinimais ir ilgais pasninkais.
Dėl Kristaus meilės taip labai save
vargino, kad jo kūno jėgos greit
išsisėmė ir jis atrodė kaip senas
žmogus. Jis pats prisipažino, kad
buvo per griežtas sau. Savo pa
prastume už tai atsiprašė brolį Asi
lą (jis taip vadino savo kūną). Pasku
tinėmis savo gyvenimo dienomis
jis sunkiai sirgo; turėjo aukštą tem
peratūrą ir buvo beveik apakęs.
Mat, būdamas Rytuose, buvo už
sikrėtęs nepagydoma akių liga.

Ilgainiui Pranciškaus liga darėsi
vis pavojingesnė. Jis žinojo, kad
jau ilgai negyvens. Kaip paskutinį
savo meilės veiksmą, jis padiktavo
kelis laiškus. Vieną “Visiems Bro
liams”, antrą “Visiems Gvardijo
nams” (taip jis vadino vienuolynų
viršininkus, nenorėdamas jų vadinti
magistrais ar vyresniaisiais), trečią
“Visiems Kunigams” ir ketvirtą “Vi
siems Tikintiesiems”. Kadangi jis
negalėjo, kaip norėjo, parašyti Regu
los, dėl to sumanė išdėstyti savo
mintis laiškų forma, kad, niekieno
netrukdomas, išreikštų tai, ką jis
galvojo.

152. Atvira išpažintis
Ligos metu visi broliai labai rū
pinosi Pranciškum ir stengėsi pa

lengvinti jo kentėjimus. Jų rūpes
tingumas jį pastatydavo į keblią
padėtį. Sirgdamas jis gavėnios metu
valgė su riebalais paruoštą maistą,
dėl to per Velykas bažnyčioje vie
šai prisipažino nusikaltęs. Didelių
šalčių metu jis bvo priverstas dė
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vėti abitą su avies kailio pamuša
lu, tačiau tokį abitą jis sutiko dė
vėti tik tada, kai jis buvo taip pa
siūtas, kad jo išorėje buvo matoma
vilna. Jis norėjo, kad visi žinotų,
net ir ligos metu, apie jo priim
tas lengvatas. Vengė bet kokios
veidmainiavimo apraiškos.

153. Ištikimybė neturtui
Nė truputėlio jis nenorėjo
krypti nuo savo idealo, savo “Su

154. Pamoka broliams
Pagaliau Pranciškus, nuošaliai sė
dėdamas prabilo: “Dabar aš žinau,
kad sėdžiu kaip tikras Mažesnysis
Brolis. Kai aš atėjau ir pamačiau
taip puikiai paruoštą stalą, tai aš
negalėjau tikėti, kad esu patekęs
pas savo brolius, kurie, eidami nuo
durų prie durų, susielgetauja sau

nu

žieduotinės, Neturto Ponios”. Kartą
didelės šventės proga Greccio vie
nuolyno broliai puošniau paruošė
stalą: uždengė jį staltiese ir vietoj
medinių puodelių padėjo stiklines.
Tai pastebėjęs, Pranciškus išėjo iš
vienuolyno ir pietų metu, apsisiau
tęs elgetos apsiaustu, su senu puo
deliu rankoje sugrįžo prašyti išmal
dos. Jis buvo atpažintas, bet nie
kas nedrįso ištarti žodžio. Jis pri
ėmė išmaldą ir, atsisėdęs ant grin
dų prieš ugnį, valgė iš brolių gau
tą sriubą. Sėdintieji prie stalo bro
liai nė vienas nedrįso valgyti.

maistą!” Broliai negalėjo ilgiau iš
silaikyti. Jie verkdami puolė ant
kelių ir prašė atleidimo. Tuo būdu
Pranciškus norėjo giliai įspausti į
jų širdis, kad, nežiūrint neseniai
paskelbtų Regulos lengvatų, tobulo
džiaugsmo sąlyga tebebuvo neturto
idealas, kaip ir ordino pradžioje.

155. Pranciškaus malda
Pranciškus ieškojo nuošalių vietų,
kad jose galėtų netrukdomas mels
tis. Bet broliai visur jį sekė. Mels
davosi jis dažniausiai stovėdamas.
Net ir sirgdamas niekada neatsi
šliedavo į sieną ir nepasiremdavo
lazda. Dažnai jis garsiai kreipdavo
si į Viešpatį, Mariją ir šventuo63

dieną jis, eidamas su palydovu, su
tiko benediktinų vienuolyno abatą.
Po
malonaus
pasisveikinimo
ir
trumpo pasikalbėjimo abatas, papra
šęs už jį pasimelsti, nuėjo. O Pran

sius. Kartais atrodė apsuptas nuosta
bios šviesos. Pats to niekada ne
prisiminė. Kartą, laikydamas ranko
je mažą puodelį, jis pradėjo mels
tis, tarpais į jį pažvelgdamas. Bet,
kai suprato, kad puodelis jo maldą
išblaško, jis tuoj nusviedė jį į ugnį.

156. Malda už kitus
Kai Pranciškus pažadėdavo už ką
melstis, tai jis tą pažadą laikydavo
švenčiausiu dalyku pasaulyje. Vieną
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ciškus, atsigręžęs į savo palydovą,
tarė: “Čia pat išpildykime savo
pažadą, pasimelskime už abatą”.
Tai tik vienas atsitikimas. Jų yra
nesuskaitoma daugybė, kurie liu
dija apie Pranciškaus pamaldumą
ir ištikimybę duotiems pažadams.

XI.

ŽAIZDOS, MIRTIS IR KANONIZACIJA

157. Pranciškaus kelionė į Alverną
Pranciškus 1224 m. vasarą nutarė
dar kartą aplankyti Alvernos kalną.
Jam kelyje pavargus, broliai pa

samdė vieno ūkininko asilą. Smal
sus ūkininkas paklausė: “Ar tu esi
tas Pranciškus, apie kurį tiek daug
kalba žmonės?” Gavęs teigiamą at
sakymą, ūkininkas tęsė: “Jei tai tie
sa, tai stenkis būti tokiu, kokiu
tave žmonės laiko, nes daugelis ti
ki, kad tu esi šventasis”. Pranciš
kus, sujaudintas tokio garbingo įspė
jimo, nulipo nuo asilo ir atsiklau
pęs pabučiavo didžiai nustebusio
ūkininko ranką.

Leonas kartkarčiais atneš man duo
nos ir vandens. Niekam kitam ne
valia ateiti pas mane!” Dieną ir
naktį jis meldėsi nuošalume. Jo
lova buvo akmeninėje kalno groto
je. Anksti rytą jis susirasdavo brolį
Leoną, kuris buvo kunigas, kad jam
patarnautų mišioms. Pagaliau, norė
damas sužinoti Dievo valią apie sa
ve, Pranciškus tris kartus atvertė
Evangelijų knygą. Ir nuostabu, vi
sus tris kartus jis atrado Kristaus
kančios aprašymą. Iš to šventasis

suprato, kad jo kūnas ir siela tu
rės kentėti iki mirties.

159. Kančios ir meilės prašymas
158. Pranciškaus dienos su Dievu
Žinodamas, kad jau prisiartina
mirtis, Pranciškus tarė: “Aš noriu
praleisti laiką nuošaliai su Dievu
ir apgailėti savo nuodėmes. Brolis

Pranciškus 1224 m., rugsėjo 14,
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventėje,
Alvernos kalne vėl mąstė apie Kris
taus kančią. Jis taip meldėsi, iškė
lęs rankas: “Viešpatie Jėzau, dviejų
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gelą, atnešantį nukryžiuoto Kristaus
paveikslą. Šis apsireiškimas atnešė
Pranciškui
neaprašomą
malonumą
kartu su neapsakomu skausmu. Kai
regėjimas išnyko, Pranciškus pama
žu pajuto, kad jo rankos ir kojos
buvo žaizdotos, tarsi perkaltos vi
nimis. Kūnas buvo aplink juodas,
kietas ir ištinęs, dėl to jis jautė
didelį skausmą. Jo šone buvo di
delė žaizda, tarsi jis būtų perver
tas kalaviju, o abitas buvo kruvi
nas. Dabar Pranciškus, pažymėtas
šv. Kančios ženklais, tikrai buvo
panašus į Kristų.
dalykų prieš savo mirtį prašau: su
teik man, kad aš kūne ir sieloje,
kiek tai galima, pajusčiau tas kan
čias, kurias tu kentėjai ant kry
žiaus, leisk man suprasti tą meilę,
kuri privertė tave iškentėti tokias
žiaurias kančias už mus nusidėjė
lius”. Ir tuo metu Pranciškus pajuto
didelį pasikeitimą savyje.

161. Didžiosios paslapties
atskleidimas
Pranciškus labai nenorėjo, kad

160. Kristaus žaizdomis pažymėtasis
Jis matė Serafiną, šešiasparnį an-

kas nors sužinotų jo didžiąją pa
slaptį. Bet brolis Leonas atskleidė,
dėl ko Pranciškus negalėjo stovėti
ant kojų. Nežiūrint to, kad jis sten
gėsi slėpti savo rankų žaizdas, bro
liai greitai sužinojo jo paslaptį. Ne
trukus žinia apie stebuklą plačiai
pasklido. Nustebimas buvo žodžiais
neapsakomas. Į jį buvo žiūrima
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kaip į antrąjį Kristų. Nežiūrint di
džių skausmų, kuriuos teikė žaiz
dos,
Pranciškus savyje išgyveno
dangiškosios
laimės
džiaugsmą.
Šias žymes, vadinamas stigmatomis,
po jo mirties matė keli tūkstan
čiai žmonių.

162. Sudie Alvernos kalnui
Netrukus Pranciškus paprašė, kad
jis su broliu Leonu, jo vadinamu
Dievo avele, būtų nugabentas į
Asyžių. Jis pasakė sudiev visiems
ten liekantiems broliams ir Alver
nos kalnui, ypač savo mylimiau-

163. Pranciškus Asyžiuje

siems seniems draugams — Mase
jui, Angelui ir Silvestrui. Jis išvy
ko jodamas ant asilo, nes negalėjo
eiti pėsčias, kaip anksčiau darydavo.
Ši kelionė buvo triumfališka. “Žiū
rėk! Šventasis, šventas žmogus”,
jam keliaujant, jį pamatę, sušukda
vo žmonės. Bet Pranciškus į tai
nekreipė dėmesio. Jis buvo pasken
dęs gilioje maldoje. Šioje kelionė
je įvyko daug stebuklų. Pagijo visi
tie, kuriuos, prašomas, Pranciškus
palaimino.

Atlikęs
ilgą
vargingą
kelionę,
Pranciškus atvyko Asyžium Čia jis,
kaip anksčiau, panoro sakyti pa
mokslą, bet jis jį sakė sėdėdamas
ant asilo. Jodamas pro šalį, dar
kartą jis pamatė savo mylimus raup
suotuosius, kuriuos jis suramino
skelbdamas jiems Dievo žodį. Pas
kui kelias savaites praleido prie
Šv. Damijono, kur aplankė savo
dvasios dukterį Klarą. Šiuo metu
jam labai skaudėjo akis. Ten būda
mas per 15 dienų, jis buvo visai
apakęs. Liejo graudžias ašaras, nes
jis galvojo, kad jo darbas buvo
nenaudingas. Šios gailesčio ašaros
degino jo akis labiau už įsisenė
jusią ligą.

164. Skausmas, paguoda ir
džiaugsmas
Klara savo rankomis šalia vienuo
lyno pastatė Pranciškui iš šakų pa
lapinę, bet Pranciškus, joje gyven
damas, neturėjo ramybės. Mat, spie
čiai uodų, skaudžiai įgeldami, jį
vargino dieną ir naktį. Guodė jį,
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ciškaus Pranciškonų ordino genero
las, įsakė Pranciškui vykti į Rieti,
kad garsūs medikai pagydytų jo
akis. Tada jis pasakė sudiev Kla
rai ir išvyko gydyti akių. Kelyje
jis pagydė daugelį ligonių, palai
mindamas juos kryžiaus ženklu. Vis
kas buvo padaryta akių gydymui,
bet niekas nepadėjo. Pagaliau dak
tarai nusprendė, viduramžių būdu,
deginti akis įkaitinta viela. Tai buvo
labai skaudi operacija.

166. “Ugnele, nebūk per skaudi!”
ramino ir stiprino tik pasikalbėji
mai su Klara apie Dievo gerumą.
Vieną dieną skausme jis buvo pa
gautas
džiaugsmo
ir
įkvėpimo,
kuris prasiveržė nuostabia giesme.
Tai buvo kūrinių himnas Kūrėjui,
— Saulės giesmė, kurią jis tada
prie Šv. Damijono sukūrė.

Kai daktarai prisiartino su įkai
tinta viela, Pranciškus ją palaimi

165. Įsakymas gydyti akis
Patyręs apie Pranciškaus apaki
mą, brolis Elijas, pirmasis po Pran

no kryžiaus ženklu ir tarė: “Sese
le ugnele, tu esi kilnesnė ir la
biau už kitus tvarinius reikalinga.
Aš visada buvau tau geras. Dėl
Dievo meilės, kuris tave sukūrė,
prašau: būk man gera šiandien ir
nedegink manęs daugiau, kiek aš
galiu pakęsti”. Kai broliai išgirdo
deginamo kūno čirškėjimą ir užuo
dė jo kvapą, drebėdami išbėgo lau
kan. Pranciškus nė nekrūptelėjo.
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Baigus deginti, jis tarė: “Jei dar
negana, galite dar pakartoti, nes
man visai neskauda”.

tarė su vyskupu Guidu. Jis pakvie
tė burmistrą į vyskupo namus. Kai
tik anas atėjo, Pranciškus liepė bro
liams pagiedoti tą Saulės giesmės

167. Ordino palaiminimas
Didelius
skausmus
kenčiančiam
Pranciškui vieną naktį atrodė, kad
jau prisiartino mirtis. Tada jis savo
nuodėmklausiui
liepė
atsinešti
plunksną ir popieriaus. Kai jis atsi
nešė, Pranciškus tarė. “Rašyk. Aš
laiminu visus brolius, kurie dabar
yra ordine ir kurie vėliau iki pa
saulio pabaigos panorės į jį įsto
ti. Temyli jie vienas kitą, kaip aš
juos visada mylėjau. Temyli jie ir
Garbingąją Ponią Beturtystę, išti
kimai teklauso viršininkų ir Šv.
Motinos Bažnyčios kunigų”. Tada
punktą, kur kalbama apie įžeidimų
atleidimą. Išklausęs brolių giesmę,
burmistras atsiklaupė prieš vysku
pą ir paprašė atleidimo. Vyskupas
jį apkabino, ir jie susitaikė. Į Asy
žių vėl sugrįžo taika. Tada vysku
pas, patyręs apie sunkią Pranciš
kaus ligą, liepė jam gyventi jo
rūmuose. Pranciškus jo paklausė.

169. Žinia apie artėjančią mirtį

broliai jį vėl nugabeno į Asyžių,
norėdami apsaugoti nuo Perugijos
gyventojų, kurie jį buvo paskel
bę savo piliečiu.

168. Vyskupo ir burmistro taika
Asyžiuje Pranciškus patyrė, kad
jo mylimo miesto burmistras nesu

Kai Pranciškus paklausė savo gy
dytoją, kad tikrai pasakytų, kiek
dar jis gyvens, tai iš jo patyrė,
kad jis begyvens tik kelias savai
tes. Tada jis su dideliu džiaugsmu
prie savo sukurtos Saulės giesmės
pridėjo paskutinę strofą apie “mūsų
seserį, kūno mirtį”. Ir jis norėjo,
kad broliai Leonas ir Angelas būtų
prie jo ir dažnai giedotų Saulės
giesmę. Brolis Elijas veltui stengė
si įtikinti Pranciškų, kad mirštan69

ilgą Testamentą, atpasakojantį jo
gyvenimą ir ordino pradžią, išreiš
kiantį jo tikėjimą į Bažnyčią, pa
garbą jos kunigams ir paskutinį
kartą rekomenduojantį Šventą Ne
turtą ir paklusnybės dorybę. Jis pri
mena, kad jis buvo vargšas, nemo
kytas, paprastos sielos žmogus. Pa
tyrimas jį išmokė nepasitikėti savi
mi. Jis savo dvasinį Testamentą
baigia: “Tai, ką aš parašiau, pa
prastai ir aiškiai, be iškraipymų
supraskite ir, šventai gyvendami,
laikykitės iki galo”.
čio
vienuolio
kambaryje
netinka
giedoti. Bet Pranciškus, kuris daž
nai jo paklausydavo, dabar jam at
sakė: “Patyręs apie mirtį per Šv.
Dvasios malonę, aš negaliu sulai
kyti savo džiaugsmo”.

171. Asyžiaus palaiminimas
Pranciškus, supratęs, kad jau pri
siartino mirtis, sumanė palikti vys
kupo rūmus ir vykti prie Porciun
kulės. Jam buvo leista ten vykti

170. Šv. Pranciškaus testamentas
Klara kvietė Pranciškų, kad jis
dar kartą ją aplankytų, bet tai buvo
neįmanoma, nes jis buvo per silp
nas. Jis jai pasiuntė laišką su savo
palaiminimu. Tada jis padiktavo

tik tada, kai Asyžiaus gyventojai
parūpino stiprią sargybą. Mat, buvo
bijoma, kad kas nepagrobtų jų
šventojo.
Pranciškus
buvo
bro
lių nešamas ant neštuvų. Išėjus
iš miesto, prieš juos atsiskleidė
nuostabi panorama. Nešamas Pran
ciškus panoro sustoti. Jis norėjo
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paskutinį kartą, kiek jo silpnos akys
leido, pažvelgti į gimtojo miesto
ir panoramos grožį. Neštuvus pa
stačius ant žemės, jis apšvelgė ap
linką ir, palaiminęs miestą, leidosi
nešamas.

172. “Seselė mirtis”
Prieš pat mirtį Pranciškaus ap
lankyti iš Romos atvyko jo gerbė
ja Ponia Jokūba de Septem Solis,

kurią Pranciškus praminė “Broliu
Jokūbu”, pirmasis jo ordinan pri
imtas brolis Bernardas iš Quinta
valle ir kiti jo mylimiausi drau
gai. Tai buvo 1226 m., spalio 3
d., šeštadienis. Vakarop, kai Kris
taus kančia pagal šv. Jono Evange
liją buvo perskaityta, Pranciškus
paprašė, kad jį paguldytų ant žemės.
Jis norėjo duoti neturto pavyzdį,
mirti didžiausiame neturte ant pli
kos žemės. Tada jis dar kartą pa
prašė brolius pagiedoti jo sukurtą
Saulės giesmę, po kurios pats už
vedė 141 psalmę: “Dideliu balsu
aš šaukiuosi Viešpaties . . . Išvesk

mane iš kalėjimo, kad aš dėkočiau
tavo vardui, kur manęs laukia tei
sieji”. Ištarus šiuos žodžius, Pran
ciškaus siela išsivadavo iš kūno.

173. Atsisveikinimas su Pranciškum
Pranciškui mirus, ore pasigirdo
didelis
šlamesys.
Tūkstančiai
paukščių atskrido ir skraidė aplink
beturčio lūšnelę, kad atsisveikintų
savo malonų draugą. Broliai, pa
ruošę Pranciškaus kūną laidotu
vėms, su didele procesija nulydėjo
jį į Asyžių. Procesija praėjo pro
Šv. Damijono bažnytėlę, kad Klara
su
seserimis
galėtų
atsisveikinti
savo mylimą dvasios tėvą. Paskui
didžiulė minia palydėjo jo kūną
į Šv. Jurgio bažnyčią. Ten jis pasi
liko, kol buvo pastatyta didelė Šv.
Pranciškaus bazilika, kurion perneš
tas ilsisi vargšo beturčio — Po
verello — kūnas, laukdamas gar
bingo prisikėlimo.

174. Šventuoju paskelbimas
Po mirties, dvejiem metam dar
nepraėjus, 1228 m. liepos 16 d.,
sekmadienį, buvęs kardinolas Hu71

golino, tada jau popiežius Gregorijus IX, kanonizavo Pranciškų ir
pašventino pirmąjį naujos bazilikos
akmenį. Šv. Pranciškaus įkurtasis
ordinas per šimtmečius davė Baž
nyčiai popiežius, kardinolus, vysku
pus, šventuosius ir kankinius. Šian
dieną jis turi kelias dideles šakas:
Mažesniuosius Brolius, Mažesniuo
sius Brolius Konventualus, Mažes
niuosius Brolius Kapucinus ir Tre
čiojo Ordino Reguliarus. Jis turi
apie keturis milijonus III-ojo or
dino narių, kurių tarpe yra turtin
gų ir vargšų, ir nesuskaitomą dau
gybę kitų, kurie yra įkvėpti Ma
žojo Asyžiaus
Beturčio dvasios.
Ir 750 metų nuo jo mirties pra
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ėjus, jo dvasios vaikų skaičius vis
auga.

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS SPINDULIAVIMAS
LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE

Šv. Pranciškaus įkurtasis Mažes
niųjų Brolių ordinas greitai augo ir
išsiplatino visuose anais laikais ži
nomuose kraštuose. Šv. Pranciškaus
draugas ir pirmasis jo gyvenimo
biografas Tomas iš Celano rašo,
kad Pranciškus turėjo regėjimą, kurį
su džiaugsmu papasakojo broliams.
“Mačiau”, sakė jis, “pas mane atei
nant daugybę žmonių, norinčių, mū
sų šventu abitu apsivilkus, laikan
tis mūsų palaimintosios regulos, su
mumis gyventi... Ateina prancūzai,
skuba ispanai, vokiečiai, atbėga ang
lai, ir daugybė kitų įvairiomis kal
bomis kalbančių atlekia”. Iš tik

ro, dar Pranciškui gyvenant, šis jo
regėjimas išsipildė, kai jo pasiųsti
broliai apsigyveno ir pradėjo dar
buotis Prancūzijoje, Ispanijoje, Vo
kietijoje ir kituose kraštuose. Tada
daug šių kraštų jaunuolių, susiža
vėjusių
šv.
Pranciškaus
idealais,
įstojo į jo įkurtąjį ordiną.

1. Pranciškonai Lietuvos
kaimynystėje
Šv. Pranciškaus iš Asyžiaus kapi
tulos 1221 m. į Vokietiją pasiųs
ti broliai turėjo tokį didelį pasi
tenkinimą, kad jau 1230 m. rei
kėjo juos padalyti į Renanijos ir
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Saksonijos
provincijas.
Netrukus,
Jonui iš Pano Karpinio Saksonijos
provincijolu esant (1232-1239), jo
pasiųsti broliai nuvyko į Bohemi
ją, Sileziją, Lenkiją, Vengriją, Dani
ją ir Norvegiją. Tada jie įsikūrė Bal
tijos jūros Visby saloje (1233), Pra
hoje (1234), Breslave (1236), Kroku
voje (1237), Rygoje (1238) ir Torū
nėje (1239). Apie tą patį laiką iš Prū
sijos ir Livonijos vienuolynų buvo
įkurta Saksonijos provincijai pri
klausanti Prūsijos ir Livonijos kusto
dija. Tada pranciškonams, kaip ir
visiems Vakarų Europos krikščio
nims, labai rūpėjo lietuvius Kris
taus mokslu apšviesti ir pakrikšty
ti. Dėl to jie stengėsi ne tik savo
gyvenamuose
kraštuose
tikėjimą
stiprinti, bet ir Lietuvoje jį įdiegti.
Į Lietuvos teritoriją jie įžengė ta
da, kai Mindaugas kūrė vieningą
Lietuvos valstybę.
Pirmasis į lietuvių puolamą Vla
dimiro, Volinijoje, sritį įžengė šv.
Pranciškaus draugas Jonas iš Plano
Karpinio, buvęs Saksonijos provin
cijolas. Jis, pop. Inocento IV 1245
m. siunčiamas pasiuntiniu pas to
torius derėtis dėl taikos, su dviem
pranciškonais, Steponu Bohemiečiu
ir Stanislovu lenku, buvo susto
jęs Vladimire, kur to krašto stačia
tikių vyskupų sinode stengėsi sta
čiatikius sugrąžinti Romos popie
žiaus pasklusnybėn, bet tai jam
nepavyko. Tada jis, Volinijos kuni
gaikščio Vasilkos lydimas, leidosi
tolimesnėn kelionėn. Toje kelionė
je, kaip jis savo Mongolų istori
joje rašo, labai bijojo lietuvių: “Visą
laiką vykome su pavojumi prarasti
galvas, bijodami lietuvių, kurie daž
nai užpuldinėdavo Rusijos (Volini

jos) žemes ir labiausia tas, kurias
turėjome pereiti”. Mat, jau tada
lietuviai stengėsi įsitvirtinti Volini
joje. Tačiau toje kelionėje lietuvių
jis nesutiko. Tai pirmoji žinia apie
lietuvius pranciškonų šaltiniuose.
Netrukus
pranciškonai
pradėjo
lankytis Lietuvoje. Pirmas lietuviš
kųjų kilčių apaštalas buvo Henri
kas Luksemburgietis. Jis 1247 m.
pop. Inocento IV paskyrimu tapo
Žemgalos vyskupu, o kai ši vysku
pija 1251 m. buvo panaikinta, tai
jis buvo paskirtas Kuršo vyskupu
(1251-1263). Kadangi šios dvi vysku
pijos, pagal popiežiaus legato Vil
helmo Modeniečio 1237 m. išves
tas ribas apėmė kuone visą Lie
tuvą, tai Henriką Liuksemburgietį
galima laikyti pirmuoju Lietuvos
vyskupu, nors katalikų joje ir ne
buvo. Jis rūpinosi netikinčiųjų at
vertimu, dėl to, Klaipėdos miestui
kuriantis, norėjo joje pasistatyti savo
kuriją, kanauninkų namus ir ka
tedrą. Tik nėra žinoma, ar jis tai
įvykdė. Klaipėdoje jis buvo pasta
tęs Šv. Mikalojaus ir Šv. Jono baž
nyčias. Jis rūpinosi bažnyčių staty
mu ir šiaurės vakarų Žemaitijoje,
kuri tada vadinosi Ceklis. Jis taip
pat pop. Inocento IV 1251 m. buvo
paskirtas Mindaugo globėju, dėl to
istorikas J. Stakauskas, ne be pa
grindo teigia, kad jis dalyvavo Min
daugo krikšto ir karūnacijos apei
gose. Apaštalavimo darbe jo tal
kininkai buvo Rygos pranciškonai,
nes jo sutartyse su Livonijos or
dino
magistru
minimi
Andriaus,
Adolfo, Henriko ir kitų pranciško
nų vardai. Tuos pačius vardus mes
atrandame ir Mindaugo su Livoni
jos ordinu sutartyse. Tai parodo,

Jonas iš Plano Karpinio, pop. Inocento IV pasiuntinys pas
totorius, pirmasis pranciškonas paminėjęs lietuvius savo
kelionės užrašuose.

kad tada pranciškonai gyveno ir
veikė Lietuvos karaliaus dvare. Tik
pagonių reakcionieriams Mindaugų
nužudžius, (1263), jie kuriam laikui
buvo priversti palikti Lietuvą.
Tuo pat metu, kai Prūsijos ir
Livonijos kustoduos pranciškonai

darbavosi Žemaitijoje ir Mindaugo
karaliaus dvare, Bohemijos ir Len
kijos provincijos broliai stengėsi
atversti jotvingius Lukovo apylin
kėje, tarp Suvalkų ir Augustavo.
Ten jiems gerai sekėsi, nes pop.
Aleksandras IV 1257 m. jau rimtai
7K

Pranciškonai ir domininkonai Mindaugo
dvare jo krikšto metu.
Dail. kun. P. Brazauskas
tikėjo jotvingių atsivertimu ir net
buvo pažadėjęs jiems vyskupą. Pir
muoju šios vyskupijos ganytoju jis
buvo pramatęs labai veiklų pran
ciškoną Baltramiejų iš Bohemijos,
bet dėl Vokiečių ordino intrigų
ne tik vyskupija nebuvo įkurta, bet
ir pranciškonų darbo vaisiai buvo
sunaikinti.

ti pirmieji krikščionybės daigai ir
pranciškonų misijos Lietuvoje. Bet
Vyteniui tapus didžiuoju Lietuvos
kunigaikščiu (1296-1316), pranciš
konai vėl pasirodė Lietuvos istori
jos arenoje. Jų pastangomis 1298
m. lietuviai su rygiečiais sudarė
sutartį
bendromis
jėgomis
gintis
nuo Livonijos ordino užpuolimų.

2. Pranciškonai Lietuvoje Vytenio,
Gedimino ir jo sūnų viešpatavimo
metu (1296-1387)
Mindaugui mirus, buvo sunaikin

Šie draugiški lietuvių ir rygiečių
ryšiai dar labiau sustiprėjo, kai Ry
gos arkivyskupu tapo pranciškonas
Fridrikas iš Pernsteino (1304-1340).

Pranciškonai Gedimino tarybos posėdyje.
Dail. Irena Pacevičiūtė

Jis, Livonijos ordino persekiojamas,
tapo nuoširdžiu Vytenio ir Gedimi
no draugu. Palaikydamas Vytenio
pusę Romos kurijoje, arkivyskupas
įsigijo kunigaikščio malonę, kuris,
norėdamas jam įtikti, Naugarduke
1312 m. pastatydinęs bažnyčią ir
vienuolyną, prašė atsiųsti du pran
ciškonus. Tai nepatiko Vokiečių or
dinui, dėl to ordino kariuomenė
savo žygyje sudegino tą bažnyčią,
kaip tai mini savo laiške Gedimi
nas.
Vyteniui mirus, Gediminas (13161341) taip pat palaikė draugiškus
ryšius su Rygos arkivyskupu. Ge

diminui viešpataujant, pranciškonai
dalyvavo jo tarybos posėdžiuose
ir buvo jo sekretoriais. Jie rašė ir
garsiuosius kunigaikščio laiškus po
piežiui ir Vakarų Europos mies
tams,
kur
Gediminas
pasižadėjo
tapti popiežiaus sūnumi, žadėjo pil
ną tikėjimo laisvę, kvietė visų sri
čių
amatininkus,
pranciškonus
ir
domininkonus, pranešė, kad jis turi
pranciškonų ir domininkonų, kad
domininkonams
statąs
bažnyčią
Vilniuje, pranciškonams yra pasta
tęs Vilniuje ir Naugarduke. Rygos
arkivyskupo draugystė ir pranciško
nų veikla karaliaus dvare darė di
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dėlę įtaką Gediminui, dėl to ne
daug trūko, kad jis būtų apsikrikš
tijęs.
Tiesa, Gediminui atsisakius krikš
tytis, pranciškonų padėtis Lietuvoje
pasunkėjo. Du iš Bohemijos atvykę
misionieriai, Ulrikas ir Martynas,
už per drąsius pamokslus Vilniuje
mirė kankinių mirtimi. Šių kanki
nių mirtis davė progą atsirasti 14
pranciškonų
kankinių
legendai;
jiems buvo pastatyti, dabar nugriau
ti, trys kryžiai. Nežiūrint to, pran
ciškonai ir po to pasiliko Gedimino
įkurtame Vilniaus vienuolyne ir iki
Lietuvos krikšto aptarnavo vokie
čius kolonistus ir lietuvius neofi
tus. Gedimino sūnus Algirdas, ta
pęs didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu (1345-1377), taip pat leido jiems
laisvai gyventi ir veikti Vilniuje.
Negana to, dabar jau yra įrodyta,
kad pranciškonai mokė Algirdo ir

Keturiolikos
Vilniuje.
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legendarinių

Kęstučio vaikus.
Yra žinoma, kad Algirdo dvare
lankydavosi net tolimų kraštų mo
kyti pranciškonai. Net būsimas pir
masis Vilniaus vyskupas Andriejus
Vasylius,
jaunystėje
misionieriavęs
Lietuvoje, už tai apskųstas Algir
dui, buvo jo išteisintas. Dėl to ne
nuostabu, kad, Algirdui viešpatau
jant, Vilniuje lankėsi ir su Jogaila
susidraugavo labai garsus ir moky
tas pranciškonas Petras Filargi iš
Kandijos, vėliau Pizos susirinkime
išrinktas popiežium (iš tikro anti
popiežium),
pasivadinęs
Alek
sandru V (1409-1410). Jam pakluso
Jogaila, būdamas didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu, su savo paval
diniais. Manoma, kad jis buvęs
Vilniaus pranciškonų mokyklos lek
torium (mokytoju) ir mokęs net
patį Jogailą.
Kitas Gedimino sūnus, Liubartas,

pranciškonų

kankinių

nukankinimas
Nežinomo dail.

Trijų Kryžių kalnas Vilniuje. Kryžiai pastatyti pranciškonų kankinių
atminimui. Dabar nugriauti.

valdė Voliniją, kurioje stipriai vei
kė keliaujančių misionierių pranciš
konų Rusijos vikarija, vėliau pasi
vadinusi Lietuvos ir Rusijos vika
rija, kurios viršininkas buvo Mikalo
jus Melzakas. Šios pranciškonų vi
karijos tikslas buvo atversti pago
nis ir grąžinti Bažnyčios vienybėn
stačiatikius.
Taip reiškėsi pranciškonų veikla
didžiojoje
Lietuvos
kunigaikštijo
je nuo Vytenio laikų iki Lietuvos
krikšto (1296-1387).

3. Pranciškonai Lietuvos
krikštytojai ir švietėjai
Kai Jogaila 1386 m. ryžosi įvesti
Lietuvoje Kristaus tikėjimą, tai jis
iš Lenkijos ir Bohemijos pasikvie
tė dar daugiau pranciškonų, o Len

kijos episkopatas Lietuvos krikštui
vadovauti pavedė Sereto vysk. And
riejui Vasyliui, kurį vėliau, Jogai
lai prašant, popiežius paskyrė pir
muoju Vilniaus vyskupu. Jis uoliai
rūpinosi
Lietuvos
krikščioninimu,
dėl to Vytautas ir Jogaila jį gyrė
ir gausiai apdovanojo. Iki krikšto
Lietuvoje nebuvo jokios mokyklos,
dėl to vyskupas Andriejus įkūrė
prie katedros mokyklą. Jis norėjo,
kad mokiniai, tarnaudami ir giedo
dami katedroje, padidintų liturginių
pamaldų iškilmingumą ir iš jų tar
po atsirastų vietinių kandidatų į
kunigus. Kita mokykla veikė prie
pranciškonų vienuolyno; joje moky
tojavo Krokuvos akademijoje pasi
ruošę mokytojai (lektoriai). Pats, bū
damas pranciškonas, vyskupas my79

Lietuvos krikštas. Pranciškonas vysk. Andriejus Vasylius
ir jo palydovas lydi Jogailą ir Jadvygą. Nežinomo dail.

lėjo ir rėmė pranciškonus, kūrė
naujus
vienuolynus
ir
mirdamas
testamentu paliko jiems savo turtus.
Į Lietuvą atvykęs 1387 m., jis ją
rado skendėjančią pagonybėje, o
1398 m. mirdamas paliko ją jau
katalikišką su gerai sutvarkyta vys
kupija.
Andriejui Vasyliui mirus, antruoju
Vilniaus
vyskupu
buvo
išrinktas
kitas pranciškonas, Lietuvos pran
ciškonų vikarijus, Jokūbas Plichta,
mokąs lietuviškai (1398-1407). Jis
stropiai tęsė vysk. Andriejaus pra
dėtąjį darbą, stengdamasis vis gi
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liau lietuvių širdyse įdiegti katalikų
tikėjimą.

4. Lietuvos pranciškonų vikarija
Ilgainiui, Lietuvoje tikėjimui vis
giliau įsišaknijant, augo ir pranciš
konų skaičius, ir plėtėsi jų vienuo
lynų ir bažnyčių tinklas. Pranciš
konai ne tik krikšto metu daug pa
sidarbavo krikštydami vilniečius ir
Jogailos Vilniun krikštytis sukvies
tuosius, bet ir tuoj po krikšto ap
tarnavo Vilniaus ir kitų parapijų ti
kinčiuosius. Vilniuje jie aptarnavo
savo vienuolynų Šv. Marijos Dan-

Pranciškonų konventualų Švč. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
Vilniuje. Čia Gedimino laikais įsikūrę gyveno ir dirbo pranciško
nai. Dabar bažnyčia uždaryta. Joje yra kažkoks archyvas.
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rijos vikarijus. Vikarijaus rezidenci
ja buvo Vilniuje prie Šv. Marijos
Dangun Paimtosios vienuolyno. Iš
čia jis valdė Lietuvos pranciško
nus. Tik labai svarbius reikalus
tvarkė Bohemijos-Lenkijos provin
cijolas.

5. Vidujinės pranciškonų ordino
reformos

Pirmasis Vilniaus vyskupas Andriejus
Vasylius pranciškonas (1387-1398)

gun Paimtosios ir Šv. Mikalojaus
bažnyčias ir Šv. Onos bažnyčią
pilies rajone. Netrukus buvo įkurti
dar penki vienuolynai su savomis
bažnyčiomis: Ašmenoje (1388), Ly
doje (1394), Kaune (1400), Drohi
čine (1409) ir Pinske (1432). Visi
šie vienuolynai ir jų vienuoliai pri
klausė Bohemijos-Lenkijos provin
cijai, kurioje sudarė atskirą Lietu
vos vienetą, vikariją. Ši vikarija
buvo sudaryta tuoj po Lietuvos
krikšto, kai įsikūrė daugiau vienuo
lynų (1387-1398). Vikariją valdė or
dino vadovybės paskirtas vikarijus.
Žinome, kad antrasis Vilniaus vys
kupas Jokūbas Plichta prieš išrin
kimą vyskupu buvo Lietuvos vika
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Mažesniųjų Brolių ordino refor
mų metu Italijoje ir kitur buvo
susidariusios dvi srovės: laisvesnė
ir griežtesnė. Tie broliai, kurie no
rėjo griežčiau laikytis šv. Pranciš
kaus regulos, ypač neturto srityje,
vadinosi observantais, o tie, kurie
nenorėjo išsižadėti jau įsigytų dide
lių turtingų bažnyčių ir gyveno
dideliuose konventuose, gavo kon
ventualų vardą. Italijoje vienos ir
antros srovės šalininkų buvo kiek
viename vienuolyne. Šis reiškinys
mažai tepasireiškė Bohemijos-Len
kijos provincijoje, kuriai priklausė
ir Lietuvos pranciškonų vikarija.
Mat, čia pranciškonai neturėjo nei
labai turtingų bažnyčių, nei dide
lių didingų vienuolynų. Jie nenorė
jo priimti reformų, todėl jie visi,
su mažomis išimtimis, tapo konven
tualais.
Observantai
į
Bohemiją,
Lenkiją ir Lietuvą atėjo iš Itali
jos ir, radę sekėjų, čia įsikūrė.
Kai, karaliaus Kazimiero ir kard.
Zbignevo
Olešnickio
pakviestas,
šv. Jonas Kapistranas, tada popie
žiaus legatas Bohemijoje, atvykęs
į Krokuvą, sakė pamokslus, tai jais
susižavėję
Krokuvos
akademijos
studentai ir kiti jaunuoliai panoro
tapti observantais. Tada 1453 m.
Krokuvoje buvo įkurtas pirmasis

Mažoji pranciškonų konventualų Šv. Mikalojaus bažnyčia
Vilniuje. Dabar parapijos bažnyčia.

observantų vienuolynas, kuris buvo
pavadintas,
neseniai
kanonizuoto
observantų organizatoriaus šv. Ber
nardino Sieniečio vardu, dėl to žmo
nės ir tame vienuolyne gyvenan
čius pranciškonus observantus ėmė

vadinti bernardinais. Jiems šis var
das patiko, dėl to, ir kitose vie
tose įsikūrę, vadinosi bernardinais.
Taip Lenkijoje ir Lietuvoje pran
ciškonams
observantams
prigijo
bernardinų vardas.
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Pranciškonų konventualų vienuolynas ir Vytauto pastatytoji Šv. Marijos
Dangun Ėmimo bažnyčia Kaune. Vienuolynas po 1864 m. uždarymo
paverstas ligonine.

6. Lietuvos pranciškonai
konventualai po observantųbemardinų įsikūrimo
Observantams-bernardinams
įsi
kūrus Lietuvoje, konventualais ta
pusių pranciškonų veikla nesuma
žėjo; vienuolių skaičius augo, o
vienuolynų tinklas išsiplėtė visoje
tuometinės didžiosios Lietuvos ku
nigaikštijos
teritorijoje
taip,
kad
1626 m. buvo įkurta LietuvosRusijos provincija, o 1683-1686 m.
įkurta Lietuvos konventualų Šv. Ka
zimiero provincija. Ši provincija
1773 m. turėjo 29 vienuolynus ir
apie 300 vienuolių. Prie daugelio
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jų vienuolynų bažnyčių veikė para
pijos ir pradinės mokyklos. Vilniuje
jie turėjo aukštesniąją mokyklą ir
mažąją seminariją. Po jėzuitų už
darymo 1773 m. jiems buvo ati
duotos kelios jų kolegijos. Apašta
lavimui ir mokytojavimui konven
tualai ruošėsi Vilniaus akademijoje
ir Vakarų Europos universitetuo
se, daugiausia Italijoje. Pranciško
nai konventualai Vilniuje (16701711) turėjo savo spaustuvę, kurio
je spausdino savo ir kitų autorių
knygas. Gaila, XVI amž. keli žy
mesni konventualai, tarp jų Stanis
lovas Rapolionis, tapo protestantais,

Buvusioji pranciškonų konventualų Vytauto statytoji bažnyčia Kaune.

bet jų didžiuma kovojo prieš pseu
doreformą. Švedų ir maskviečių in
vazijų metu XVII ir XVIII amž.
daugelis jų vienuolynų buvo api
plėšti ir keli sudeginti. Po 1831
m. sukilimo rusų caro valdžia dau
gelį jų vienuolynų panaikino, o
mokyklas atėmė ir uždarė. Po 1863
m. sukilimo visi vienuolynai buvo
panaikinti, išskyrus Gardino, kuris
buvo palinktas seneliams ir ligo
niams, kuriame vėliau buvo laiko
mi rusų valdžiai prasikaltę kuni
gai.
Nepriklausomoje
Lietuvoje
pranciškonai konventualai neatsikū
rė. Jie iš Lenkijos buvo sugrįžę
į lenkų okupuotą Vilnių, bet komu
nistai ir naciai juos vėl išvaikė.

Jų bažnyčia dabar paversta kažkokiu
archyvu.

7. Pranciškonai bernardinai
Lietuvoje
Pranciškonus
observantus-bernar
dinus Lenkijoje įkurdino karalius
Kazimieras, kad jie sugrąžintų į Ka
talikų Bažnyčią jo valdžioje esan
čius stačiatikius ir pagreitintų Kris
taus tikėjimo įsitvirtinimą Lietuvo
je. Dėl to jis juos 1469 m. įkur
dino Vilniuje. Jo pavyzdžio paska
tinti kiti Lietuvos didikai netrukus
juos įkurdino Kaune (1470), Tikocine (1479), Gardine (1494) ir Po
locke (1498). Iš šių vienuolynų
buvo sudarytas Lietuvos bernardinų
85

Karalius Kazimieras ir Karalienė Elzbieta įteikia tuometiniam provincijolui
Marijonui ir Ieziorko Vilniaus bernardinų vienuolyno fundacijos dokumentą.
Paveikslas nežinomo XVII amž. dailininko.

komisariatas, kuris priklausė Lenki
jos provincijai, bet, lietuviams rei
kalaujant, 1530 m. buvo įkurta Lie
tuvos bernardinų provincija. Ji ne
ilgai išsilaikė, nes karai, marai, gais
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rai ir kitos nelaimės, labai išreti
nusios bernardinus, 1576 m. pri
vertė juos vėl prisijungti prie Len
kijos provincijos. Ilgainiui, padidė
jus vienuolių skaičiui ir įsikūrus

Senojo bernardinų vienuolyno dalis Vilniuje. Dabar Dailės institutas.

naujiems vienuolynams, vėl atgijo
Lietuvos
provincijos
atgaivinimo
viltis. Tas beveik savaime įvyko
1627 m., Lenkijos bernardinų vi
daus reformų metu. Bet ir antrą
kartą įkurtosios Lietuvos bernardi
nų provincijos gyvenimas buvo ne
ilgas, nes ji 1630 m. buvo prijungta
prie naujai įkurtosios Mažosios Len
kijos ir Rusijos (Ukrainos) provin
cijos.
Nuo to laiko praėjo dar 100 metų,
kol pagaliau Milano generalinė, viso
Mažesniųjų Brolių ordino, kapitula
(suvažiavimas) 1729 m. leido įkurti
Lietuvos provinciją. Ji buvo įkurta
1731 m. ir pavadinta šv. Kazimie
ro vardu. Pradžioje ji turėjo 31

vienuolyną, o po kelių dešimčių
metų buvo 47 konventai, 6 rezi
dencijos, 12 kapelianijų ir 8 misi
jos. Iš vienuolynų skaičiaus galima
spręsti, kad tada provincija galėjo
turėti apie 400 vienuolių. Tik labai
gaila, kad Rusijos carų okupacijoje
ji buvo sunaikinta. Po 1831 m.
sukilimo buvo panaikinta daug vie
nuolynų, ir uždarytos visos mokyk
los, o po 1863 m. sukilimo panai
kinti visi vienuolynai. Buvo palik
tas tik Kretingos vienuolynas se
niems ir ligotiems vienuoliams iš
mirti ir rusams prasikaltusiems ku
nigams kalinti.
Iš tikro, didžiojoje Lietuvos ku
nigaikštijoje karaliaus Kazimiero
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įkurdinti
bernardinai
jo
lūkesčių
neapvylė. Jie savo pavyzdingu gy
venimu,
gražiomis
pamaldomis
daug lietuvių pagonių atvertė ir
svyruojančius
tikėjime
sustiprino.
Anų laikų bernardinų gyvenimas
buvo labai pavyzdingas. Klusnumo,
skaistybės ir neturto įžadais įsipa
reigoję, jie griežtai laikėsi jų gy
venimą tvarkančios šv. Pranciškaus
regulos, generalinių konstitucijų ir
provincijos statutų. Dienos tvarka,
malda, apsimarinimas ir mokslas da
rė jų apaštalavimą našų ir produk
tingą. Jų bažnyčios savo paveikslais
ir statulomis be žodžių paprastiems

žmonėms kalbėjo apie Dievą ir
šventuosius. Jų kalbamos ir gieda
mos liturginės valandos, aukojamos
mišios, pamokslai ir procesijos ža
dino maldingumą ir atskleidė tikė
jimo tiesų gylį ir grožį. Pranciš
koniška meilė įsikūnijusiam Dievo
Sūnui Jėzui Kristui ir jo Motinai
Švč. Mergelei Marijai žadino mei
lę ir norą jais sekti. Atskleista šv.
Pranciškaus meilė Jėzaus vardui,
jo gimimui, kančiai ir Švč. Sakra
mentui lietuviams parodė Jėzų, kaip
jų kūno brolį, juos mylintį ir savo
kūnu maitinantį. Nuo pat savo įsi
kūrimo Lietuvoje bernardinai turė-

Pranciškonų-bernardinų Šv. Jurgio bažnyčia ir vienuolynas Kaune. Po
vienuolyno uždarymo čia iš Varnių buvo atkelta kunigų seminarija. Semi
narijos rūmus komunistams atėmus, dabar jie vartojami pasauliniams rei
kalams.
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Pranciškonų-bernardinų Šv. Jurgio bažnyčia Kaune, iš pilies pusės. Dabar
prekių sandėlys.

jo garsių pamokslininkų, nuodėm
klausių ir mokytų švento gyvenimo
vyrų. Per Trečiąjį šv. Pranciškaus
ordinų, Šv. Onos ir kitas brolijas,
bernardinai davė gilesnį dvasinio
gyvenimo pažinimų ir skatino siek
ti krikščioniškos tobulybės.
Bernardinų paprastumo ir nuošir
dumo paskatinti, net stačiatikiai ru
tėnai lankydavosi į jų bažnyčias,
klausydavo jų pamokslų, dalyvau
davo pamaldose ir grįždavo į Ro
mos Bažnyčių, o bernardinai, rem
damiesi
Florencijos
susirinkimo
nutarimais ir jiems tam suteiktomis
Šv. Sosto privilegijomis, juos be
perkrikštijimo priimdavo. Dėl to

užsitraukė vyskupų nemalonę, bet
pop. Aleksandras VI 1501 m. juos
pateisino ir apgynė. Užplūdęs pro
testantizmas savo naujovėmis ber
nardinų nesužavėjo, bet, priešingai,
tarsi į uolų, į juos atsimušė. Dėl
to protestantai 1560 m. padegė Vil
niaus bernardinų vienuolynų, 1577
m. antradienį prieš Sekmines sumu
šė du bernardinus, o 1588 m. šv.
Baltramiejaus
šventėje,
mišparų
metu, raiti įjoję į bažnyčių, mosuo
dami kardais, gąsdino žmones, bet
tikinčiųjų buvo nuginkluoti ir su
imti. Bernardinams stipriai laikan
tis Katalikų Bažnyčios tikėjimo,
net galingieji Radvilai nedrįso at89

imti jų bažnyčių ir vienuolynų ir
juose įsodinti protestantų pastorių.
Šv. Onos bažnyčia, kur protestantų
pastorius sakė pamokslus, buvo ne
bernardinų, o žemosios pilies baž
nyčia. Nors tada jie buvo marų
ir kitokių nelaimių kuone sunaikin
ti, tačiau Vatikano archyve yra at
rasti ilgi sąrašai tų asmenų, ku
riuos bernardinai sugrąžino Romos
Bažnyčiai.
Bernardinai turėjo nemažai nuo
pelnų ir švietimo srityje. Vilniuje,
kur buvo provincijolo rezidencija,
jie turėjo savo kunigų seminari
ją į filosofijos ir teologijos studi
jas. Nemaža jų studijavo Vilniaus
akademijoje ir Vakarų Europos uni
versitetuose.
Gramatikos
mokyklas
savo kandidatams paruošti turėjo

prie Kauno, Vijos ir Pastovio vie
nuolynų. Jų noviciatai buvo Ty
tuvėnuose, Vilniuje ir Minske. Mo
kyklas pasauliečiams turėjo Kretin
goje, Telšiuose, Dotnuvoje, Troškū
nuose, Bienicoje, Būdoje ir Smalė
nuose. Visuose vienuolynuose buvo
didesnės ar mažesnės bibliotekos,
kuriose buvo daug senų raštų ir
inkunabułu.
Bernardinai
turėjo
daug žymių teologų skotistų ir įvai
rių šakų mokslininkų. Domėjosi jie
ir lietuvių kalba. Simanas Grosas
buvo parašęs Kalbrieda Ležuve Že
maytyszka.
Lietuviškai
eilėraščius,
pamokslus, dvasinio turinio ir kitų
sričių veikalus rašė šie bernardi
nai: Laurynas Tautkus, Fabijonas
Barkauskis — eilėraščius; Kiprijo
nas Lukauskis — pamokslus ir dva-

Tytuvėnų vienuolynas ir bažnyčia. Vienuolyne dabar berniukų bendra
butis.

Tytuvėnų bažnyčios vidus
sines knygas; Odorikas Laurynavi
čius — meditacijas. Už juos visus
daugiausia žemaitiškai knygų yra
parašęs Jurgis Ambraziejus Pabrė
ža. Jis rašė eilėraščius, meditaci
jas, pamokslus, botanikos ir medi
cinos veikalus. Gaila, šių rašytojų
raštai liko neišspausdinti. Tik vieno
A. Pabrėžos eilėraščiai, jam mirus,
įvairiuose leidiniuose buvo išspaus
dinti, ir dvasinio turinio knyga,
“Parkratima ant Saužines”, M. Va
lančiaus jau spaudos draudimo lai
kais išleista, turėjo tris laidas.
Gaila, ši plati religinė ir kultū
rinė bernardinų veikla tuoj po 1795
m. Lietuvos padalijimo rusų val
džios buvo pradėta slopinti. Po
1831 m. sukilimo buvo uždarytos
visos bernardinų mokyklos ir dalis
jų vienuolynų. 1842 m. uždrausta
provincijolui eiti pareigas, šaukti ka

pitulas, palaikyti ryšius su genero
lu ir Šv. Sostu, o vienuoliai ir
vienuolynai atiduoti vyskupų juris
dikcijom Vėliau buvo atimti vienuo
lynų
turtai,
nustatytas
vienuolių
skaičius vienuolynuose ir uždrausta
priimti naujus kandidatus. Po 1863
m. sukilimo daug bernardinų iš
tremta Sibiran, kiti išsklaidyti, ir
visi vienuolynai, išskyrus Kretingą,
uždaryti.

8. Bernardinų atsigavimas ir
persiorganizavimas
Vienintelis
Kretingos
vienuoly
nas merdėjo. Čia buvo suvežti se
ni ir ligoniai bernardinai ir kitų
vienuolijų
panašūs
vienuoliai,
ir
buvo
kalinami
rusams
prasikaltę
už lietuvišką veiklą pasauliniai ku
nigai. Vienuolynas pradėjo atsigau
ti, kai 1912 m. balandžio 23 d.
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Tėv. Pranciškus Bizauskas, Lietuvos pranciškonų atgaivintojas ir ilgametis
viršininkas.
į jį įstojo kun. Antanas Bizauskas,
gaudamas Pranciškaus vardą. Jo pa

vyzdžiu pasekė kiti kunigai. Išmi
rus seniesiems vienuoliams, atsira-

Kretingos vienuolyno šeima XX amž. pradžioje. Pirmoje eil. iš kairės sėdi
pranciškonai: Tėv. Dirmeikis, Tėv. Narkevičius, Tėv. Gvardijonas Jeronimas
Beržanskis, dijakonas Kazlauskas ir Tėv. Rufinas Bugvilas; antroje eilėje —
karmelitas, Tėv. Kavaliauskas, kun. A. Bizauskas, nežinomas kunigas, brolis
rokitas Ryla ir kun. K. Petreikis.
do naujų, pajėgesnių, ir Kretingoje
bernardinai pradėjo atsigauti. Tiesa,
jie jau daugiau nebesivadino ber
nardinais nei observantais, bet tik
pranciškonais, oficialiai Mažesniai
siais Broliais. Atsikuriančius Lietu
vos pranciškonus ordino generolas
1913 m. rugsėjo 24 d. priskyrė
prie Silezijos pranciškonų provinci
jos, nes su lenkais jau buvo nu
trūkę ryšiai. Atgavus Lietuvai lais
vę, greitai pradėjo augti vienuolių
skaičius, ir ėmė kurtis nauji vienuo
lynai. Tėvas Jeronimas Pečkaitis,
1921 m. paskirtas Lietuvos pranciš
konų
komisarijum,
kandidatams
auklėti prie Kretingos vidurinės mo
kyklos įsteigė bendrabutį, o vienuo
lyne klierikam kunigystei ruoštis

atidarė filosofijos studijas. 1924 m.
įkūrė naują vienuolyną Žaliajame
Kalne, Kaune. Kiek vėliau buvo at
gautas senas vienuolynas su para
pija Troškūnuose, ir įkurtas antras
vienuolynas Kaune, Nemuno gatvė
je, kunigų seminariją lankantiems
klierikams gyventi (anksčiau jie no
viciatą atlikdavo ir teologiją studi
juodavo Silezijos provincijoje). Vė
liau, atgavus Vytauto bažnyčią, šis
vienuolynas
buvo
perkeltas
prie
bažnyčios, Uosto gatvėn.
Tai matydama, ordino vadovybė
1931 m. lapkričio 19 d. atgaivino
juridiškai nepanaikintą Šv. Kazimie
ro provinciją, nepriklausomo komi
sariato teisėmis, ir Tėvą Pranciš
kų Bizauską paskyrė pirmuoju komi93

sarijum. Po jo komisarijais buvo
Tėv.
Kazimieras
Čepulis
(19331936),
Tėv.
Augustinas
Dirvelė
(1936-1939), vėl Tėv. Kazimieras
Čepulis (1939-1943) ir Tėv. Bene
diktas Bagdonas (1943-1949). Šis
paskutinis savo pareigas užbaigė
tremtyje. Vėliau atvyko į Ameriką.
Po savarankiško Lietuvos komi
sariato įsteigimo dar labiau plėtė
si ir klestėjo pranciškonų veikla
ir gyvenimas. Tėv. Augustino Dir
velės pastangomis 1932 m. pasta
tyta ir įsteigta Kretingoje Šv. An
tano kolegija — gimnazija ir bendra
butis berniukams, kurioje mokėsi
apie 300 mokinių, paruošė daug
kandidatų į pranciškonus. 1933 m.
buvo atidaryta sanatorija Nemunai
tyje, kur vasarą ilsėdavosi senesniojo amžiaus ligoti broliai ir kuni
gai ir atostogaudavo klierikai. Tuo

pačiu metu buvo pastatyti Šv. An
tano namai geradariams amerikie
čiams, kuriuose prel. Pranciškaus
M. Juro lėšomis buvo įrengtas kino
teatras ir įsteigta spaustuvė. Šioje
spaustuvėje buvo spausdinamas Šv.
Pranciškaus Varpelis (pradėtas leisti
1923 m.), savaitraštis Sursum Corda
(1936-1939) ir Tretininkų kalendo
rius — Metraštis. Jie spausdino
taip pat nemaža knygų ir kitiems
leidėjams.
Kretingos
vienuolynas
turėjo seną labai vertingą bibliote
ką, kurioje buvo daug rankraščių
ir, pasak V. Biržiškos, 40 inkuna
bulų. 1934 m. įkurtas vienuolynas
Pajūryje, kur 1934 m. pavasarį bu
vo iš Kretingos perkeltas noviciatas.
Po sunaikinimo atsikūrę, pranciško
nai greitai augo ir skaičiumi; 1940
jie turėjo jau 6 vienuolynus, 25
kunigus, 34 klierikus, 70 brolių

Kretingos vienuolynas Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje.
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Kairėje Pranciškonų gimnazija, dešinėje bažnyčia, centre vienuolynas
apie 1940 metus.

Troškūnų vienuolyno bažnyčia
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Kretingos pranciškonai 1940 m., komunistų išvaryti iš vienuolyno. Pirmoje
eilėje sėdi su abitais iš kairės: T. Justinas Vaškys, T. Kazimieras Čepulis
ir T. Pijus Andraitis.
ir 10 novicų, neskaitant kandidatų
į klierikus ir brolius. Jų globoje
veikė
340
pasauliečių
tretininkų
kongregacijų su 48,800 narių. Gai
la, jų darbą ir vystymąsi nutrau
kė ir juos pačius išblaškė 1940
m. Sovietų Rusijos okupacija.

9. Sovietų okupacijoje ir antrojo
pasaulinio karo audrose
Sovietams 1940 m. okupavus Lie
tuvą, Katalikų Bažnyčiai prasidėjo
kryžiaus kelias, sunkesnis negu se
nosios Rusijos carų laikais. Tuoj
visos bažnyčios, klebonijos ir vie
nuolynų pastatai buvo nacionalizuo
ti, kunigų seminarijos ir visos ka
talikiškos ir vienuolių išlaikomos
mokyklos uždarytos. To paties li
kimo susilaukė ir pranciškonai. Jų
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vienuolynai buvo atimti, ir vienuo
liai iš jų išvaryti, gimnazija ir spaus
tuvė uždarytos. Kretingos ir Pajū
rio ūkiai ir trobesiai atimti. Kre
tingos biblioteka išvežta į Kauną
ir išsklaidyta, o vienuolyno patalpos
paverstos sovietų kariuomenės ka
reivinėm, Pajūrio patalpose įkurta
žemės ūkio mokykla. Netekę pasto
gės kunigai apsigyveno pas tikin
čiuosius šalia bažnyčių, o kiti iš
sisklaidė kaip įmanydami. Negana
to. Po kelių mėnesių okupacijos,
pradėjus areštuoti kunigus ir žymes
nius katalikus veikėjus, buvo su
imti ir du pranciškonai — Tėvas
Augustinas Dirvelė ir Tėvas Liu
cijus Martušis, o kiti buvo tardomi
ir baudžiami.
Prasidėjus vokiečių okupacijai,

Tėv. Justinas Vaškys, Lietuvos pranciškonų įkūrėjas
Amerikoje. Juos įkurdinęs ir vadovavęs 1941-1952 m.
Dabar Rochester, N.Y., lietuvių parapijos klebonas
ir vienuolyno viršininkas.
padėtis nedaug tepasikeitė, nes oku
pacinė valdžia atimtų vienuolynų
ir įstaigų negrąžino. Be to, pir
momis karo dienomis, Kretingos
miestui degant, sudegė bažnyčia
ir visi vienuolyno pastatai. Tik ku
nigai laisvai galėjo dirbti sielova
dos darbą.

10. Lietuvos pranciškonai
Amerikoje
Lietuvos pranciškonų vadovybė,
norėdama savo busimuosius kuni
gus geriau supažindinti su pranciš
koniškąja dvasia ir teologija, savo
klierikus siuntė į Vokietijos, Austri
jos ir Italijos pranciškonų kunigų
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Lietuvos pranciškonų centras Amerikoje. Čia gyvena provincijolas ir
auklėjami kandidatai.
seminarijas ir universitetus, dėl to
dar prieš karą užsienyje studijavo
9 pranciškonai. Sovietams užgrobus
Lietuvą, į Vokietiją pasitraukė 3
kunigai ir 14 klierikų, kurių 9 vė
liau tapo kunigais. Rusams grįžtant,
1944 m. pasitraukė dar 4 kunigai
ir 2 broliai, o karui pasibaigus,
į noviciatą įstojo 3 jaunuoliai, ir
2 klierikai, paleisti iš kariuomenės,
tęsė savo studijas. Taip užsienyje
atsirado 32 lietuviai pranciškonai.
Vieni jų ruošėsi kunigystei, kiti stu
dijavo ir apaštalavo lietuvių trem
tinių tarpe Italijoje, Austrijoje, Vo
kietijoje ir Belgijoje.
Lietuvos pranciškonų vadovybė,
matydama, kad pranciškonai Lietu
voje bus sunaikinti, dar 1940 m.
vasarą pavedė Tėvui Justinui Vaš
kiui suburti juos Amerikoje. 1941
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m. sausio 29 d. atplaukęs į New
Yorką, jis ir pradėjo darbą. Lietu
vių amerikiečių remiamas, gavęs
reikalingus leidimus Romoje, 1941
m. vasarą jau įkūrė laikiną rezi
denciją Pittsburgh, Pa., ir iš Euro
pos parsikvietė 2 JAV gimusius
pranciškonus: kunigą ir klieriką. Vė
liau dar, jo pakviesti, atvyko 2:
kunigas iš Šv. Žemės ir brolis iš
Argentinos. Tada 1944 m. buvo
įkurtas jau pastovus vienuolynas
Greene, Me., ir į pranciškonus pra
dėjo stoti pirmieji Amerikoje gimu
sieji lietuviai jaunuoliai.
Nuo pat atvykimo dienų Tėv.
Justinas Vaškys ir Tėv. Juvenalis
Liauba ir kiti energingai įsijungė
į Amerikos lietuvių gyvenimą. Jie
to meto papročiu vadovavo lietu
vių parapijose misijoms, rekolekci-

Buvusios gimnazijos rūmai — dabar vasarotojų namai Kennebunkporte, Me.

joms, novenoms, 40 valandų atlai
dams, dalyvavo Lietuvių Kunigų
Vienybės, Lietuvos vyčių ir Kata
likų Federaeijos seimuose, skaitė
paskaitas Vasario 16 minėjimuose
ir kitose tautinėse šventėse. Mat,
tada dar nebuvo atvykusių lietuvių
inteligentų. Suorganizavo iš lietuvių
parapijose veikusių tretininkų kong
regacijų provinciją, parūpino jiems
reikalingos literatūros ir 1942 m.
pradžioje atgaivino Lietuvoje komu
nistų sustabdytą Šv. Pranciškaus
Varpelį. Be to, bendradarbiavo tuo
metinėje lietuvių spaudoje. Savo re
ligine ir kultūrine veikla jie labai
išpopuliarėjo ir įsigijo kunigų, tikin
čiųjų ir bendrai lietuviškos visuo
menės pasitikėjimą, iš kurios susi
laukė gausios materialinės paramos.
Dėl to netrukus galėjo ne tik įkur

ti pastovų vienuolyną, bet ir plėsti
savo veiklą.
Amerikoje pranciškonų veikla dar
labiau padidėjo, kai po karo pra
dėjo atvykti Vakarų Europoje buvu
sieji ir į ją pasitraukusieji pranciš
konai. Pirmoji grupė, net 5 kuni
gai pranciškonai, 1946 m. pavasarį
atvyko iš Italijos. Padidėjus vienuo
lių skaičiui, 1947 m. birželio 7
d. buvo įkurtas lietuvių pranciško
nų komisariatas, ir jo kūrėjas Tėv.
Justinas Vaškys paskirtas komisari
jum. 1947 m. įkuriamas Kennebunk
port, Me., vienuolynas ir iš Greene
parkeliama komisarijaus rezidenci
ja. 1949 m. pradžioje įkuriama St.
Catherines, Ont., Kanadoje, rezi
dencija, ir tų pačių metų gale per
imama Bridgeville, Pa., lietuvių pa
rapija ir Lietuvių Ž,inių savaitraščio
99

Liurdo šventovė Kennebunkport, Me., vienuolyno aikštėje
leidimas Pittsburgh, Pa. 1950 m.
perimamas leisti du kartus savaitėje
ėjęs Darbininkas, Boston, Mass., ir
mėnesinis kultūros žurnalas Aidai,
lietuvių tremtinių inteligentų lei
džiamas Vokietijoje. Tais pačiais
metais, Šventiesiems metams ir 10
metų Lietuvos okupacijos paminė
jimui,
išleidžiamas
didele
knyga
Metraštis. 1951 m., perėmę ir lietu
vių savaitraštį Ameriką, ėjusį Brook
lyn, N.Y., sudarę iš neseniai atvyku
sių į Ameriką tremtinių inteligentų
stiprų redakcinį kolektyvą ir įkūrę
savo spaustuvę prie vienuolyno Bro
oklyne, pradėjo spausdinti Lietuvių
Žinias ir Ameriką, sujungusį du
kartus savaitėje išeinantį Darbinin
ką, Aidus ir Šv. Pranciškaus Var
pelį. Jų spaustuvėje buvo spausdi
nami žurnalai: Ateitis, Karys, Į Lais
vę, Tėvynės Sargas, Jaunimo Žygiai,
vėliau Lituanus ir kiti periodiniai
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ir neperiodiniai leidiniai ir knygos.
Tuo pat metu atvyko ir visi kiti
iki tol Europoje buvę lietuviai pran
ciškonai. Visa tai įvyko Tėv. Jus
tino Vaškio vadovybėje.
Nuo 1952 m. lietuvių pranciško
nų
tvarkymą
Amerikoje
perėmė
Tėv. Jurgis Gailiušis. Jam vadovau
jant, aukščiausios ordino vadovybės
dekretu
Lietuvos
pranciškonų
centras perkeltas į Kennebunkporto
vienuolyną, o 1953 m. naujų Gene
ralinių Konstitucijų potvarkiu Ame
rikos lietuvių pranciškonų komisa
riatas tapo kustodija su provinci
jos teisėmis in radice. 1953 m.
įkuriamas vienuolynas ir didelė lie
tuvių parapija Toronto, Ont., Kana
doje, kur pastatomos erdvios patal
pos religiniams ir kultūriniams rei
kalams. 1956 m. atidaryta Šv. An
tano
berniukų
gimnazija
(High
School)), ir 1958 m. pastatytos jai

Kryžiaus kelių Šventovė Kennebunkport, Me., vienuolyno aikštėje

modernios patalpos. Gimnazija vei
kė iki 1969 mokslo metų galo. Tėvui
leonardui
Andriekui
vadovaujant
(1964-1970), vietos viršininkų ini
ciatyva buvo pastatytos naujos patal
pos Toronto vienuolynui ir erdvi ir
graži modernaus stiliaus koplyčia
Kennebunkporte. Ordino vadovybė,
matydama lietuvių pranciškonų dar
bus ir pastangas, 1971 m. jų kustodi
ją pakėlė į vikarijos laipsnį su pro
vincijos teisėmis.
Prie Kennebunkport, Me., yra
nemaži svečių namai, kuriuose va
sarą atostogauja daug lietuvių, nes
vieta labai graži, prie Atlanto van
denyno, yra ir maudymosi basei
nas prie pat svečių namų, vaka
rais ruošiami kultūriniai renginiai,
koncertai ir pasilinksminimai, o kai

nos prieinamos. Anksčiau čia būda
vo vasaros metu ir berniukų sto
vyklos, yra stovyklavę moksleiviai
ir studentai ateitininkai. Dabar čia
atostogauja jau vyresnieji: studijų
dienas čia ruošia ateitininkai sen
draugiai, Lietuvių Fronto Bičiuliai
ir
mokytojai.
Kitą
stovyklavietę
pranciškonai turi Wasaga, Ont, Ka
nadoje, kurioje stovyklauja mokslei
viai ateitininkai ir sportininkai.
Pranciškonų vienuolynų sodybas
puošia gražūs pastatai, šventovės
ir statulos. Kennebunkporte įsidė
mėtina yra Tėvo Jurgio Gailiušio
pastatyta koplyčia su savo vitra
žais ir Tėvo Kęstučio Butkaus su
rinktomis aukomis pastatytos šv. An
tano, Liurdo ir Kryžiaus Kelių šven
tovės. Toronto, Brooklyno ir Kenne101

Tėv. Jurgis Gailiušis, ilgai vadovavęs Lietuvos pranciškonams (1952-1958),
(1959-1964) ir (1971-1979).

bunkporto vienuolynų aikštes puo
šia lietuviški kryžiai, Bridgevillės
— Fatimos Marijos šventovė, o
St. Catharines — Lietuvos kanki
nių aukuras. Visi jų vienuolynai
papuošti lietuvių dailininkų kūri
niais — paveikslais, vitražais ir sta
tulomis. Didžiausias meno kūrinių
rinkinys yra sutelktas Tėvo Jurgio
Gailiušio ir Tėvo Leonardo Andrie102

kaus pastangomis, Brooklyne Ado
mo Galdiko galerijoje.
Dabar lietuviai pranciškonai ap
tarnauja grynai lietuviškas Toronto
Ont., Kanadoje, Prisikėlimo parapi
ją ir St. Catharines, Ont., Kana
doje, misiją, kuri aptarnauja kelias
lietuvių kolonijas. Brooklyno vie
nuolynas savo parapijos neturi, bet
čia paskiri lietuviai ir lietuvių orga-

Trys
Kryžiai
Toronto
vienuolyno
kieme

nizacijos dažnai užprašo mišias vie
nuolyno koplyčioje, o kartą per mė
nesį mišios aukojamos Kultūros Ži
dinio salėje jaunimui. St. Peters
burge, Floridoje, pranciškonai ap
tarnauja didelę
lietuvių koloniją,
vietos amerikiečių parapijos bažny
čioje. Taip pat aptarnauja tris miš
rias parapijas: Bridgeville, Pa., Ro
chester,, N.Y., ir East St. Louis,
Ill. Kennebunkporto koplyčia gau
siai lankoma angliškai ir prancū
ziškai kalbančių vasarotojų. Vasarą
sekmadieniais lietuviams yra ir lie

tuviškos mišios su pamokslais. To
ronto, St. Catharines ir Brooklyno
kunigai dėsto tikybą šeštadieninė
se mokyklose. Dar verta priminti,
kad lietuviai pranciškonai vartoja ir
modernią apaštalavimo priemonę —
radiją. Jie patys yra vadovavę lie
tuvių katalikų valandėlėms Pitts
burghe ir Toronte, daug kalbėjo
Amerikos Balso ir Vatikano radijo
programose į Lietuvą, o taip pat
ir abiejose radijo programose New
Yorke.
Kennebunkporte yra provincijolo
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Tėv. Leonardas Andriekus, Lietuvos pranciškonams vadovavęs 1964-1970 m.
rezidencija ir auklėjami kandidatai.
Brooklyne yra pranciškonų spaudos
centras. Čia yra jų leidžiamos
spaudos
redakcijos,
administracijos
ir spaustuvė, kasmet išspausdinanti
apie 400 įvairios apimties spaus
dinių: knygų, žurnalų, laikraščių ir
kt. Šalia vienuolyno yra Kultūros
Židinys, kuriame spiečiasi jaunimo
organizacijų ir plačios New Yorko
apylinkės lietuvių veikla. Atskirame
name yra Religinės Šalpos ir Reli
ginės tarnybos įstaiga. Kultūros Ži
dinio ir Toronto parapijos patalpo
se dažnai rengiami koncertai ir lie
tuvių dailės kūrinių parodos. Visi
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vienuolynai turi didesnes ar ma
žesnes bibliotekas:
Kennebunk
porte, Toronte ir Brooklyne yra
vienuolynų ir viešos bibliotekos.
Šiais metais jau suėjo 40 metų
nuo Lietuvos pranciškonų įsikūrimo
JAV. Šiuo metu jie turi 70 vienuo
lių: kunigų, klierikų, brolių ir kan
didatų. Per tą laiką jiems vadova
vo Tėv. Justinas Vaškys (1941-1952),
Tėv. Jurgis Gailiušis (1942-1958),
(1959-1964) ir 1970-1979), Tėv.
Viktoras Gidžiūnas (1958-1959) ir
Tėv. Leonardas Andriekus (19641970) ir dabar nuo 1979 m. rudens
vadovauja Tėv. Paulius Baltakis.

Tėv. Paulius Baltakis, Lietuvos
vadovauja nuo 1979 metu rudens.

11. Lietuvoje likusių
pranciškonų likimas
Dar 1940 m. rugpjūčio 15 d.
suimtieji Tėv. Augustinas Dirvelė
ir Tėv. Liucijus Martušis 1941 m.
pavasarį buvo ištremti į Sibirą. Tėv.
Augustinas Dirvelė kažkur prie Ir
kutsko nežinomose aplinkybėse žu
vo, o Tėv. Liucijus Martušis, po
karo grįžęs į Lietuvą, mirė tragiš
ka mirtimi. Kiti likusieji Lietuvoje,
pergyvenę karą, sulaukė antrosios

pranciškonams

sovietų okupacijos. Tėv. Kazimieras
Čepulis už vadovavimą pranciško
nams, išsiuntimą jų į Vakarus ir
dvasinius patarnavimus partizanams
buvo už akių nuteistas mirti, bet
iki Stalino mirties išsislapstė, gy
vendamas įvairiose vietose, o vė
liau apsigyveno Panevėžy, kur 1962
m. mirė. Kiti vyresnio amžiaus tė
vai, Martinijonas Bučnys, Juozapas
Kudirka, Antanas Butkevičius ir Sil
vestras Bartuška, mirė karo metu
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in«
Kultūros Židinys ir vienuolynas, Brooklyn, N.Y.

Bridgeville, Pa., Fatimos šventovė
arba antrosios sovietų okupacijos
pradžioje. Jaunesni, Tėv. Pijus And
raitis, Kretingos klebonas, Tėv. Pat
ricijus Puodžiūnas, buvęs Kretingos
vienuolyno viršininkas, ir Tėv. Alo
yzas Janušaitis, apkaltinti partizanų
globa, buvo ištremti į Sibirą. Ten,
kiek galėjo, patarnavo lietuviams
tremtiniams ir vokiečiams belais
viams, kurie, grįžę į laisvę, gražiai
įvertino vokiečių spaudoje jų dva
sinę pagalbą. Išbuvę tremtyje po
10 metų, grįžo į Lietuvą su palauž
ta sveikata. Tėv. Pijus Andraitis
tuoj mirė, o Tėv. Aloyzas Janušai
tis ir Tėv. Patricijus Puodžiūnas,
trūkstant kunigų, iki mirties patar
navo jiems pavestų parapijų tikin
tiesiems. Vienintelis iš kunigų li
ko
neišvežtas
Tėv.
Laurencijus
Daugnora, kuris ramiai dirbo para
pijose ir 1980 m. spalio 26 d. mirė.
Apie 20 brolių, kurie, vienuolynus
uždarius, panoro laikytis savo įža
dų ir vienuoliškai gyventi pasauly
je, taip pat baigia išmirti. Bet jie
nenusimena, nes tiki, kad Dievas

kaip pažadėjo, gali
tarnus ir iš akmenų.

pašaukti

sau

-oIš to, kas čia labai suglaustai
pasakyta, jau galime matyti, kaip
per 750 metų Lietuvoje spindulia
vo šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasia.
Kaip jo dvasios sūnūs tuoj po jo
mirties, norėdami su meile lietu
vius laimėti Kristui, atvyko į pago
nišką Lietuvą. Kaip jie darbavosi
Lietuvos krikšto metu ir vėliau
stiprindami lietuvių tikėjimą. Kaip
jie stengėsi grąžinti Romos Bažny
čion nuo jos atsiskyrusius. Kiek jie
kentėjo nuo protestantų ir kiek jie
jų grąžino Bažnyčiai. Ką veikė di
džiosios Lietuvos kunigaikštijos lai
kais ir kiek kentėjo rusų vergijo
je. Kaip jie buvo sunaikinti ir vėl
atsikūrę darbavosi nepriklausomoje
Lietuvoje. Kaip, sovietų sutriuškin
ti, įsikūrė Amerikoje ir darbavosi,
laukdami geresnių laikų, kad grįžę
į Lietuvą, vėl atgaivintų šv. Pran
ciškaus dvasios spinduliavimą.
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PRIEDAS
ŠVENTO PRANCIŠKAUS MALDOS
Šv. Pranciškaus paaiškinta Viešpaties malda
Švenčiausias Tėve mūsų: mūsų Sutvėrėjau, Atpirkėjau,
Išganytojau ir Suramintojau.
Kuris esi danguje: angeluose ir šventuosiuose, apšviesda
mas juos pažinimui, nes tu, Viešpatie, esi šviesa; uždegi
juose meilę, nes tu, Viešpatie, esi meilė; apgaubi ir pripildai
juos palaima, nes tu, Viešpatie, esi aukščiausias gėris, amži
nasis gėris, iš kurio eina visoks gėris, o be kurio nėra jokio
gėrio.
Teesie šventas tavo vardas: kad nušvistų mumyse tavęs
pažinimas, kad pažintume kokia yra platybė tavo geradary
bių, ilgybė tavo pažadų, aukštybė tavo didybės ir gilybė
tavo sprendimų.
Teateinie tavo karalystė: kad tu viešpatautum mumyse
per malonę ir priimtum mus į savo karalystę, kur yra tikras
tavęs regėjimas, tau meilė tobula, palaiminta vienybė su tavimi,
amžinas tavimi gėrėjimasis.
Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje: kad
mylėtume tave visa širdimi — visada mąstydami apie tave;
visa siela — visada tavęs trokšdami; visomis mintimis —
tau pašvęsdami visas savo intencijas ir visur ieškodami tik
tavo garbės; visomis jėgomis — visų savo galių niekur kitur
nepavartodami, o vien tiktai tau jas pašvęsdami, kaip auką
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tavo meilei; kad mylėtume artimą, kaip patys save, visus
stipriai traukdami į tavo meilę, džiaugdamiesi kitų geru,
kaip ir savo, blogybėje jų pasigailėdami ir nė vieno jų ne
įžeisdami.
Kasdieninės mūsų duonos: mylimąjį tavo Sūnų, Viešpatį
mūsų Jėzų Kristų duok mums šiandien — kaip prisiminimą,
supratimą ir pagarbą meilės, kurią mums parodė, ir už visa
tai, kuo už mus aukojosi, išgelbėjo ir iškentėjo.
Ir atleisk mums mūsų kaltes: per tavo neapsakomą gai
lestingumą, per mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios au
ką ir per palaimintosios Mergelės Marijos ir visų tavo iš
rinktųjų nuopelnus ir užtarimą.
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams: gi mums,
jei ne visiškai atleidžiame, tu, Viešpatie, padaryk, kad mes
visiškai atleistume, kad savo priešus dėl tavęs tikrai mylė
tume ir juos meilingai užtartume, niekam už bloga blogu
neatsilygintume ir visiems tavyje padėti stengtumės.
Ir neleisk mūsų gundyti: pagunda klastinga ir aiškia,
staigia ir sunkia.
Bet gelbėk mus nuo pikto: praėjusio, dabartinio ir bū
simo. Amen.
Vertė V. Garbukas, O.F.M.

Pilnutinis atsidavimas Viešpačiui
Viešpatie, prašau tave, teatitraukia mano protą deganti
ir maloni tavo meilės galia nuo visų žemiškų dalykų, kad
meile iš meilės numirčiau tau, kuris, mane mylėdamas, tei
keisi iš meilės numirti.

Viešpaties Jėzaus Kristaus garbinimas
Garbiname tave, Švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau,
čia ir visose tavo bažnyčiose visame pasaulyje ir šloviname
tave, kad per šventą savo kryžių atpirkai pasaulį.

Kančios ir meilės prašymas
Mano Viešpatie Jėzau Kristau, dviejų dalykų prieš savo
mirtį prašau: pirma, kad aš savo gyvenime, kiek tai galima,
savo sieloje ir kūne pajusčiau tą skausmą, kurį tu, malo
niausias Jėzau, jautei skaudžiausią savo kančios valandą,
antra, kad aš, kiek tai galima, pajusčiau tą nepaprastą mei
lę, kuria tu, Dievo Sūnau, buvai užsidegęs noriai iškentėti
skaudžiausią kančią už mus nusidėjėlius.

Dievo garbinimai
Tu esi vienas Šventas Viešpats Dievas, kuris darai nuosta
bius dalykus. Tu esi tvirtas. Tu esi didingas. Tu esi aukš
čiausias. Tu esi visagalis, tu, šventas Tėve, dangaus ir žemės
Karalius. Tu esi triasmenis ir vienas Viešpats Dievas, — vi
suotinis gėris. Tu esi gėris, visoks gėris, aukščiausias gė
ris, Viešpats Dievas, gyvas ir tikras. Tu esi meilė ir malo
numas. Tu esi išmintis. Tu esi nusižeminimas. Tu esi kantry
bė. Tu esi saugumas. Tu esi ramybė. Tu esi džiaugsmas
ir linksmumas. Tu esi teisingumas ir nuosaikumas. Tu esi viso
keriopų turtų pilnybė. Tu esi grožis. Tu esi švelnumas. Tu
esi globėjas. Tu esi sargas ir gynėjas. Tu esi stiprybė. Tu
esi prieglauda. Tu esi mūsų viltis. Tu esi mūsų tikėjimas.
Tu esi didelis mūsų malonumas. Tu esi mūsų amžinas gy
venimas, didingas ir nuostabus Viešpats, visagalis Dievas,
gailestingas Išgelbėtojas.

Brolio Leono palaiminimas
Telaimina tave Viešpats ir tesaugo tave. Teparodo tau
savo veidą ir tepasigaili tavęs. Teatgręžia savo veidą į tave
ir tesuteikia tau ramybę. Tepalaimina Viešpats tave, broli
Leonai.

Palaimintosios Mergelės Marijos pasveikinimas
Sveika, šventoji Valdove, Švenčiausioji Karaliene,
Gimdytoja Marija, visuomet Mergele, Švenčiausiojo
kojo Tėvo išrinktoji, kurią jis su Švenčiausiuoju
Sūnumi ir Šventąja Dvasia Ramintoja pašventino,
buvo ir yra visokių malonių pilnybė ir visoks gėris.
jo rūme. Sveika, jo palapine. Sveika, jo buveine.
jo apsiauste. Sveika, jo tarnaite. Sveika, jo Motina.
ir jūs, visos šventos dorybės, kurios per Šventosios
malonę ir apšvietimą esate įdiegiamos į tikinčiųjų
kad iš netikinčiųjų padarytumėte tikinčiuosius.

Dievo
dangiš
mylimu
kurioje
Sveika
Sveika,
Sveikos
Dvasios
širdis,

Taikos malda
Viešpatie, padaryk mane savo taikos įrankiu. Ten, kur
neapykanta viešpatauja, leisk man skelbti meilę, kur skriau
da — teisingumą, kur abejonė — tikėjimą, kur nusimini
mas — viltį, kur tamsa — šviesą, kur liūdesys — džiaugsmą.
O Dieviškasis Mokytojau, suteik, kad aš ne tiek sau ieško
čiau suraminimo, kiek kitus raminčiau, ne kad būčiau su

prastas, bet kad kitus suprasčiau, ne kad būčiau mylimas,
bet kad visus mylėčiau, nes tik duodami gauname, dovano
jant mums atleidžiama, per mirtį gimstame amžinajam gy
venimui.

Šv. Pranciškaus dorybių pasveikinimas
Sveika, Karaliene išmintie, Viešpats tave tesaugo su tavo
broliu paprastumu. Sveika, neturto Ponia, Viešpats tesaugo
tave su tavo broliu nusižeminimu. Sveika, šventoji meilės
Ponia, Viešpats tesaugo tave su tavo seserim šventa paklus
nybe. Visos šventosios dorybės, tesaugo jus Viešpats, iš kurio
išeinate ir ateinate. Visame pasaulyje visiškai nėra jokio žmo
gaus, kuris vieną iš jūsų galėtų turėti, jei pirma nenumirtų.
Kuris vieną turi ir kitų nepažeidžia, visas turi; ir kuris
vieną pažeidžia, nė vienos neturi ir visas pažeidžia; ir kiek
viena jų sugėdina ydas ir nuodėmes. Šventa išmintis sugė
dina šėtoną ir visas jo klastas. Tyras šventas paprastumas
sugėdina visokią šio pasaulio ir kūno išmintį. Šventas nusi
žeminimas sugėdina išdidumą ir visus šio pasaulio žmones
ir visa, kas jame yra. Šventa meilė sugėdina visas velniškas
ir kūniškas pagundas ir visus kūno nuogąstavimus. Šventa
paklusnybė sugėdina kūniškus norus ir laiko apmarinusi kūną
dvasios ir savo brolio paklusnybėje ir daro žmogų paklusnų
visiems šio pasaulio žmonėms, ir ne tik žmonėms, bet ir gy
vuliams ir žvėrims, kad galėtų su juo daryti, ką nori, kiek
jiems leista iš aukščiau nuo Dievo.

Šv. Pranciškaus palaiminimas
Ir kiekvienas, kuris laikysis regulos ir mano patarimų,
teesie danguje Aukščiausiojo Tėvo laiminamas, o žemėje —
laiminamas jo mylimiausiojo Sūnaus kartu su Šventąja Dvasia
Ramintoja ir su visomis dangaus galybėmis bei visais šven
taisiais. Ir aš, brolis Pranciškus, mažiausias jūsų tarpe ir
jūsų tarnas, kiek tik išgaliu, vidiniu ir išoriniu būdu tvir
tinu jums tą švenčiausiąjį laiminimą, kurį turėkite su viso
mis dangaus galybėmis ir visais šventaisiais dabar ir per
amžius.

Šv. Tėvo Pranciškaus paraginimas
O mylimiausieji broliai ir amžinai palaimintieji sūnūs,
klausykite manęs, klausykite jūsų Tėvo žodžių. Didelius da
lykus pažadėjome, bet dar didesni yra mums pažadėti. Trum
pas smagumas — amžina bausmė. Mažas kentėjimas — be
galinė garbė. Daug yra pašauktųjų, maža išrinktųjų, bet visi
gaus atlyginimą.
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Aukščiausias visagali, geras Viešpatie,
Tavo yr giesmės, garbė ir didybė
Ir kiekvienas palaiminimas.
Viskas iš Tavęs prasideda,
Ir žmonės nėr verti Tavęs minėti.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji sutvėrimai,
Ypač puikioji sesė saulė,
Kuria dienas ir mus tu apšvieti;
Jinai graži ir, spindėdama didžiu spindėjimu,
Mums atneša, Aukščiausias, Tavo vaizdą.
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Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis mėnuo ir žvaigždynai;
Danguj Tu jiems teiki puošnumą, grožį ir šviesumą.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis vėjas,
Erdvės, debesys, giedra ir oro atmainos,
Per kurias Tu savo kūriniams teiki gyvastingumą.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, broliai vandens,
Kurie labai naudingi, ramūs, ir gaiviną, ir skaistūs.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė ugnis,
Ja Tu švieti nakties tamsybę,
Jinai graži, džiaugsminga, ir stipri, galinga.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė žemė motina,
Kuri mus valdo ir maitina
Ir augina visokį vaisių, ir žiedus spalvinguosius, ir žolę.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, kurs Tavosios meilės
padedamas atleidžia
Ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią.
Palaiminti, kurie išlaiko taiką,
Jie bus Tavo, o Aukščiausias, vainikuoti.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesuo mirtis mūs kūniškoji,
Nuo kurios nė viens gyvenantis žmogus negal pabėgti.
Vargas tiems, kurie numirs nusidėjimuose mirtinguose.
Palaiminti, kurie nebeiškrypsta iš Švenčiausių Tavo norų kelio,
Ir jiems mirtis antroji blogo negalės atnešti.
Pagarbinkit ir šlovinkite Viešpatį, ir būkite Jam dėkingi,
Ir tarnaukite Jam su didžiu nusižeminimu.
Vertė Stasys Santvaras
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Knygelė “Šv. Pranciškaus dvasios spin
duliavimas”, parašyta žinomo istoriko Tėv.
Viktoro Gidžiūno, O.F.M., yra lyg maža
pranciškonų
istorijos
enciklopedija.
Retai
kada į tokį ribotą puslapių kiekį pasiseka
sutelkti tiek daug svarbios medžiagos.
Čia sutrauktai atpasakota visa pranciš
konų ordino veikla, ypač daug dėmesio ski
riant pačiam šv. Pranciškui Asyžiečiui, kuris
yra jos pagrindas bei įkvėpėjas. Retai kuris
šventasis turėjo tokios įtakos pasauliui kaip
jis. Per tuos 800 metų nuo Pranciškaus
gimimo pasaulis stebėjosi jo idealais ir ne
jučiom juos vienaip ar kitaip priėmė kaip
aukščiausią krikščioniško idealizmo išraišką.
Taip pat ir Lietuva neliko abejinga
šv. Pranciškaus sukeltam judėjimui. Šioje
knygelėje pavaizduoti glaudūs pranciškonų
ryšiai su Lietuva nuo pat jų įsikūrimo
Asyžiuje. Evangelinio idealizmo srovė, atgai
vinta šv. Pranciškaus gyvenimu, eina per
800 metų, pirmiausia pasiekdama mūsų val
dovus, o kiek vėliau ir visą tautą. Skaity
tojas galės stebėtis, kaip Rusijos carų beveik
sunaikinti pranciškonai po Pirmojo pasauli
nio karo staiga atsigauna, suklesti ir iš
plečia savo įtaką. Po Antrojo pasaulinio
karo jie gi nelauktai atgyja Amerikoje.
Šioje knygelėje, lyg kokiame veidro
dyje, matomi įdomūs pranciškonų veiklos
faktai, kuriuos Visagalio ranka pakreipė pa
saulio gerovei.

