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2013 metais sukaks 600 metø nuo Þemaièiø krikðto,
o 2017 metais – 600 metø nuo Þemaièiø vyskupystës
ásteigimo. Þemaièiai jau pradëjo rengtis ðiems jubiliejams. 2008 m. rudená Lietuvos Vyriausybë patvirtino Þemaièiø krikðto ir Þemaièiø vyskupystës ásteigimo 600 metø jubiliejaus minëjimo 2009–2017 metø programà. Jos
rengëjai siekia ne tik kad bûtø iðkilmingai paþymëtos
minëtos sukaktys, bet ir joms tinkamai pasirengta – áamþinti svarbiausi su Þemaièiø krikðtu, Þemaièiø vysku-

2008 m. lapkrièio 25 d. Telðiuose mirë Telðiø
vyskupas-emeritas Antanas Vaièius.
Antanas Vaièius gimë 1926 m. balandþio 5 d.
Skuodo rajono Geiduèiø kaime. 1943 metais baigë Skuodo gimnazijà. 1943–1946 metais studijavo Telðiø kunigø seminarijoje. 1951–1973 metais dirbo ávairiose Telðiø vyskupystës ir Klaipëdos
prelatûros parapijose kunigu, 1973–1975 metais – Telðiø katedros klebonu ir vyskupijos kurijos kancleriu, 1975-aisiais tapo Telðiø vyskupijos
ir Klaipëdos prelatûros kapituliniu vikaru. 1982aisiais nominuotas vyskupu ir paskirtas Telðiø vyskupijos ir Klaipëdos prelatûros apaðtaliðkuoju administratoriumi. 1982-øjø liepà Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. 1989–2001
m. buvo Telðiø vyskupijos ordinaras.1986–1999
m. buvo Vatikano Dvasininkijos kongregacijos narys, 1988–1993 m. – Lietuvos Vyskupø Konferencijos pirmininko pavaduotojas.
2001 m., sulaukæs 75 metø amþiaus, pagal kanonø teisës nuostatus áteikë popieþiui atsistatydinimo raðtà. 2001 m. geguþës 13 d. popieþius Jonas Paulius II priëmë jo atsistatydinimà ir paskyrë
vyskupà A. Vaièiø Telðiø vyskupijos apaðtaliniu administratoriumi.
2002-øjø sausio mënesá vyskupas A. Vaièius atleistas ið Telðiø vyskupijos apaðtalinio administratoriaus pareigø. 2002 metais, skiriant Telðiø vyskupijai naujà ordinarà, Antanas Vaièius tapo vyskupu emerit

pystës istorija susijæ objektai, vietos ir asmenybës.
Programoje raðoma, kad turi bûti parengti ir ágyvendinti rinkodaros bei informacijos priemonës, pristatanèios ðá svarbø jubiliejø Lietuvos ir pasaulio visuomenei,
organizuoti renginius, skirtus jubiliejui paminëti. Numatyta atlikti su Þemaièiø krikðtu ir Þemaièiø vyskupystës istorija susijusiø svarbiausiø objektø ir vietos tvarkybos, statybos darbus, árengti vieðàjà infrastruktûrà, kad
bûtø sudarytos sàlygos juos lankyti ir paþinti.
Kultûros ir Ûkio ministerijai pavesta bendradarbiaujant su Telðiø vyskupijos kurija koordinuoti ðios programos ágyvendinimà. Planuojama, kad ðios priemonës bus
finansuojamos ið valstybës biudþeto, Europos Sàjungos
fondø, Privatizavimo fondo ir kitø teisëtai ágytø lëðø.
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