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Mairuoniu Ðvënèiausës Mergelës Marijës baþnîèë

MAIRUONÇ
ÞELVÎTË D ANGUOLË

Pakeliou ið Pagrîþuvë i Kelmë – Mairuoniu gîvenvietë. Ana
priklausa Liuoliû seniûnëjç. Pru ðali tek Dubîsa, katruos slienç èe,
kâp ë këtuos Þemaitëjës vëituos, sotrauk daug gamtuos mîlietuoju,
turistu. Par Mairuonius tek Saldaus upielis, katros seniau toriejë
Saudas varda. Pagal anou gîvenvietë iki 1933 metu Saudininkâs ër
bova vadënama, vuo Mairuoniu vardo pavadinta poeta, konëga
Maèiulë Juona-Mairuonë (1862–1932) garbç.
Raðîtëniûs ðaltëniûs XVIII omþiou pradedams mënietë Saudininku dvars, katrou 1927 m. iðparceliava. Miestelie stuov 1782 metâs
pastatîta Ðvënèiausës Mergelës Marijës baþnîèë.
Mairuoniûs 1920 m. dvarininks Marcinkus pasërûpëna, kad
kaimë bûtom atëdarîta privati vëina komplekta pradiuos muokîkla.
1931 m. anâ bova pastatîts noms. 1949 m. kaimë isteigta septînmetë
muokîka, katra 1961 m. reorganizouta i aðtonmetë. Dabar gîvenvietie
veik pagrindënë muokîkla.
Mairuonç garsë kaimë esontçs 1863 metu sokëlieliu kapâs.
Dabar Mairuonç – tuo patëis pavadënëma seniûnëjës cëntros.

Kels Tîtuvienâ–Kelmë ðiuos vëituos nepraëlgst. Apîlinkës graþës. Aple do këluometrâ nu Mairuoniu, kairiuojie Dubîsas slienë
posie aki patrauk Mairuoniu koplîtelë. Anuos istuorëjë – iðskërtënë. Koplîtelës vëdou – akmou. Þmuonës tëk, kad anamë îr ispausta
vâka pieda, lazda ër kielis. Vietënç pasakuo tuokë istuorëjë: daugiau kap prið 160 metu tuos apîlinkies gîvena ûkininks Þilinsks.
Uns rada tou akmëni ër tuo vëituo, kor anou pamatë, sorëntë maþa,
1,5 m aukðtë koplîtelë, i katrou pastatë Ðvënèiausës Mergelës Marijës skulptûrelë, vo ðalëp koplîtelës – ër krîþio. Tou krîþio vîrs
pastatës pu tuo, ka anou aplonkë tuoks regiejëms: bûk tâ Þilinskiou
pasëruodiusi Ðvënèiausiuoji Mergelë Marijë ër lëipusi tuo vëituo
pastatîtë koplîtelë. Þilinsks vësa sava lëkusi gîvenëma rûpënuos
tou koplîtelë ër ðalëp anuos bovusiu þmuoniû vadënamo ðvënto
ðaltënio. Ka Þilinsks mërë, senuosës koplîtelës vëituo Tîtuvienu
valsèiaus Pavëngrë kaima gîventuojë Jautakë rûpesnio bova pastatîta nauji, geruokâ jau dëdlesnë koplîtelë, katruo tëlpa ne maþiau
kap ketorë þmuonis. Uns sërga, bova paralîþouts. Negaliuos prispauts vîrs apsëþadiejë, ka, je iðgis, pastatîs naujë, dëdlesnë koplîtelë. Iðgëjë ër koplîtelë pastatë. Anou paðvëntëna konëgs P. Vaðkevîèë.
Kap ër onkstiau tuo kuoplîtelie bova sauguoms jau mënavuots akmou ër Ðvënèiausës Mergelës Marijës skulptûrelë. Tuoliau bova
priveizams ër ðalëp koplîtelës esous ðaltënis, katruo vondou, kâp
pasakuo senëijç tuo kraðta þmuonis, îr daug kou pagîdës.
XX omþiaus pradiuo ta vëita bova dëdlç garsi. Pasëmelstë, Ðvënèiausës Mergelës Marijës maluoniu papraðîtë þmuonis liuob
soplauktë ið tuolëmiausiu vëitu, vuo atvaþiavë liuob kelçs eitë aple
koplîtelë ër melstëis. Tou laiko Saudininku dvara ër anuo apîlinkiu
ðeimininkë bova Chruðèiuovienë Uona. Ana ûkiou ër dvara mëðkams tvarkîtë somdë urieda. Maldininkâ anam nepatëka. Vëina
karta jiemë ons ër vësus maldininkus iðgainiuojë. Uþ tuoki darba
greitâ bova nubausts – bepareinonti nomëi anou tou dëina paralîþava – sotraukë i kamûli. Ëlgâ gîdies, bet nikuokëi daktarâ
nepadiejë. Tumet pats papraðë, kad anou nuveþto pri tuos Mairuoniu koplîtelës. Ið vësû sîlu ðliauþuojë, ðliauþuojë aple koplîtelë, ër
pasveika. Dvarininkë Chruðèiuovienë Uona bovusi dëdlç kontëna
sava urieda darbo, tad, ka soþënuojë juk uns iðvaþiava pri koplîtelës, pasëþadiejë, ka, je urieds pasvçks, vëituo senuosës pastatîs
dâ dëdlesnë ër mûrënë koplîèë. Ka urieds pasveika, ana davë
gerû rauduonû plîtu, paskîrë mûrininkus, dar kelis këtus vîrus ër
pastatë dëdëlë koplîèë, katra panaði i baþnîèë. Stuov ana ër ðëndëin. Aplinkou koplîèelë – krîþç, katrus þmuonis pastatë atsëdiekavuodamë Ðvënèiausç Mergelç Marijç uþ pagëjëma. Ðaltënielis
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èe tçp pat tebtrîkðt, pasësëmtë vondëns sostuo nemaþâ þmuoniû.
Dabar koplîtelë – pri pat plënta Tîtuvienâ–Kelmë, katros bova
notëists sovietmetio. Planoujint darbus bova siûluoma koplîtelë vësâ
noverstë, vuo kieli notëistë anuos vëituo. Valdiuos þmuonis þënuojë
tuos koplîtelës istuorëjë, tad tuokem þingsniou nesërîþa ër koplîtelë
lëka stuovietë sava onkstesnie vëituo. Kelë pîlëms dabar îr pri
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patiuos koplîtelës. Tad, vaþioudams kelio, je neþënuosi, kor koplîtelë stuov, gali anuos ër nepamatîtë.
Dabar tënie koplîtelie îr irëngts altuorios, anamë stuov Ðvënèiausës Mergelës Marijës skulptûra (ta skulptûrelë koplîtelie jau îr
pënktuoji – anou paduovënuojë vienuolis Mickevîèë), vo ðalëp altuoriaus – tas garsiesis akmou so vâka piedo. Èe îr bovë dar ër do
ðvëntë paveikslâ – Ðvënèiausës Jezaus Ðërdëis ër Ðvënèiausës
Mergelës Marijës Ðërdëis. Bet... Neaplënkë ër tuos koplîtelës vagis. Ðeimininkava anëi èe ne vëina karta. Iðneðë ne tik tus paveikslus, bet nemaþâ ër këtû vertîbiu, katruos tuo koplîtelie bova.
Ðaltënielis i þemës paverðio verþas uþ 50 metru nu kopîtelës.
Ons patenk i specelç tam padarîta ðolënë, vo vondëns perteklios
nobieg i Dubîsas opë.
Koplîtelë ër anuos aplinka graþç sotvarkîta. Tou pasërûpëna Mairuoniu parapëjës klëbuons konëgs Ðvabinsks Kçstutis. Dëdlies pagelbas ons solaukë ið Liuoliû seniûnëjës seniûna V. Mikalauskë,
girininka A. Kaubrë, eigolë V. Stuonë, apîlinkës ûkininku, këtû parapëjës gîventuoju. Sotvarkë, nodaþë, takieli pri ðvënta ðaltënë naujç
îrëngë, kvietku padëigë, tvuoro aptvierë.
Ðëlto metu laiko, pradedont pavasario, kuoþna mienesë 13 dëina 14 valonda Mairuoniu parapëjës klëbuons Mairuoniu koplîtelie
aukuo Ðvëntas Mëðës. Èe tonkç gali sotëktë besëmeldontius
þmuonis, atvîkusius ne tik ið aplinkiniu kaimû, bet ër ið Vilniaus,
Kauna, Raseiniu, këtû vëitu.
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