58

Þ EMAIÈIØ K ALVARIJOJE

DIDIEJI ÞEMAIÈIØ
KALVARIJOS ATLAIDAI
KRONIKA, 2014 M.
KAN.

TEOL. LIC.

LIEPOS

2–12 D.

A N D R I E J U S SABALIAUSKAS

Felikso ÐPOKO nuotraukose – akimirkos ið Didþiøjø
Þemaièiø Kalvarijos atlaidø. 2014 m. liepos 2–12 d.

Ðiemet, kaip tai áprasta Didþiøjø Þemaièiø Kalvarijos atlaidø iðvakarëse – 2014 m. liepos 1 d. – maldininkai, tarp kuriø buvo daug
Marijos legiono nariø ið visos Telðiø vyskupijos bei kitø Lietuvos
vietø, rinkosi á netoli Þemaièiø Kalvarijos esantá þmoniø vadinamàjá
Panø kalnà. Èia, miðke, ant kalvelës, prie Pasruojo kaimo tvenkiniø, stovinti koplyèia, kryþiai, koplytstulpiai, koplytëlës tikintiesiems
primena senus laikus, kai XVII a. ðvedø kariuomenës kareiviai uþvertë rûsius, kuriuose buvo gyvos savo tikëjimo neatsiþadëjusios
aplinkiniø kaimø merginos ir moterys. Tradiciðkai atlaidø iðvakarëse èia ðiemet 16 val. buvo aukojamos Ðv. Miðios, sakomas pamokslas, o po pamaldø piligrimø grupë procesija iðkeliavo á Þemaièiø Kalvarijos Bazilikà.
Ðv. Miðioms Panø kalne vadovavo Telðiø kunigø seminarijos
prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, koncelebravo nemaþai á
Þemaièiø Kalvarijà atvykusiø kunigø, giedojo Alsëdþiø parapijos
sumos choras. Pamokslà pasakë Ðv. Miðioms vadovavæs kunigas
kan. A. Sabaliauskas. Jis priminë istorinius ávykius, susijusius su
ðia ðventa vieta, ir paragino maldininkus nuolat klausytis Dievo ir
kalbëtis su juo. Kanauninkas paþymëjo, jog prasidedantys atlaidai
ypatingi, nes vyksta Ðeimos metais, buriantis prie Krikðèioniðkø
Ðeimø Karalienës stebuklingojo paveikslo ir renkantis á Didþiuosius atlaidus, kurie pradëjo vykti prieð 375 metus.
Procesijai pasiekus Þemaièiø Kalvarijos Ðventovæ, èia
19 valandà iðkilmingais Miðparais – Vakarine liturgine malda –
prasidëjo Didieji Þemaièiø Kalvarijos atlaidai.
Prieð Miðparus buvo atidarytas ðalia Bazilikos iðkilæs naujas
Þemaièiø Kalvarijos higienos centras. Iðkilmëse dalyvavo Telðiø
vyskupas Jonas Boruta SJ, Þemaièiø Kalvarijos parapijos klebonas
ir Ðventovës rektorius kan. Jonas Aèas, Plungës miesto ir savivaldybës mero pavaduotojas Mindaugas Jurèius, Plungës savivaldybës administracijos direktorë Asta Beierle-Eigirdienë, ðio centro
ákûrimui lëðø paaukojæs verslininkas Vidmantas Jonika, statybos
rangovo UAB „Anrivis“ vadovas Rièardas Lesovojus bei nemaþas
bûrys sveèiø ir á atlaidø pradþià atvykusiø piligrimø. Visi kalbëjusieji pasidþiaugë nauju, bendruomenei reikalingu statiniu. Po juostelës perkirpimo padëkos ir atminimo dovanas pagrindiniam aukotojui V. Jonikai ir statybos bei árengimo darbus atlikusios firmos
vadovui R. Lesovojui áteikë kan. Jonas Aèas, kuris taip pat tarë ir
padëkos þodá, pasidþiaugë dar viena ágyvendinta graþia, þmonëms
reikalinga idëja.

19 val. Þemaièiø Kalvarijos Bazilikoje Vakarinei Valandø liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arûnas
Poniðkaitis, kartu su kitais Bazilikoje meldësi Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Þemaièiø Kalvarijos Bazilikos kanauninkø kapitulos kanauninkai bei
kiti á iðkilmes atvykæ kunigai. Pamaldose giedojo Klaipëdos Marijos Taikos Karalienës baþnyèios grigaliðkojo choralo grupë Shola
cantorum de Regina pacis (vadovas Vidmantas Budreckis). Pamokslà pasakë sveèias ið Vilniaus vyskupas A. Poniðkaitis. Po
Vakarinës Liturginës valandos apie Bazilikà vyko eucharistinë procesija, tikintieji buvo palaiminti Ðvè. Sakramentu.

LIEPOS 2 DIENA
2014 m. pirmoji Didþiøjø Þemaièiø Kalvarijos atlaidø diena (liepos 2-oji) buvo skirta maldoms uþ kunigus, kunigø seminarijas,
vienuolius, vienuoles, ministrantus bei naujus paðaukimus. Tà
dienà á Ðventovæ rinkosi ir Telðiø dekanato tikintieji. 10 val. Ðv. Miðioms vadovavo Telðiø dekanato dekanas prelatas Juozas Ðiurys,
koncelebravo keletas ðio dekanato kunigø, pamokslà pasakë Telðiø dekanato vicedekanas, Telðiø vyskupijos Katedros administratorius kan. Domas Gatautas. Ðv. Miðiø metu giedojo Luokës
parapijos choras.
Pagrindinëms tos dienos 12 val. vykusioms Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà gausiai susirinkusiems tikintiesiems pasakë
Vilkaviðkio vyskupas Rimantas Norvila. Koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas
OFM ir 80 kunigø ið ávairiø Lietuvos vyskupijø. Kartu su visais
meldësi daugiau negu 20 ministrantø ið ávairiø Telðiø vyskupijos
parapijø bei atvykæ vienuoliai ir vienuolës. Giedojo Telðiø Katedros sumos choras (vadovë vargonininkë Dalia Pleðkienë). Ðv. Miðiø metu ir po jø, giedant Kalnus, grojo ið Telðiø atvykæs puèiamøjø kvartetas (vadovas Darius Jurgutis).
Po Ðv. Miðiø tikintieji iðkeliavo á Kryþiaus kelià, giedodami
Kalnø giesmes, lankydami koplytëles, o ðiai procesijai, neðdamas Didþiàjà Ðv. Kryþiaus relikvijà, vadovavo Vilkaviðkio vyskupas R. Norvila. Kartu su juo ir dideliu bûriu kunigø bei vienuoliø
keliavo ir Telðiø vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas
OFM, o Þemaièiø Kalvarijos Bazilikos viduje vykusiai Kryþiaus
kelio procesijai vadovavo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ.
Po Kalnø procesijø Bazilikoje Telðiø vyskupas J. Boruta SJ
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daliai Telðiø vyskupijos kunigø áteikë naujus paskyrimus á parapijas bei ávairioms tarnystëms. Po pamaldø Þemaièiø Kalvarijos
parapijos namuose buvo surengta agapë.

LIEPOS 3 DIENA
Tæsiantis Didiesiems Þemaièiø Kalvarijos atlaidams, liepos 3 d.,
buvo meldþiamasi uþ tikybos mokytojus, katechetus bei visus pedagogus. Ði diena buvo taip pat skirta ir Skuodo dekanato tikinèiøjø
piligrimystei. 10 val. Ðv. Miðioms Bazilikoje vadovavo ir pamokslà
pasakë Skuodo dekanato dekanas, Skuodo parapijos klebonas kun.
Saulius Damaðius. Nuo pat ryto á Þemaièiø Kalvarijà rinkosi Telðiø
vyskupijos tikybos mokytojai bei katechetai ir kitø srièiø pedagogai. Þemaièiø Kalvarijos Kultûros centre vyko jiems skirtas renginys. Visus susirinkusius pedagogus pasveikino Telðiø vyskupas
J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Lietuvos ir Telðiø vyskupijos katechetikos centrø direktorius, Telðiø
vyskupo vikaras mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Visi kalbëjusieji
pasidþiaugë susirinkusiais tikybos mokytojais, paragino juos ir toliau vykdyti kilnià misijà, dëstant tikybà ir mokant jaunàjà kartà
tikëjimo tiesø bei tikrøjø vertybiø puoselëjimo. Po sveikinimø susirinkusieji turëjo galimybæ pasigërëti èia parodyta poetine-muzikine
kompozicija „Palaimingoji Krikðto ðviesa“ (teksto autorë – Elena
Borusevièiûtë-Ðidlauskienë, kompozicijà reþisavo Telðiø rajono
savivaldybës Þemaitës teatro reþisierë Laimutë Pocevièienë, grojo
Telðiø muzikos mokyklos mokytojai. Pagrindinius vaidmenis atliko
aktoriai – doc. Petras Bielskis, Virginija Kochanskytë ir kiti. Po
meninës kompozicijos Lietuvos ir Telðiø vyskupijos katechetikos
centro direktorius mons. kan. R. Gudlinkis ir Telðiø vyskupijos katechetikos centro metodininkë Margarita Petrauskaitë apþvelgë tikybos dëstymo tendencijas Telðiø vyskupijoje, áteikë padëkas veikliausiems ir iðradingiausiai dirbantiems pedagogams, pasveikino

ðiais metais aukðtesnes kvalifikacijos kategorijas ágijusius pedagogus, jiems ir metodiniø bûreliø pirmininkams áteikë atminimo
dovanëles.
12 val. pagrindinëms Ðv. Miðioms, kuriose dalyvavo apie du
ðimtai atvykusiø tikybos mokytojø ið visos Telðiø vyskupijos, vadovavo ir pamokslà pasakë kardinolas Audrys Juozas Baèkis, kartu koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas
vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir bûrelis kunigø ne tik ið Skuodo
dekanato. Ðv. Miðiø metu giedojo Skuodo Ðvè. Trejybës parapijos
sumos choras (vadovas – vargonininkas Bronislovas Anuþis).
Po Ðv. Miðiø maldininkai meldësi eidami Kryþiaus kelià, kuriam
lauke vadovavo ir Ðv. Kryþiaus relikvija maldininkus laimino Telðiø
vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, o Bazilikos
viduje – Telðiø vyskupas J. Boruta SJ ir kardinolas Audrys Juozas
Baèkis. Po Kalnø procesijos Telðiø vyskupas J. Boruta SJ Bazilikoje
dideliam bûriui Telðiø vyskupijos tikybos mokytojø ir katechetø
áteikë kanoninius siuntimus dëstyti tikybà ar dirbti katecheto darbà
parapijoje bei atminimo dovanëles.
Po pamaldø tikybos mokytojai ir katechetai dalyvavo nuotaikingoje agapëje, kuri vyko Þemaièiø Kalvarijos parapijos namuose.
Èia jie turëjo jie galimybæ ir betarpiðkai pabendrauti, susipaþinti.

LIEPOS 4 DIENA
Treèioji Didþiøjø Þemaièiø Kalvarijos atlaidø diena buvo maldø
uþ policijà ir teisësaugà bei Gargþdø dekanato tikinèiøjø piligrimø
kelionës á Þemaièiø Kalvarijà diena.
10 val. Þemaièiø Kalvarijos Bazilikoje vykusioms Ðv. Miðioms
vadovavo ir pamokslà pasakë Priekulës parapijos klebonas kun.
Èeslovas Degutis, giedojo Veivirþënø parapijos choras (vadovas –
vargonininkas Romas Starkutis).
(Nukelta á 60 p.)
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LIEPOS 5 DIENA

(Atkelta ið 59 p.)
12 val. Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë Ðiauliø vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM,
taip pat Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas kun. Algirdas
Toliatas, Telðiø vyskupijoje policijos kapelionais dirbantys kunigai
kan. Remigijus Saunorius, kan. Vilius Viktoravièius, kun. Gintaras
Lengvinas, kiti Gargþdø dekanato bei ið kitur atvykæ kunigai. Ðv. Miðiose grojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos reprezentacinis puèiamøjø orkestras (meno vadovas Egidijus Miknius),
giedojo Gargþdø ðv. arkangelo Mykolo parapijos didysis sumos
choras (vadovas – vargonininkas Petras Katauskis).
Ðià dienà Bazilikoje meldësi daugiau negu du ðimtai ið visos
Lietuvos atvykusiø policijos darbuotojø, taip pat ir Ðv. Miðiose
dalyvavæs Lietuvos keliø policijos tarnybos virðininkas Gintaras
Aleksandravièius, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stonèaitis bei Klaipëdos, Telðiø, Panevëþio, Ðiauliø, Marijampolës, Alytaus, Vilniaus, Tauragës apskrièiø vyriausiøjø policijos komisariatø virðininkai ir kai kurie jø pavaduotojai, rajonø policijos komisariatø virðininkai.
Ðv. Miðiø pabaigoje policijos atstovai tarë padëkos þodá vyskupams ir kunigams, pasidþiaugë bendradarbiavimo su Baþnyèia rezultatais bei visiems kapelionams áteikë atminimo þenklus.
Tà dienà didelis bûrys policininkø, pasipuoðæ paradinëmis uniformomis, ëjo Kryþiaus kelià, neðë procesijoje reikalingus liturginius reikmenis. Po pamaldø policijos ir teisësaugos darbuotojai
susitiko nuotaikingoje agapëje, kuri vyko Þemaièiø Kalvarijos parapijos namuose.

Þemaièiø Kalvarijos Ðventovëje liepos 5 dienà buvo meldþiamasi uþ jaunas ðeimas, besiruoðianèias santuokos sakramentui, ir
jaunimà. Tà dienà á Þemaièiø Kalvarijà rinkosi piligrimai ið Palangos dekanato bei visos Lietuvos.
Dvyliktà valandà vykusioms pagrindinëms Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevièius SJ, koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo
pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir bûrelis kunigø.
Giedojo jungtinis Palangos ir Kretingos parapijø choras, kuriam
vadovavo Telðiø katedros vargonininkë Dalia Pleðkienë.
Po Ðv. Miðiø lauke procesijai á Kryþiaus kelià vadovavo arkivyskupas S. Tamkevièius SJ, o Bazilikos viduje – Telðiø vyskupas
J. Boruta SJ.
Tos dienos vakaras buvo skirtas jaunimui. Apie 100 jaunø þmoniø pësèiomis atëjo á atlaidus nuo Telðiø vyskupijos katedros giedodami, melsdamiesi. Alsëdþiuose jie dalyvavo graþiame ðlovinimo ir liudijimø vakare. Èia jaunimas apie ðeimà ir krikðèioniðkas
vertybes diskutavo su þymiais ir þinomais þmonëmis – aktoriumi
ir ðou verslo atstovu Rimu Ðopausku bei giesmiø, dainø autoriumi
Gediminu Raudoniu. Ðv. Miðiø metu Alsëdþiø baþnyèioje ateitininkai davë áþodá. Juos lydëjo Telðiø vyskupijos katedros administratorius kan. Domas Gatautas. 19 val. vakaro Ðv. Miðioms vadovavo
ir pamokslà jaunimui pasakë garbus sveèias ið Vilniaus apaðtalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Ðv. Miðias kancelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas
L. Vodopjanovas OFM ir nemaþas bûrys kunigø ið Telðiø bei kitø
vyskupijø. Ðv. Miðiø pradþioje á garbøjá sveèià bei didelá bûrá jaunimo kreipësi Telðiø vyskupas J. Boruta SJ. Jis pasveikino visus
susirinkusiuosius, pasidþiaugë, kad jaunimas atsiliepë á kvietimà
atvykti á Þemaièiø Kalvarijos Ðventovæ ir papraðë Ðv. Miðiø liturgijai vadovauti Apaðtaliná Nuncijø. Arkivyskupas pasakë pamokslà.
Po Ðv. Miðiø, jau sutemus, jaunimas, lydimas Apaðtalinio Nuncijaus ir Telðiø vyskupo augziliaro bei nemaþo bûrio kunigø, su
þvakëmis rankose ëjo Kryþiaus kelià, giedojo Kalnus, klausësi kunigø sakomø pamokslø, o vidurnaktá, gráþæ á Bazilikà, visà Kryþiaus
kelià kartu su jais ëjusio Apaðtalinio Nuncijaus bei Telðiø vyskupo
bei jo augziliaro buvo palaiminti kelionei á savo namus. Atsisveikindamas Telðiø vyskupas J. Boruta SJ jaunimui iðdalino atminimo
þenklus ir palinkëjo saugios kelionës.

LIEPOS 6 DIENA
Liepos 6-oji – pagrindinë Atlaidø diena. Ji Þemaièiø Kalvarijoje
buvo skirta maldoms uþ Tëvynæ Lietuvà, nes tà dienà minëjome
Karaliaus Mindaugo ir Karalienës Mortos karûnavimo sukaktá. Ði
diena buvo broliø latviø diena bei Klaipëdos ir Akmenës dekanatø
tikinèiøjø piligrimystei skirta diena. Gausus bûrys tikinèiøjø ið ávairiø Latvijos vyskupijø ir parapijø tà dienà atvyko melstis á Þemaièiø
Kalvarijà.
10 val. vykusioms Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë
Telðiø vyskupo vikaras Klaipëdos kraðtui, Klaipëdos dekanato dekanas, Klaipëdos Ðvè. Mergelës Marijos Taikos Karalienës parapijos klebonas kan. Vilius Viktoravièius. Ðv. Miðiø metu giedojo Akmenës ir Naujosios Akmenës parapijø jungtinis choras, vadovaujams ðiø parapijø vargonininkø.
Pagrindinëms tos dienos Ðv. Miðioms vadovavo Apaðtaliðkas
Nuncijus Pabaltijo kraðtams arkivyskupas Pedro Lopez Quintana,
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koncelebravo vyskupai ið Latvijos – Jelgavos vyskupijos vyskupas ordinaras Edvards Pavlovskis, vyskupas emeritas Antons Justs,
Liepojos vyskupijos vyskupas Viktors Stulpins, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevièius SJ, Telðiø vyskupas J. Boruta
SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Kaiðiadoriø
vyskupijos vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, nemaþas bûrys atvykusiø kunigø. Ðv. Miðiø metu giedojo Klaipëdos Ðv. Kazimiero parapijos didysis sumos choras (vadovas – vargonininkas
Mindaugas Gudþiûnas). Pamokslà per Ðv. Miðias pasakë Liepojos
vyskupijos vyskupas Viktors Stulpins. Ðv. Miðiø metu visus pasveikino, o á brolius latvius latviðkai prabilo Telðiø vyskupas
J. Boruta SJ. Jis priminë ðios dienos iðskirtinæ reikðmæ tiek lietuviams, tiek ir latviams, iðsamiai papasakojo apie Mindaugo ir Mortos karûnavimo istorines aplinkybes.
Po Ðv. Miðiø tiek lauke, tiek Bazilikoje buvo einamas Kryþiaus
kelias, giedami Kalnai, kuriuos, kaip ir 12 val. Ðv. Miðias, tiesiogiai
transliavo Marijos radijas.
Tos dienos vakare, 21 valandà, Þemaièiø Kalvarijoje, kaip ir
visoje Lietuvoje bei uþ jos ribø, jau penktà kartà buvo giedamas
Lietuvos valstybës himnas – Tautiðka giesmë.

LIEPOS 7 DIENA
Liepos 7-àjà per Didþiuosius Þemaièiø Kalvarijos atlaidus melstasi uþ ávairiø priklausomybiø varginamus þmones, o ypaè uþ anoniminius alkoholikus (AA). Ði diena buvo skirta ir Þemaièiø Kalvarijos
dekanato tikinèiøjø piligrimystei á Þemaièiø Kalvarijos Ðventovæ.
10 val. Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë Þemaièiø Kalvarijos dekanato dekanas, Plungës parapijos klebonas kun. Julius Meðkauskas. Pagrindinëms tos dienos 12 val. vykusioms Ðv. Miðioms
vadovavo Panevëþio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Telðiø vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir
bûrelis kunigø. Ðv. Miðiø metu giedojo Rietavo ðv. arkangelo Mykolo
parapijos sumos choras (vadovas vargonininkas Juozas Barsteiga).
Po Ðv. Miðiø vykusiai Kalnø procesijai Bazilikoje vadovavo Panevëþio vyskupas emeritas J. Kauneckas, o lauke vykstanèià procesijà lydëjo ir didþiàja Ðv. Kryþiaus relikvija kiekvienoje stotyje
laimino Telðiø vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM.
Visi apmàstantieji Kristaus kanèià ir einantys Kryþiaus kelià bei
giedantys Kalnø giesmes buvo kvieèiami melstis uþ iðsilaisvinimà
ið þmones varginanèiø priklausomybiø.

LIEPOS 8 DIENA
Liepos 8-àjà Þemaièiø Kalvarijos Ðventovëje buvo meldþiamasi
uþ transporto bei keliø prieþiûros, remonto, statybos darbuotojus.
Ðià dienà atlaiduose atstovavo Ðilalës dekanato kunigai bei tikintieji. 10 val. Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë Ðilalës
dekanato dekanas, Ðilalës parapijos klebonas kan. Algis Genutis,
Ðv. Miðiø metu giedojo Ðilalës parapijos vaikø ir jaunimo choras
(vadovas – vargonininkas Kæstutis Kareiva). Po Votyvos Ðv. Miðiø
Þemaièiø Kalvarijos miestelio aikðtëje vyko áspûdingas renginys ir
reginys – susirinkusiems buvo pristatytas Lietuvos muzikø rëmimo fondo ir Lietuvos Respublikos Automobiliø keliø direkcijos
bendras projektas „Saugokime vieni kitus kelyje“. Atlaidø dalyviai
turëjo puikià progà ásitikinti, kokià reikðmæ ir svarbà vaþiuojant
automobiliu turi pagal paskirtá naudojami saugos dirþai. Renginio
metu buvo dalijami atðvaitai bei metodinë medþiaga apie saugø

Telðiø vyskupas dr. Jonas Boruta SJ

eismà keliuose. Saugios elgsenos pamoka buvo pademonstruota
meninës programos metu. Grojo Panevëþio miesto puèiamøjø orkestras „Panevëþio garsas“ (vadovas – dirigentas Laimutis Raziûnas). Ðoko ðokëjos, buvo þaismingai supaþindinama su saugaus
eismo taisyklëmis.
12 val. pagrindinëms tos dienos Ðv. Miðioms, kurias tiesiogiai
transliavo Lietuvos televizija, vadovavo ir gausiai susirinkusiems
tikintiesiems pamokslà pasakë Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Gruðas, koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo
pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, á Þemaièiø Kalvarijà atvykæ kunigai. Ðv. Miðiø metu giedojo Ðilalës parapijos choras
(vadovas – vargonininkas Antanas Kazlauskas). Ðv. Miðiose dalyvavo apie pusantro ðimto kelininkø bei transporto prieþiûros darbuotojø, susirinkusiø ið visos Lietuvos.
Po Ðv. Miðiø didelis bûrys maldininkø ëjo Kryþiaus kelià. Lauke
vykusiai procesijai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas
G. Gruðas, o Bazilikoje – Telðiø vyskupas J. Boruta SJ.
Lankant Kryþiaus kelio koplytëles, procesijoje aktyviai dalyvavo kelininkai. Jie neðë procesijos reikmenis, kartu su kitais giedojo
Kalnø giesmes, klausësi Kalnø koplyèiose kunigø ir vyskupø sakomø pamokslø.
Po pamaldø Bazilikoje buvo dëkojama atlaidø dalyviams ir giedoriams uþ atvykimà. Iðskirtinio dëmesio sulaukë ið visos Lietuvos atvykæ kelininkai. Padëkos þodá Lietuvos automobiliø keliø direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos direktoriui Skirmantui Skrinskui tarë ir já su graþiu 50-ies metø jubiliejumi pasveikino,
atminimo dovanà jam áteikë Telðiø vyskupas J. Boruta SJ ir Þemaièiø Kalvarijos Ðventovës rektorius kan. Jonas Aèas. Atminimo ir
pagarbos þenklais Telðiø vyskupas J. Boruta SJ taip pat apdovanojo
LAKD direktoriaus pavaduotojà Juozà Gedvilà, Keliø direkcijos eismo saugumo skyriaus vedëjà Nemunà Abukauskà. Uþ gerà darbà
buvo padëkota ir kitiems Lietuvos regiono keliø ámoniø bei keliø
statybos ir projektavimo ámoniø vadovams ir atstovams, Ðilalës
miesto ir rajono savivaldybës merui Jonui Gudauskui, kuris dalyvavo atlaiduose kartu su kitais savo ðeimos nariais.
Po pamaldø ir sveikinimø transpor to bei keliø prieþiûros, remonto ir statybos darbuotojai dalyvavo nuotaikingoje agapëje, kuri
tradiciðkai ir ðá kartà vyko Þemaièiø Kalvarijos parapijos namuose.
(Nukelta á 62 p.)
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Po pamaldø Bazilikoje padëkos þodá visiems procesijos dalyviams pasakë, ið Punsko atvykusiems lietuviø bendruomenës atstovams atminimo þenklus áteikë Telðiø vyskupas J. Boruta SJ.

LIEPOS 10 DIENA
Didieji Þemaièiø Kalvarijos atlaidai tæsësi ir liepos 10 dienà, kai
èia buvo meldþiamasi uþ þemdirbius bei kaimo parapijas. Ði diena
buvo skirta ir Ðilutës dekanato tikinèiøjø piligrimystei. 10 val. Ðv.
Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë Ðilutës dekanato dekanas,
Ðilutës parapijos klebonas kun. Stanislovas Toleikis. Ðv. Miðiose
giedojo Ðilutës parapijos Votyvos choras (vadovë – Vita Boèkuvienë). 12 val. pgrindinëms tos dienos Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë Panevëþio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas
SJ, koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ ir bûrelis kunigø. Per
Sumos Ðv. Miðias giedojo Ðvëkðnos Ðv. Jokûbo parapijos choras
(vadovë – vargonininkë Þibutë Sukackienë).
Po Ðv. Miðiø dalis tikinèiøjø, vadovaujant Panevëþio vyskupui
ordinarui L. Virbalui SJ, kuris neðë didþiàjà Ðv. Kryþiaus relikvijà ir
ja laimino tikinèiuosius, ëjo Kryþiaus kelià lauke. Kiti, vadovaujami
Telðiø vyskupo J. Borutos SJ, meldësi Kryþiaus kelyje Bazilikoje.

(Atkelta ið 61 p.)

LIEPOS 9 DIENA
Þemaièiø Kalvarijos Ðventovëje liepos 9-àjà melstasi uþ verslininkus, politikus, savivaldybiø vadovus ir darbuotojus. Tà dienà èia
rinkosi Tauragës dekanato tikintieji.
10 val. vykusioms Ðv. Miðioms vadovavo ir pamokslà pasakë
Tauragës parapijos vikaras kun. Andrejus Lazerevas, giedojo Tauragës ir Nemakðèiø parapijø jaunimo chorai, o jungtiniam chorui
vadovavo Tauragës vargonininkë Jûratë Kaplanaitë ir Nemakðèiø
parapijos vargonininkas Mindaugas Januðauskas. Pagrindinëms
tos dienos 12 val. Ðv. Miðioms vadovavo Kaiðiadoriø vyskupas
ordinaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir trisdeðimt ið ávairiø Lietuvos parapijø atvykusiø kunigø. Giedojo Tauragës Ðvè. Trejybës parapijos didysis sumos choras ir Tauragës bei
Nemakðèiø jaunimo chorai. Ðv. Miðiø metu meldësi Tauragës, Skuodo, Akmenës, Plungës, Kretingos, Telðiø, Rietavo savivaldybiø ir rajonø merai, administracijos direktoriai, seniûnijø seniûnai bei ið ðiø ir
kitø savivaldos institucijø atvykæ darbuotojai ir tarybø nariai. Taip pat
Ðv. Miðiose dalyvavo ir Lietuvos automobiliø keliø direkcijos, vietiniø keliø skyriaus vedëjas Stanislovas Stanèikas. Ðv. Miðiø pradþioje á susirinkusiuosius kreipësi ir visus verslininkus, politikus bei
savivaldybiø atstovus pasveikino Telðiø vyskupas J. Boruta SJ. Pamokslà pasakë Kaiðiadoriø vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas.
Po Ðv. Miðiø tiek Bazilikoje, tiek lankant miestelio teritorijoje esanèias Kryþiaus kelio koplyèias buvo einamas Kryþiaus kelias. Abiem
procesijoms vadovavo vyskupai, o procesijoje dalyvavo ir vietinës
valdþios atstovai, kurie neðë liturginius procesijos reikmenis.

LIEPOS 11 DIENA
Uþ „Caritas“ darbuotojus, savanorius, ligonius, gydytojus, slaugytojus bei seneliø namø gyventojus ir darbuotojus buvo meldþiamasi liepos 11 dienà, kuri buvo skirta Maþeikiø dekanato tikinèiøjø
piligrimystei.
10 val. Telðiø vyskupas J. Boruta SJ aukojo Ðv. Miðias Þemaièiø
Kalvarijos parapijiniø seneliø globos namø koplyèioje. Kartu su juo
Ðv. Miðias koncelebravo ðiø seneliø namø direktorius, Þemaièiø
Kalvarijos Ðventovës rektorius kan. Jonas Aèas. Patarnavo Telðiø
vyskupijos kurijos sekretorius diak. Donatas Liutika. Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, sakydamas pamokslà, iðryðkino senatvës dovanà Baþnyèiai ir kvietë senelius aukoti savo negalias ir, jungiant jas
su malda, melstis uþ Baþnyèios reikalus, o ypaè uþ naujus paðaukimus á dvasiná luomà.
Tuo paèiu metu, 10 val. Ðv. Miðioms buvo aukojamos ir Bazilikoje,
o joms vadovavo ir pamokslà pasakë Maþeikiø dekanato dekanas,
Maþeikiø Ðv. Pranciðkaus parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis,
giedojo Maþeikiø Ðv. Pranciðkaus parapijos sumos choras (vadovë
– vargonininkë Virginija Letukienë).
12 val. pagrindinëms Ðv. Miðioms tà dienà vadovavo ir pamokslà pasakë Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Kæstutis Këvalas, koncelebravo Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telðiø vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas, Rietavo seneliø namø
direktorius kun. Antanas Gutkauskas, nemaþai ið Telðiø ir kitø vyskupijø atvykusiø kunigø. Ðv. Miðiø metu giedojo Maþeikiø Ðvè. Jëzaus Ðirdies parapijos didysis sumos choras (vadovas – vargonininkas Vytautas Poðkus). Bazilikos priekyje, pasipuoðæ raudonos
spalvos marðkinëliais su „Carito“ þenklu ir uþraðu „Gerumas mus
vienija“), buvo sustojæ daugiau negu ðimtas ið visos Telðiø vyskupijos ir ið kitø Lietuvos vietø susirinkusiø karitieèiø.
Po Sumos Ðv. Miðiø maldininkai keliavo Kryþiaus keliu, o po
visø pamaldø „Caritas“ þmonës rinkosi graþiai bendrystei ir nuotaikingai agapei.
Tos paèios dienos vakarà 19 val. á Þemaièiø Kalvarijos Ðventovæ
susirinko gausus bûrys tikinèiøjø, daug ávairiø kaimø ir miesteliø
bendruomeniø atstovø.
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Jau tampa tradicija, jog vienas Didþiøjø Þemaièiø Kalvarijos atlaidø vakarø yra skirtas ávairiø Telðiø vyskupijoje esanèiø rajonø
bendruomenëms. Tà vakarà á Ðv. Miðias susirinko daug Plungës
pramoninkø sàjungos nariø, verslininkø bei kitø Þemaièiø Kalvarijos Ðventovës rëmëjø, Kryþiaus kelio koplyèiø globëjai.
Ðv. Miðioms vadovavo Telðiø vyskupo augziliaras vyskupas
L. Vodopjanovas OFM, pamokslà pasakë Darbënø parapijos klebonas kan. Vygintas Gudeliûnas. Po Ðv. Miðiø padëkos þodá visø susirinkusiøjø vardu Telðiø vyskupams ir Plungës pramonininkø sàjungos kapelionui kan. Jonui Aèui tarë UAB „Plungës Jonis“ valdybos pirmininkas Jonas Varkalys.
Tà vakarà didelis bûrys tikinèiøjø, vadovaujami kan. J. Aèo, ëjo
Kryþiaus kelià. Gráþus jiems á Bazilikà, su ðeðiolika verslo ir pramonës atstovø buvo pasiraðytos Þemaièiø Kalvarijos Kalnø koplyèiø
prieþiûros ir tvarkymo darbø sutartys (jas pasiraðë Plungës pramonininkø sàjungos atstovas, ðios sàjungos prezidentas Jonas Baèinskas ir Þemaièiø Kalvarijos Ðventovës rektorius kan. Jonas Aèas).
Sutartyse paþymëta, kad ásipareigojusieji fiziniai arba juridiniai asmenys rûpinasi koplyèiø remontu ir prieþiûra, tokiu bûdu þenkliai
prisidëdami prie Þemaièiø Kalvarijos Kryþiaus kelio, gyvuojanèio jau
375 metus, puoselëjimo ir saugojimo ateinanèioms kartoms.

LIEPOS 12 DIENA
Paskutiniàjà Didþiøjø Þemaièiø Kalvarijos atlaidø dienà (liepos
12-àjà) pagal ilgametæ tradicijà buvo meldþiamasi uþ Þemaièiø Kalvarijos ir jos kaimynystëje esanèias parapijas.
10 val. Telðiø vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas
OFM, kuris vadovavo Ðv. Miðiø koncelebrai, 45 ið Þemaièiø Kalvarijos ir Barstyèiø parapijø atvykusiems jauniems þmonëms suteikë
Sutvirtinimo sakramentà. Sakydamas pamokslà vyskupas jaunimui ir visiems susirinkusiems tikintiesiems kalbëjo apie krikðèioniðko gyvenimo ypatumus, apie maldos, sakramentø, Ðv. Miðiø
ðventimo sekmadieniais svarbà ir gyvenimà Dievo malonëje.
12 val. Ðv. Miðioms, Sumai, vadovavo ir pamokslà pasakë Telðiø
vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L.
Vodopjanovas OFM, bûrelis atvykusiø kunigø. Giedojo Þemaièiø Kalvarijos sumos choras (vadovë – vargonininkë Lena Kaubrytë).
Ðiø metø Didieji Þemaièiø Kalvarijos atlaidai buvo uþbaigti po

Ðv. Miðiø vykusia iðkilminga procesija á Kryþiaus kelio kalnus.
Po visø pamaldø Telðiø vyskupas J. Boruta SJ, tardamas pabaigos þodá, padëkojo Dievui uþ malones ir pakvietë tikinèiuosius
nuolat atvykti á Ðventovæ, kur iðtisus metus kas mënesá vyksta
atlaidai. Vyskupas visus susirinkusiuosius pakvietë atvykti ir á
kunigo pranciðkono, poeto Leonardo Andriekaus ðimtøjø metiniø
paminëjimà (iðkilmës vyko 2014 m. liepos 20 d. Barstyèiø baþnyèioje – red. p.). Þemaièiø Kalvarijos Ðventovës rektorius kan.
Jonas Aèas padëkojo visiems pridëjusiems prie Didþiøjø Þemaièiø Kalvarijos atlaidø organizavimo.
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