ŠIANDIEN
SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
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Bibliotekos kiemas – tik
bibliotekininkų automobiliams
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Kontrolės komitetas „ieškos sliekų“ –

3 p.

Šv. Antano atlaidai:
nuo tarpukario iki šių dienų

Eismo saugumo komisijos sprendimu transporto priemonėms
patekti į naujojo M. Valančiaus
viešosios bibliotekos pastato
kiemą bus sudėtingiau – juo
naudotis galės tik bibliotekos
darbuotojai bei aptarnaujantysis
transportas.

15 p.
Baublių mokykloje –
„Banksy interpretacijos“

Šv. Antano atlaidai Kretingoje šiais metais švenčiami jau 20-ąjį kartą: tarpukariu buvusi populiari ir visoje Lietuvoje pagarsėjusi Kretingos šv. Antano atlaidų tradicija atgimė 1999-aisiais. Sugrąžinti šiuos atlaidus – sujungti
parapijos ir savivaldybės bei įvairių įstaigų pajėgas organizuojant miesto šventę – buvo tuomečio parapijos kleboBaublių
mokykloje-dauno br. Gedimino Numgaudžio OFM iniciatyva.
giafunkciame centre VšĮ Kū-

rybos ir inovacijų laboratorijos
vadovas Audrius Laurutis 7–9
klasių mokinius pakvietė mokytis grafičių paslapčių. Renginys sulaukė didelio mokinių
susidomėjimo.

ORAI

Švč. Sakramento adoracija šventoriuje tarpukariu. Kretingos muziejus.
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ŠIANDIEN – besikeičiantis debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas rytų, šiaurės
rytų, 2–9 m/s. Oro temperatūra dieną iki
27, naktį – iki 18 laipsnių šilumos.
RYTOJ – debesuota su
pragiedruliais, galimi krituliai, perkūnija. Vėjas rytų,
pietryčių, 5–9 m/s. Oro temperatūra
dieną iki 29, naktį – iki 18 laipsnių
šilumos.
PORYT – besikeičiantis
debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas vakarų, šiaurės
vakarų, 4–11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23, naktį – iki 14 laipsnių šilumos.

KALENDORIUS

p.

Strateginė idėja – statyti naują savivaldybės administracinį pastatą
Aistas MENDEIKA

Užvakar įvykusiame Savivaldybės
Strateginio planavimo tarybos posėdyje priimtas svarbus sprendimas –
netaškyti pinigų laikiniems ir iš esmės
nieko nepakeisiantiems projektams
įgyvendinti, bet juos panaudoti itin
svarbiems objektams, atsižvelgiant į
tolimesnes kelerių metų perspektyvas.
Strateginio planavimo tarybos nariams savivaldybės
meras Antanas Kalnius pristatė galimybę kitais metais
lengvatinėmis sąlygomis gauti paskolą, kuri būtų skirta
savivaldybės įstaigų pastatams renovuoti. Tačiau prieš
teikiant paraišką reikia apsispręsti, kurį objektą ketinama
tvarkyti – senosios bibliotekos pastatą Vilniaus gatvėje ar
(Nukelta į 3 p.)

24 metų savaitė.
Saulė teka 4.42 val.,
leidžiasi 21.57 val.
Dienos ilgumas 17.15 val.
Priešpilnis (pilnėja).
12 mėnulio diena.

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Jolanta, Vitas,
Tanvilas, Bargailė
RYTOJ – Benas, Julita, Tolminas, Jūra
PORYT – Grigalius, Vilmantė, Adolfas, Laura

Dienos sentencija

Saugok brangiausią širdies turtą
– gerumą. Išmok duoti be dvejonių,
prarasti be liūdesio, imti be godulio.
Ž. SAND

Planuojamos gauti lengvatinės paskolos lėšomis modernizuoti pastato Vilniaus gatvėje šildymo sistemą atsisakyta, tačiau nuspręsta imtis konkrečių darbų analizuojant galimybes statyti
naują savivaldybės administracinį pastatą, kuriame sutilptų visos savivaldybės įstaigos.

Kaina 0,45 €
3

Švyturys
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Šv. Antano atlaidai: nuo tarpukario iki šių dienų
(Atkelta iš 1 p.)

Šv. Antano kultas į Lietuvą atkeliavo
su pirmaisiais broliais pranciškonais.
Kretingoje šv. Antanas Paduvietis pradėtas garbinti, kai XVII a. pab.–XVIII
a. Kretingos bažnyčioje šalia Porciunkulės atlaidų buvo įvesti šv. Antano
atlaidai, švenčiami birželio 13 dieną.
Broliai pranciškonai bažnyčioje įrengė
Šv. Antano altorių, kurį 1759 m. konsekravo Žemaičių vyskupas Antanas
Domininkas Tiškevičius. Dar didesnis
pamaldumas šiam šventajam atsirado,
kuomet į Kretingos bažnyčią sidabriniame, dalinai paauksuotame relikvijoriuje buvo atvežta šv. Antano relikvija, kurią 1862 m. Žemaičių vyskupas
Motiejus Valančius paženklino savo
antspaudu ir leido išstatyti viešam pagarbinimui antradieniais ir Viešpaties
dienomis bei suteikė keturiasdešimties
dienų atlaidus dievobaimingai tą relikviją bučiuojantiems. Nuo to laiko tikintieji, šv. Antano dieną atlikę atgailą,
priėmę Švč. Sakramentą ir pasimeldę,

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona ir generolas Vladas
Nagevičius su žmonomis ir palyda Kretingos Lurde 1937 m. Kretingos
muziejus.

populiarėjo tarpukariu 1922–1939
m., kai Kretingos vienuolynas tapo
Lietuvos pranciškonų sostine. Palaipsniui šv. Antano atlaidai pradėjo
konkuruoti su iki tol dominavusiais

iš Kauno į atlaidus Kretingon atvyko 350 maldininkų. Taip atkeliavę
tikintieji, nors ir pavargę, tą patį vakarą priimdavo Švč. Sakramentą ir
melsdavosi eidami keliais aplink šv.

gruodžio perkelti į birželio mėnesį:
prasidėdavo birželio 11 d. 21 val. vakaro ir tęsdavosi iki birželio 13 d. 13
val., t. y. baigdavosi vieni atlaidai ir iš
karto prasidėdavo kiti – šv. Antano.
Atlaidų metu vykdavo įvairūs
renginiai, buvo organizuojamos katalikiškų organizacijų konferencijos,
1922 m. tėvas Jeronimas Pečkaitis
sušaukė pirmąjį Lietuvos tretininkų
kongresą, 1936 m. vyko Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas.
Tarpukariu išpopuliarėjus šv. Antano atlaidams Kretingos miesto
burmistras priėmė sprendimą jų
metu rengti turgus – taip atlaidai
tapo viso Kretingos miesto švente. Šventė prasidėdavo birželio 11
d. ir tęsdavosi iki 14-tos dienos.
Organizuoti padėdavo apskrities
viršininkas, apskrities tarnautojai
ir dvasininkai, būdavo sudaromos
komisijos, kurios rūpinosi kiekviena savo sritimi: muzika, piligrimų

Antano atlaidai vėl sugrįžo į Kretingos gatves ir tapo savaitę trunkančia
miesto švente.
Nuo 2007 m. sekmadienį po Votyvos šv. Mišių dalijama šv. Antano duona – evangelinis simbolis: Jėzus laužė
duoną ir dalijo savo mokiniams. Išdalijama apie du tūkstančius miniatiūrinių juodos duonos kepalėlių, kuriuos
specialiai šiai šventei kepa „Klaipėdos
duona“. Žmonės dar šventoriuje šiuos
gabalėlius laužia ir dalijasi ne tik su šeimos nariais, bet ir su šalimais esančiais
nepažįstamaisiais. Tradicija laužyti ir
dalintis šv. Antano duona yra ir kitų
šalių pranciškonų bažnyčiose. Yra
išlikę pasakojimų, jog šv. Antanas eidavo per žmones ir dalindavo duoną.
Dalintis ja atlaidų metu yra gerumo
akcija ir mokymasis nepasiimti visko
sau, pagalvoti apie kitą, tai – kaip viena iš evangelizacijos formų, atėjusi iki
mūsų dienų.
Nuo 2014 m. per visas šventinių

Kauno maldininkai garlaiviu „Lietuva“ išplaukia Kretingon į šv. Antano
atlaidus. Iš „Šv. Pranciškaus varpelis“ Nr. 8-9, p. 265.

popiežiaus intencija gaudavo visuotinius atlaidus.
Iki I pasaulinio karo į šv. Antano
Paduviečio atlaidus tikintieji vežimais
traukdavo ne tik iš visos Lietuvos, bet
ir iš Latvijos bei Prūsijos. Ta proga žemaičiai į vienuolyną atgindavo Dievo
garbei pažadėtus arklius, jaučius, karves,
veršius, avinus, atnešdavo žąsis, vilnas,
linus ir kitus daiktus. Po atlaidų paaukotus gyvulius vienuolynas viešai parduodavo. Būdavo, kad tas pats ūkininkas
nusipirkdavo savo paaukotą gyvulį.
Šv. Antano atlaidai labiausiai iš-

Pacifikalas su Šv. Antano relikvijomis. Fot. Jolanta Klietkutė.

Porciunkulės atlaidais ir pamažu
tapo pagrindine pranciškonų ordino
provincijos ir Kretingos katalikų parapijos švente. 1923 m. Petras Ruškys,
aprašydamas Kretingos bažnyčią,
mini, kad „Šv. Antono iš Paduvos
dienoje visiems suteikiami visuotiniai
atlaidai“.
Į Kretingoje vykstančius šv. Antano atlaidus atkeliaudavo minios
maldininkų, daugelis jų į Klaipėdą
Nemuno upe atplaukdavo vainikais puoštu garlaiviu, kuris plaukė
iš Kauno ir pakeliui surinkdavo laukiančius piligrimus, o iki Kretingos
važiuodavo traukiniu ar ateidavo
pėsčiomis. Pavyzdžiui, 1933 m. vien

Šv. Antano atlaidai. Br. Gediminas Numgaudis OFM Šv. Antano atlaidai Kretingos bažnyčioje, 2016 m. Fot.
Jolanta Klietkutė.
pamokslauja turguje iš medžio. 1999 m.

Antano altorių. Šiuose atlaiduose
ne kartą lankėsi Palangoje poilsiavęs
valstybės prezidentas Antanas Smetona su žmona Sofija.
1938 m. Kretingos parapijos 40ies valandų adoracijos atlaidai iš

Mugė Kretingos Rotušės aikštėje 2009 m. Fot. Jolanta Klietkutė.
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nakvyne, sanitarine pagalba, miesto
puošimu, apšvietimu ir t. t.
Sovietmečio laikotarpiu šv. Antano atlaidų šventė tarp tikinčiųjų savo
vertės neprarado, tačiau apsiribojo
tik bažnyčios teritorija. 1999 m. šv.

atlaidų dienas vyksta nepertraukiama švč. Sakramento adoracija, meldžiantis už Kretingos miestą, gyventojus ir įvairių sričių tarnautojus.
2016 m., ruošiantis bažnyčios 400
metų jubiliejui, per šv. Antano atlaidus pradėtas leisti parapijos laikraštis
„Šv. Antano žinia“ – pirmasis numeris išleistas 15 tūkst. tiražu.
Tęsiant tarpukario tradiciją atlaidų
metu vyksta ir Kretingos miesto šventė,
kurios metu organizuojama daug įvairių kultūrinių renginių: Rotušės a. šurmuliuoja amatų mugė, vyksta koncertai, pagerbiami miesto garbės piliečiai...
Ir šiandien šv. Antano atlaidai tebėra viena svarbiausių pranciškonų
ordino, Kretingos parapijos ir miesto šventė, pritraukianti maldininkų
ir smalsuolių iš tolimiausių Lietuvos
bei užsienio kampelių. Žmonės net
atostogas planuoja taip, kad šiomis
dienomis galėtų atvykti į Kretingą.
Jolanta KLIETKUTĖ

Švyturio laikraštis

