Rožių lietus Pakutuvėnuose
Praėjusi penktadieni
-ie Mmijos viduryje
ukų esančioje Pakutuvėbažnyčioje vos tilpo
'si norintieji susitikti su
'. Teresėle. 5usirinkusiųneišgąsdino nei lietus,
13ivėjas. Kai relikvijorių
žantis automobilis
iartėjo prie bažnyčios,
mones ji pasitiko giedoami ir barstydami žiedpius. Kretingos vienuo3i pranciškonai ir dalis
kinčiųjų bažnyčioje·
dėjo visą naktį. Kitą
'ens relikvijos iskeliavo i
slšius.
Dar iki presidedent
7išioms, rožių ir bijūnų
'edlapiais nubarstyfu
iku prie relikvijoriaus
lėjo prieiti ir rankomis
isiliesti kiekvienas,
sris troško šventosios
alonės ar užtarimo.
auguma tikinčiųjų prieš
Ji ėjo išpažinties,
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Daug kas geidė prie relikvijoriaus prisiliesti rankomis.
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Pakutuvėnų bažnyčioje vos tilpo visi norintieji susitikti su sv.
Teresėle. Susirinkusiųjų neišgąsdino nei lietus, nei vėįas. Kai
relikvijorių vežantis automobilis priartėjo prie bažnycios,
žmonės ji pasitiko giedodami ir barstydami žiedlapius. Kretingos vienuoliai pranciškonai ir dalis tikinčiųjy bažnyčioje
budėjo visą nakti. Kitą dienčJ relikvijos iškeltavo i Telšius.
Dar iki prasidedant Mišloms, rožių ir bijūnų žiedlapiais
nubarstytu taku prie relikvijoriaus galėjo prieiti ir rankomis
prisiliesti kiekvienas, kuris troško šventosios malonės ar
užtarimo. Dauguma tikinčiųjų prieš tai ėjo išpažinties,
kurios klausė trys broliai vienuoliai.
Pirmą kartą į šią bažnyčią
čio suolelio ar lauke - po meatvykusiems didžiulę nuostabą
džiu. Prieš atvežant relikvijas,
kėlė tai, kad vienuoliai jų išpa- tylomis pasimeldę, žmonės sveižinties k1ausė ne kaip įprasta kinosi su pažįstamais ir ne vieklausyk1oje, bet susėdę vienas
nas stebėjosi: .Ziūrėk, ir išTelšaliakito ant bažnyčioje stovin- šių,ir išKretingos, ir išPlungės

Bažnyčioje.

Relikvijorius

atkeliavo į Pakutuvėnus.

bei Rietavo - išvisur suvažiavo".
o viena močiutė kokių septynerių ar aštuonerių metų mergaitei pasakojo apie Teresėlę:
"Ji mirė labai jaunutė, bet šią
šventąją ir Dievas, ir žmonės
mylėjo, nes irjijuos mylėjo. Kad
įstotų į vienuolyną, net pas Popiežiųnukeliavo. Jai tada buvo
penkiolika metų, 0 įkarmeličių
vienuolynus priėmė tik nuo šešiolikos. Toli keliauti turėjo, mat
Teresėlė gimusi Prancūzijoje, 0
Popiežius juk gyvena Italijoje,
Romoje. Kai pateko į vienuolyną, ėmė rašyti dienoraštį, kuris
vėliau buvo išleistas knygele.
Vienuolyne Teresėlė išgyveno
devynerius metus ir mirė nuo
džiovos. Toje knygelėje yra žodžiai: išdangaus jums siųsiu rožių lietų ... " Pasakojimąnutrau-
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kė žinia, kad relikvijos artėja
prie bažnyčios.
Sventoji Teresėlė syajojo apkeliauti visąpasaulį. Sijos svajonė išsipildė po mirties. Nuo
1994 metųrelikvijos keliauja po
visus kontinentus. Lėktuvais,
traukiniais, laivais, mašinomis ir
net vežimais. Relikvijorius pabuvojo Australijoje, Argentinoje, Rusijoje, Vietname, Airijoje,
kitose šalyse, 0 šiemet gegužės
18-ąją pasiekė ir Lietuvą. Su
šventąja susitikti ateina ne tik
katalikai, bet ir budistai, musulmonai, kitų tikėjimų žmonės.
Kalbos apie stebuklingus pagijimus, atsiverti mus, kitas Dievo
malones, kurių sulaukta Teresėlės užtarimu, eina iš lūpų į
lūpas.
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