
6

Rugpjûèio 22 d. tikintieji rinkosi á svarbiausià Þemaitijos ðvento-
væ – Ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo bazilikà. Tam buvo dvi
progos. Pirmoji – liepos mënesá ði bazilika priimta á pasaulio Mari-
jos ðventoviø ðeimà. Dabar kiekviena liturginiame kalendoriuje ára-
ðyta Ðvè. Mergelës Marijos ðventë ðioje bazilikoje yra ir atlaidø
ðventë. Antroji – èia vyko respublikinë konferencija, skir ta ðios
ðventovës istorijai (pirmoji tokia konferencija ávyko prieð penke-
rius metus, o antroji – dabar).

 Ði konferencija – vienas ið „Plungë – Lietuvos kultûros sostinë
2009“ renginiø.  Pagrindinis jos tikslas buvo paskatinti visuomenæ
labiau domëtis ðios ðventovës steigëjo, Þemaièiø, vëliau Vilniaus
vyskupo  Jurgio Tiðkevièiaus asmenybe, jo veikla, laikotarpiu, kai
jis èia statë baþnyèià ir nutiesë Kryþiaus kelià aplink tada Gardais
vadintà dabartiná Þemaièiø Kalvarijos miestelá. Konferencijà suren-
gë Telðiø Vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarija, Tel-
ðiø vyskupijos kurija, Klaipëdos universiteto Katechetikos katedra,
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Lietuvos katalikø mokslo akademijos Klaipëdos skyrius, Þemaièiø
Kalvarijos kultûros centras.

Vyskupas gimë 1596 m. Viðtytyje. 1622 m. jis buvo áðventintas
kunigu. Vyskupu koncekruotas 1627 metais. Þemaièiø vyskupu bu-
vo 1633–1649 m., o nuo 1649 m. iki mirties ëjo Vilniaus vyskupo
pareigas. Mirë 1656 m. Prûsijoje. Kur ðiuo metu ilsisi vyskupo
Jurgio Tiðkevièiaus palaikai, nëra gerai þinoma. Spëjama, kad jie ið
Prûsijos buvo parveþti ir palaidoti Þemaièiø Kalvarijoje.

Konferencija prasidëjo ðv. Miðiomis Þemaièiø Kalvarijos Ðvè.
Mergelës Marijos Apsilankymo bazilikoje. Meldëmës uþ tai, kad,
per mokslo þmones paþinæ istorijà, labiau brangintume dabartá ir
planuotume ateitá, kad ði ðventë atneðtø graþiø dvasiniø vaisiø.

Þemaièiø Kalvarijos parapijos namuose susirinkusius renginio
dalyvius pasveikino ir konferencijà vedë kanauninkas Andriejus
Sabaliauskas. Jis paminëjo, kad ðiemet sukanka 375 metai, kai
vyskupas J. Tiðkevièius tapo Þemaièiø vyskupu, ir 370 metø, kai
Þemaièiø Kalvarijoje árengtas autentiðkas Kryþiaus kelias – pirma-
sis toks tuometinëje Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje. Konfe-
rencijos dienà Þemaièiø Kalvarijos parapijos namuose buvo eks-
ponuojama didelë istoriniø ðaltiniø paroda.

Konferencijà pradëjo, áþangos þodá tarë ðios konferencijos globë-
jas, Lietuvos katalikø mokslø akademijos akademikas, Telðiø vys-
kupas dr. Jonas Boruta SJ. Ganytojas prisiminë prieð penkerius
metus vykusià konferencijà, kurioje praneðëjai daugiausia kalbëjo
apie svarbiausius Þemaièiø Kalvarijos istorijos etapus ir atskirus
ávykius. Vyskupas J. Boruta apþvelgë Katalikø mokslo akademijos,
Vilniaus dailës akademijos leidinius, skirtus Þemaièiø Kalvarijai, ir
kitas publikacijas apie ðá miestelá.  Praneðëjas paminëjo, kad dar
ne viskas apie Þemaièiø Kalvarijà paraðyta ir paskelbta – reikëtø
nuoseklesniø studijø, atsiminimø, pasakojimø apie ðios parapijos
gyvenimà sovietmeèiu. Trûksta leidiniø, publikacijø apie tai, kaip ði
ðventovë tuo laikotarpiu buvo iðsaugota, apginta, kas atlaidø metu
èia vykdavo. Vyskupas, á konferencijà susirinkusiø  mokslo þmoniø
paklausæs, kà reiðkia þemaièiams, visos Lietuvos þmonëms bûtent
ðis þemës lopinëlis, pats pabandë atsakyti á ðá klausimà. Jo supra-
timu, èia – tikëjimo sàmoningumo stiprinimo vieta.

Pirmojoje konferencijos dalyje praneðëjai nagrinëjo vyskupo
J. Tiðkevièiaus tarnystës Baþnyèioje kilmæ, esmæ kristologiniu, ek-
leziologiniu, baþnytinës teisës ir pastoraciniu poþiûriais.

Monsinjoras, Lietuvos katalikø mokslo akademijos akademi-
kas, prof. dr. Arvydas Ramonas savo praneðime analizavo kristolo-
ginæ ir ekleziologinæ vyskupo J. Tiðkevièiaus tarnystës reikðmæ.
Petro institucijoje Kristus áþvelgë pastovià tarnystæ pastovioje baþ-
nyèioje. Episkopatas – Dievo ásteigta tarnystë per amþius, ir vysku-
pai, Ðv. Dvasiai veikiant, Dievo vietoje gano Kristaus kaimenæ. Ga-
nytojas biblinëje tradicijoje buvo suprantamas taip: 1. Tai vadovas,
tas, kuris eina priekyje ir praskina takà; 2. Jis parûpina kaimenei
maisto; 3. Jis yra sargas: saugo kaimenæ nuo vagiø ir plëðikø; 4. Tai
mylintysis: jis paþásta kaimenës narius, aukojasi uþ juos dienà ir
naktá; 5. Jis ir ieðkantysis: ieðko praþuvusiø bendruomenës nariø.

 Matyti, kaip uþ kristologijos slepiasi ekleziologija. Vyskupas
tarnauja tam, kad Baþnyèia bûtø vieninga. Jis vadovauja, kad ávai-
rios ypatingos Dievo dovanos, teikiamos þmonëms ir turinèios ið-
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ganingo tarnavimo bendruomenei aspektà, bûtø tinkamai panaudo-
tos. Jis ðventina, kad Baþnyèioje nepritrûktø kunigø. Vyskupas yra
atsakingas uþ savo ganomøjø amþino gyvenimo paveldëjimà. „Kur
Petras, ten Baþnyèia, o kur Baþnyèia, ten amþinasis gyvenimas.“
(Ðv. Irenëjus).

Telðiø kunigø seminarijos dëstytojai kun. lic. Marius Venskus ir
kun. lic. Viktoras Aèas aptarë, kokios yra vyskupo teisës, pareigos
ir pastoracinë tarnystë dalinëje Baþnyèioje.

Antrojoje konferencijos dalyje mokslininkai ið laiko perspektyvos,
bandë analizuoti, kaip vyskupo J. Tiðkevièiaus veikla, jo darbai
galëjo bûti vertinami XVII amþiuje.

Dr. Darius Baronas konferencijoje skaitë praneðimà apie domi-
nikonø ásikûrimà Þemaitijoje ir kaip vyskupo J. Tiðkevièiaus rûpes-
èiu dominikonai ásikûrë tuometiniuose Garduose.

Dr. Dalia Vasiliûnienë labai iðsamiai papasakojo apie Þemaièiø
Kalvarijos Kryþiaus Kelio steigimo idëjà ir kaip ji buvo ágyvendinta.

Dr. Mindaugas Paknys pateikë daug ádomiø þiniø apie malonë-
mis garsø Ðvè. Mergelës Marijos paveikslà Antakalnyje, vyskupo
J. Tiðkevièiaus dovanotà Vilniaus ðv. Petro ir Pauliaus baþnyèiai.

Dr. Liudas Jovaiða iðsamiame praneðime kalbëjo apie vyskupo
J. Tiðkevièiaus palaidojimo vietà. Jis klausytojams pabërë daug
intriguojanèiø duomenø apie vyskupo J. Tiðkevièiaus laikø istorijos
ávykius, iðkëlë nemaþai klausimø, á daugelá jø pats atsakë, taèiau á
klausimà, kur ðiandien ilsisi vyskupo J. Tiðkevièiaus palaikai,
klausytojai atsakymo ir ið jo nesulaukë.

Telðiø vyskupas dr. Jonas Boruta SJ (centre) ir grupë kitø konferencijos
dalyviø. Nuotrauka ið kan. lic. Andriejaus Sabaliausko  archyvo
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Konferencijos pabaigoje buvo surengta ekskursija á buvusià Þe-
maièiø vyskupø rezidencijà Alsëdþiuose ir á þemaièiø katalikø krau-
ju aplaistytos buvusios Kestaièiø baþnyèios vietà. Ekskursijai va-
dovavo ir apie aplankytas vietoves iðsamiai papasakojo Telðiø vys-
kupas dr. J. Boruta SJ.

Planuojama visus konferencijoje skaitytus praneðimus iðspaus-
dinti Klaipëdos universiteto moksliniame leidinyje „Tiltai“.


