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VIZITAS

Tikinčiuosius kviečia susitikti su Popiežiumi

Kęstutis GABŠYS

Rugsėjo 22 –23 d. Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus. Valstybinės institucijos ir Katalikų bažnyčios atstovai baigia derinti Popiežiaus
vizito programą. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas Antanas Blužas OFM kviečia Kretingos miesto ir
aplinkinių parapijų tikinčiuosius paliudyti tikinčiųjų bendruomenės vienybę ir popiežiaus vizitą mūsų šalyje stebėti ne prie televizoriaus ekranų, o kartu su bendraminčiais dalyvauti pagrindiniuose pontifiko vizito renginiuose Lietuvoje.
Klebonas „Švyturiui“ pasakojo, kad Popiežius Lietuvoje
ketina aplankyti du miestus –
Vilnių ir Kauną. „Rugsėjo 22
dieną po atvykimo ir valstybinio
pobūdžio protokolinių renginių
(priminsime, kad Popiežius yra
ir Vatikano valstybės vadovas),
Popiežius Pranciškus aplankys ir
pasimels Aušros vartų bažnyčioje. Iš ten popiežiaus automobilis
važiuos į Katedros aikštę, kur
įvyks viešas Popiežiaus susitikimas su jaunimu. Planuojama,
kad susitikime Katedros aikštėje
dalyvaus apie 20 tūkstančių tikinčiųjų. Dalyvauti šiame renginyje galės ir vyresnio amžiaus
asmenys, tačiau prioritetas bus
teikiamas jaunimui nuo 14 iki
35 metų“, – akcentavo A. Blužas.
Po susitikimo su jaunimu vyks
Vyskupų sinodas ir kiti Bažnyčios vidaus valdymo struktūrų
renginiai.
Rugsėjo 23 dieną Popiežius
atvyks į Kauną, kur 10 valandą
prasidės pagrindinis vizito Lietuvoje renginys – Popiežiaus aukojamos šv. Mišios Kauno Santakos slėnyje. Planuojama, kad
šiame renginyje dalyvaus apie

Lietuvoje Popiežius Pranciškus lankysis rugsėjo 22–23 dienomis, tačiau
registruotis į jo vizito renginius Kretingos miesto ir aplinkinių parapijų
tikintieji kviečiami jau dabar.

120 tūkstančių tikinčiųjų. Po to
Kauno katedroje planuojamas
Popiežiaus susitikimas su dva-

sininkais ir vienuoliais. Grįžęs į
Vilnių, Popiežius ketina trumpam pasimelsti buvusiuose KGB

rūmuose įrengtame Okupacijos
ir laisvės kovų muziejuje. Ten
planuojamas trumpas pontifiko susitikimas su tremtinių ir
politinių kalinių atstovais. Tos
pačios dienos vakare Popiežius
išskrenda į Latviją ir Estiją.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas „Švyturį“ informavo, kad šiuo metu jau prasidėjo
registracija į pagrindinius vizito
renginius – Popiežiaus susitikimą
su jaunimu Katedros aikštėje bei
šv. Mišias Kauno Santakoje. „Dėl
spūsčių, saugumo užtikrinimo ir
kitų problemų, norintys patekti
į Katedros aikštę arba Santakos
slėnį turi iš anksto užsiregistruoti. Jiems bus paskirtas vardinis
bilietas konkrečiame sektoriuje.
Registracija į renginius yra nemokama. Šiandien Kretingos miesto
ir aplinkinės parapijos jau vykdo
tikinčiųjų registraciją. Rugpjūčio
pradžioje registracija į renginius
persikels į specialią vizitui sukurtą
interneto svetainę, kur į renginius
galės registruotis visi norintys“, –
vizito organizacinius klausimus
atskleidė Kretingos parapijos
klebonas.

A. Blužas kretingiškius ir kitų
parapijų tikinčiuosius ragina nelaukti rugpjūčio pradžios ir jau
dabar registruotis parapijose ir
renginiuose dalyvauti kartu su
savo parapijos tikinčiųjų bendruomene. „Vyresnės kartos žmonės labai šiltai atsimena Popiežiaus Jono
Pauliaus II vizitą Lietuvoje. Dabar
laikai šiek tiek pasikeitė, todėl Bažnyčiai Lietuvoje ir mums, tikintiesiems, reikia naujo Bažnyčios
bendruomenės vienybės paliudijimo ir padrąsinimo toliau skleisti
Evangeliją“, – kalbėjo Kretingos
parapijos klebonas.
Šiandieninis Katalikų bažnyčios
vadovas Popiežius Pranciškus
gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Argentinoje. Kunigu būsimas pontifikas įšventintas 1969 m. gruodį,
vyskupu konsekruotas 1992 m.
Iki išrinkimo popiežiumi 2013
m. kovo 13 d. jis vadinosi pasaulietiniu Chorche Mario Bergoglio
vardu. Pranciškus yra 266 Romos Katalikų Bažnyčios vadovas,
pirmasis pontifikas, gimęs Pietų
pusrutulyje. Iki Pranciškaus paskutinysis ne Europoje gimęs popiežius Gregoras III iš savo posto
pasitraukė VIII amžiuje.

Verandai atstatyti uždegta žalia šviesa
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejų pasiekė džiugi žinia – pasirašyta sutartis dėl istorinės grafų Tiškevičių rūmų rytinėje dalyje buvusios medinės verandos
atstatymo techninio projekto finansavimo. Didžiąją dalį – 65 proc. arba per 11 tūkst. eurų – skyrė Kultūros paveldo departamentas (KPD),
likusią – apie 6 tūkst. Eur – Kretingos rajono savivaldybė. Tai suteikia vilties, jog veranda, kurios atkūrimas iš viso gali kainuoti apie 200 tūkst.
eurų, galbūt bus atstatyta jau kitais metais.
Techninis projektas turi būti
parengtas iki šių metų gruodžio
31 dienos, o iki rugpjūčio muziejus turi pateikti paraišką dėl
pačios verandos atkūrimo darbų
finansavimo.
Veranda – paskutinė likusi neatkurta dvaro ansamblio
dalis. Planus ją atstatyti muziejaus direktorė Vida Kanapkienė ir visa muziejaus bendruomenė pradėjo puoselėti
po to, kai 2015-aisiais su žeme
buvo sulygintas sovietmečiu prie šiaurės rytinio rūmų
kampo pastatytas tuomečio
žemės ūkio technikumo pastatas. Tam pritarė ir Kretingos
rajono savivaldybės Strateginio planavimo taryba, ir Savivaldybės taryba, kuri pernai
rugpjūtį nusprendė iš savivaldybės biudžeto skirti ne mažiau kaip 30–40 proc. tinkamų
finansuoti projekto „Kretingos
dvaro sodybos rūmų verandos

Štai taip atrodė veranda grafų Tiškevičių laikais, iš jos buvo galima patekti į pagrindinę pokylių – Baltąją – salę. Nuotrauka iš Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinio.

restauravimas“ išlaidų bei užtikrinti netinkamų finansuoti,
bet projektui įgyvendinti būtinų išlaidų padengimą.
Paraišką Kultūros paveldo departamentui gauti lėšų verandos

restauravimo projektui parengti
muziejus pateikė pernai rugsėjį.
Finansavimas gautas tarpininkaujant Seimo nariui Antanui Vinkui.
Šioje verandoje grafų laikais
buvo rengiami kamerinės mu-
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Planus atstatyti istorinę verandą muziejaus bendruomenė pradėjo puoselėti po to, kai 2015-aisiais su žeme buvo sulygintas sovietmečiu prie
šiaurės rytinio rūmų kampo pastatytas tuomečio žemės ūkio technikumo
Aisto Mendeikos nuotr.
pastatas.

zikos koncertai, pokyliai, priimami svečiai. Atstačius verandą
muziejininkai šią veiklą ketina
atnaujinti.
Muziejininkų teigimu, atstatyti po Pirmojo pasaulinio karo

sunykusią verandą nebus sunku,
nes įėjimas iš jos į Baltąją salę,
kaip buvo Tiškevičių laikais, nesunaikintas, tik užmūrytas, be
to, likusi ikonografinė medžiaga, kaip veranda atrodė.
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