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Kretinga dar yra vadinama mazuoju Lietuvos Vatikanu.
Nuo XVII a. pradzios ji yra svarbus religinis centras, j kurj
traukia dvasinio gyvenimo tiesi| ir ramybes ieskantys asme-
nys bei sakraliniu kulturos paveldu besidomintys keliautojai.
Miesta^ puosia seniausia Zemaitijoje murine baznycia, penki
vienuolynai ir Lurdas. Senosiose kapinese ilsisi zymus pran-
ciskonai - lietuviskos botanikos kurejas, liaudies gydytojas
tevas Ambrozijus Pabreza (1771-1849), Lietuvos prancis-
konij vienuolijos atgaivintojas tevas Pranciskus Bizauskas
(1861-1937), Vycio Kryziaus ordino kavalierius, partizanq
rysininkas, disidentas, pranciskonas brolis Bronislovas Pos-
kus (1928-2006) ir kiti mazesnieji broliai, prisidej§ prie Kre-
tingos, Lietuvos ir Katalikq Baznycios geroves kurimo. Ap-
reiskimo vienuolyne nuo 2001 m. vyksta Mazesniujij broliij
ordino Lietuvos sv. Kazimiero provincijos kapitula, kurioje
renkama vienuolijos vadovybe.

Ryskiausia^ pedsak§ istorijoje vadinti bernardinais, Kretingoje
paliko sv. Pranciskaus Asyziecio jsikur^daugiaukaippries415metij.
pasekejai - mazesnieji broliai, labiau XVI a. isplitus kraste protestantiskai
zinomi pranciskonij vardu, o seniau reformacijai ir bandant prarastas

Bernardinlf (pranciskony observantly) vienuolyno pastaty ansamblio vaizdas nuo tvenkinio
puses. Fot. Paulina Mongirdaite, XX a. pr.

Nr. 1, 2019

pozicijas atgauti pagonybei, Katalikij
Baznycia pradejo kraste katalikiskaj^
reformacij^ (kontrreformacij^). Ze-
maiciij vyskupu 1576 m. tap^s Mer-
kelis Giedraitis ragino didikus statyti
naujas katalikijbaznycias, siunte j jas
misijoms ir pastoraciniam darbui
kunigus. J vyskupo raginim^ atsilie-
p§s Kretingos dvarininkas, 2emaiciij
seniunas ir Lietuvos lauko etmonas
Jonas Karolis Chodkevicius uzdrau-
de savo pavaldiniams bendrauti su
protestantij kunigais misionieriais,
1602 m. pastate Kretingos kaime pir-
maj^ baznyci^. Ja ir valdos gyventojij
dvasiniu gyvenimu rupintis pavede
vienuoliams bernardinams (OFM).

J. K. Chodkeviciaus kvietimu is
Kauno bernardinij vienuolyno 1602
m. atvyko 10 mazijju broliij, kurie
jkure Viespaties Apreiskimo Svc.
Mergelei Marijai parapij^, emesi mi-
siji} ir pastoracines veiklos. Evangeli-
zacijos pradzia buvo sekminga: tais
paciais metais j Katalikij Baznycios
glebj sugrjzo arba katalikij tikejim^
prieme 17 protestantij. Bernardinij
misionieriij paskatintos, j Kreting^
katalikybes priimti atvykdavo sei-
mos ir is kaimyniniu Livonijos ir
Prusijos kunigaikstysciij. Pastacius
1607-1610 m. murinj vienuolyn^
su baznycia, bernardinu vienuolynas
Kretingoje tapo priesakine kataliky-
bes tvirtove protestantiskos Prusijos
kunigaikstystes pasienyje.

Nesibaigiantys XVII-XVIII a.
Lietuvos ir Svedijos karai pridare
bernardinams dideliij nuostoliu.
Ypac skaudi buvo Siaures karo pra-
dzia. Apie 1704 m. uzeme Kreting^
kareiviai ismuse ^zuolines vienuo-
lyno duris ir emesi j j plesti. Pasako-
jama, kad penki vienuoliai bande
pabegti, taciau svedai uz tvenkinio
juos pagavo ir nuzude. Po karo jiems

atminti kretingiskiai pasodino ^

43



^ penkias puseles, kurios uzaugu-
sios dave varda Pusyno gatvei. Vie-
nuolyne likusius bernardinus svedai
kankino reikalaudami isduoti bran-
genybiij sleptuve, o jiems atsisakius
tai daryti gyvus uzmurijo vienuolii}
laidojimo kriptoje po baznycia.

Sunkus bernardinams buvo ca-
rines Rusijos laikai. Ortodoksij
baznycios apologetai sieke is so-
cialinio krasto gyvenimo isstumti
Katalikij Baznycios institucijas,
paruosti gyventojus rusifikacijai ir
pravoslavizacijai. Ypac aktyviai ir
kryptingai to siekta po 1831 ir 1863
m. sukilimij. 1842 m. buvo panai-
kinta Sv. Pranciskaus mazesniujij
broliij (observantij) ordino Lietuvos
sv. Kazimiero provincija, o vienuo-
lynas perduotas Zemaiciij vyskupo
prieziurai. 1864 m. rusams uzdarius
katalikij vienuolynus, Kretingos vie-
nuolynas buvo paverstas prieglauda
pastoraciniam darbui parapijose
nebetinkantiems senyvo amziaus ir
ligotiems vienuoliams. Neleidziant j
vienuolyn^ priimti naujokij, XX a. pr.
liko keli senyvo amziaus vienuoliai.
Todel paskutiniajam bernardinij
klebonui ir gvardijonui Jeronimui
Berzanskiui jpagalb^vyskupas 1900
m. vikaru atsiunte diecezinj kunig^
Antana Bizauska. Kretingoje praleisti
penkeri tarnystes metai paskatino
jaunajj kuniga pasirinkti vienuolisk^
Sv. Pranciskaus gyvenimo kelia ir
vienuolinj tevo Pranciskaus varda,
1912 m. atgaivinti Lietuvos mazes-
niujij broliij seima.

Jo vadovaujami vienuoliai 1931
m. atkure Sv. Pranciskaus Asyziecio
Mazesniuj^ broliij ordino Lietuvos
sv. Kazimiero provincijos savarankis-
kuma, o dvasiniu ir administraciniu
jos centru paverte Kretingos vie-
nuolyna. Gvardijono, 1936-1939 m.
tapusio provincijolu, tevo Augustino
Dirveles pastangomis salia vienuoly-
no buvo pastatyta Sv. Antano kolegija
- Pranciskomj ordino gimnazija, ku-
rioje buvo ruosiami busimi kunigai
pranciskonai bei vidurinj issilavini-
ma gaudavo pasaulieciai jaunuoliai.

Priesais gimnazija 1933 m. buvo
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Religinitf organizacijlf nariai su pranciskonais vienuolyno kieme. 1930 m.

jrengtas Kretingos Lurdas, o uz jo
1934 m. iskilo Sv. Antano rumai -
prieglauda j Lietuv§ grjztantiems
iseiviams. Rumij pusrusiuose veike
pranciskonij spaudos administracija,
knygrisykla, didele sale, skirta pran-
ciskonij gimnazijos moksleiviams
bei miesto visuomenei.

Okupacine sovietij valdzia 1940
m. liepos 26 d. nutrauke pranciskonij
veikla, o vienuolyno pastatus perdave
kariskiams. Daugumai pranciskonij
pavyko pasitraukti j Vakarus, o like
buvo perkelti j Sateikius. Ekspro-
vincijolas tevas Augustinas Dirvele
buvo suimtas, kalintas Sv. Antano ru-
muose jrengtoje arestineje ir Kauno
kalejime, issiustas j Rusijos lagerius,
kuriuose 1948 m. zuvo.

Sovietij valdzia persekiojo pran-
ciskonus, isveze j lagerius kunigus
teva Patricijij Puodziuna, teva Pijij
Andraitj ir tev^ Aloyza Janusaitj,
persekiojo Lietuvos pranciskonij
generalinj delegate tev^ Kazimier^
Cepulj, kaltindama jj antisovietinio
pogrindzio organizavimu, 1949 m.
kovo 5 d. vienuolyn^ uzdare.

Po karo apleista avarines bukles
vienuolyno pastata buvo ruosiamasi
nugriauti, taciau jj paskelbus kultu-
rospaminklu, 1971-1978m. vienuo-
lynas restauruotas. Jame 1977-1992
m. veike Krastotyros muziejus, Cen-
trines bibliotekos knygij saugykla
ir administracija, Kulturos skyrius,

Muzikos ir dailes mokykla.
Praejus 50-ciai met^ po vienuo-

lyno uzdarymo, jame jsikurusiame
muziejuje 1989 m. balandzio 6 d. pir-
makart oficialiai apsilanke iseivijos
pranciskonij vyskupas tevas Paulius
Antanas Baltakis, su is pogrindzio
isejusiais Lietuvos pranciskonais
aptares grjzimo j Kreting^ galimy-
bes. Pranciskonij sugrjzimo data
laikoma 1989 m. lapkricio 19 d., kai
mazesnieji broliai baznycioje laike
pirmasias sv. Misias. Pirmieji atvyko
gvardijonas ir klebonas Adolfas Pu-
dzemis (t. Juozapas OFM), kunigai
Edmundas Atkociunas (t. Rokas
OFM) ir Astijus Kungys (t. Silvestras
OFM). Prie jij prisijunge Kretingoje
gyvene pranciskonai broliai Paulius
Koryzna, Romualdas Buivydas ir
Bronius Poskus. Pereme; parapija,
1990-1992 m. pranciskonai atgavo
vienuolijai priklausancius pastatus,
tese pirmtakij prieskariu vykdyt^
misijij, sielovados, pastoracinj ir
labdaros darba.

1997 m. vienuolyne jsikurus
is Kenebankporto (JAV) perkeltai
Mazesniujij broliij ordino Lietuvos
sv. Kazimiero viceprovincijos kurijai,
Kretinga vel tapo Lietuvos prancis-
konij administraciniu ir dvasiniu
centru. 2004 m. gruodzio 8 d. sv.
Kazimiero viceprovincijai buvo su-
teiktas provincijos statusas, o 2007
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Kretinga. PranciSkonq baznyfiia irgimna2ija.

D/evo Meiles misionieres seserys (MC) su broliais pranciskonais Kretingos pranciskonu gimnazija, vienuolynas ir baznycia. Atvirukas.
Juozapu Pudzemiu OFM irAndriumi Nenenu OFM. Fot. Jolanta Isleido Pranciskonlf spaustuve Kretingoje. Apie 1933 m.
Klietkute, 2006 m.

m. kapitula nusprende Mazesniujij
broliu ordino Lietuvos sv. Kazimiero
provincijos centra perkelti j Vilniu.

Kretingos Apreiskimo vienuo-
lynas su baznycia liko Lietuvos
mazesniuju broliu dvasiniu cen-
tra. T^sdami prieskario tradicijas,
pranciskonai rengia bendrus sv.
Pranciskaus mokymo pasekeju
suvaziavimus, 1999 m. atgaivino
populiari^ prieskario Sv. Antano at-
laidu svent^, remia labdaringa veikla
uzsiimancias visuomenines organi-
zacijas. Ju pastangomis Kretinga vel
tapo katalikisku edukaciniu centru.
Joje veike Sv. Antano kolegija, Sv.
Antano religijos mokslu institutas
prie Vytauto Didziojo universiteto
Kataliku teologijos fakulteto, katali-
kiska mokykla, 1998 m. susigr^zinusi
Pranciskonij gimnazijos vard^.

Greta mazesniujij broliu vie-
nuolyno Kretingoje veikia keturios
moteru vienuolijos, prisidedancios
prie sio krasto evangelizacijos.

Pirmoji jsteigti moteru vienuoly-
na pabande 1919m. jsikurusi Kretin-
gos mergaiciu tretininkiu draugija,
po metu peraugusi j Sv. Pranciskaus
tretininkiu kongregacij§. Vienuo-
les nutare atsiimti is teviskiij savo
turto dalj, juo naudotis bendrai ir
pasistatyti vienuolyn^. Taciau joms
nesugebejus pasistatyti vienuolyno,
kongregacija 1924 m. buvo panai-
kinta, dalis vienuoliij isvyko gyventi
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ir mokytis j Vokietij^, o kitos liko
teviskeje.

Vienuoliskam gyvenimui pasiau-
kojusios pranciskones tretininkes
savo svajon^ jgyvendino 1929 m.,
Padvariij ukininkes Placidos Pauli-
kauskaites dovanotoje sodyboje.

Pranciskonij vienuolyno gvar-
dijono tevo Augustino Dirveles
kvietimu 1935 m. Kretingoje jsikure
is Vilkaviskio vyskupijos Miroslavo
parapijos atvykusios sesios pran-
ciskones pasaulietes - Sv. Agnietes
kongregacijos vienuoles, priziure-
jusios ir aptarnavusios Sv. Antano
kolegijos (pranciskonu gimnazijos)
bendrabutj ir valgykla. Jos 1936 m.
jkure savarankisk^ Sv. Pranciskaus
Visuomenes seseru kongregacija^
kuriai 1940 m. priklause apie 30
seservj ir noviciatas.

Mazesniijjij broliu kunigo br.
Astijaus Kungio ir Telsiij vyskupo
Antano Vaiciaus kvietimu, 1991 m.
kovo 19 d. j Kreting^ atvyko lab-
daringa Dievo Meiles misionierivj
seserijkongregacija (MC) - Motinos
Tereses seserys, kuriij misija yra
padeti vargingiausiems is vargin-
gujq. Seserys jsikure is savivaldybes
gautame buvusio tuberkuliozinio
dispanserio pastate, jame jrenge
vienuolyn§, pora koplyciu ir glo-
bos namus benamiams seneliams,
beglobiams ir negalintiems savimi
pasirupinti asmenims.

Pranciskoniskaj^ seim^ Kretin-
goje 1995 m. rugpjucio 23 d. papil-
de vienintele Lietuvoje Svc. Jezaus
Sirdies pranciskoniij seseru misio-
nieriu kongregacija (FMSC). Seseru
misionieriu veikla susijusi su para-
pijos gyvenimu, svietimu, socialine,
materialine ir dvasine pagalba. Jos
emesi mokyti tikybos Pranciskonij
gimnazijoje, dirbo kun. br. Leopoldo
Scheifele jsteigtoje labdaros vaistine-
je, padeda Motinos Tereses seserims
slaugyti ligonius, rupinasi Padvarivj
seneliij namij globotiniais.

1998 m. Kretingoje jsikure sv.
Klaros seserys - Sv. Pranciskaus II
ordino vienuoles. Jos apsigyveno
1998-2000 m. pastatytame pirma-
jame Baltijos salyse klarisiij vie-
nuolyne, kurio statybai lesas skyre
geradariai is Italijos, Vokietijos ir
Austrijos. Sv. Klaros seserys gyvena
uzdarai, garseja giliu pamaldumu,
siuva liturginius rubus.

Kretingos krasto istorijoje neliko
nepastebeti ryskij pedsak^ paliku-
siij mazesniij broliij nuopelnai: uz
filantropine, svietejiska, socialine ir
dvasin^ veikl^ Kretingos rajono Gar-
bes pilieciais 1988 m. buvo paskelbti
tevas Ambrozijus Jurgis Pabreza OFS
ir tevas Augustinas Antanas Dirvele
OFM (po mirties), 2005 m. - kuni-
gas br. Leopoldas Ernstas Helmutas
Scheifele OFM, 2008 m. - kunigas
br. Astijus Kungys OFM.
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