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Kelmės valsčiaus katalikų liaudies  
pamaldumo praktikos
Alfonsas Motuzas
Vytauto Didžiojo universitetas

Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje susijusios su bažnytinių metų 
seka. Lotyniškuose dokumentuose bažnytiniai metai dažnai vadinami liturginiais 
metais. Liturginiai metai – tai šventinis Jėzaus Kristaus išganymo darbų paminė-
jimas per bažnytinius kalendorinius metus. Visą Kristaus slėpinį nuo Įsikūnijimo 
iki Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Jo antrojo atėjimo laukimo Bažnyčia pamini 
liturgijoje per vienus metus. Kartais sakoma: „Liturginiai metai – tai Kristus“ arba 
„Kristaus gyvenimo atpasakojimas metų liturgijoje“. Be to, čia minimi Marijos gyveni-
mo slėpiniai ir kankinių bei šventųjų gimimo dangui dienos (natalitia sanctorum). 
Per liturgines šventes Bažnyčia moko savo narius atgailos ir gailestingumo. Tarp 
šių dienų esti angelų šventės ir Vėlinės. 

2012 m. liepos mėnesį Keµmėje ir jo rajone vyko „Versmės“ leidyklos orga-
nizuota kompleksinė kraštotyros ekspedicija. Jos metu katalikiškos etninės kultūros 
kontekste buvo renkama medžiaga, ieškant atsakymo į klausimą, kokios buvo 
praktikuotos katalikiškos liaudies pamaldumo praktikos Kelmės valsčiaus teritorijoje.

Kelmė ir jos kraštas garsus savo katalikiška etnine kultūra. 1918 m. Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, Kelmė tapo valsčiumi.

Šio straipsnio objektas – Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuotos katalikų 
liaudies pamaldumo praktikos. 

Tyrimo tikslas – atskleisti Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuotas katali-
kiškas liaudies pamaldumo praktikas. 

Straipsnyje kelti uždaviniai: 
– pirma, nustatyti Kelmės valsčiaus teritorijoje veikusias katalikiškas para-

pijas bei bendruomenes; 
– antra, ištirti Kelmės valsčiaus teritorijos parapijų areale praktikuotas ka-

talikiškas liaudies pamaldumo praktikas; 
– trečia, išanalizuoti Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuojamų katalikiškų 

liaudies pamaldumo praktikų kilmę; 
– ketvirta, atskleisti Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuojamų katalikiškų 

liaudies pamaldumo praktikų paplitimo ir atsiradimo ištakas.
Iškeliama hipotezė, kad Kelmei esant valsčiumi, jos teritorijoje praktikuo -

tas katalikų liaudies pamaldumo praktikas suformavo anksčiau Kelmės vals - 
čiaus kaimynystėje veikusių vienuolijų aktyvi pastoracinė veikla. 

Tyrimui atlikti naudoti retrospek-
cijos, analitinis, sintezės ir geografinio 
kartografavimo metodai.

Tyrimas yra originalus ne tik 
dėl pasirinktos temos, kuri nagrinėjama 
pirmą kartą, bet ir dėl pačios darbo 
koncepcijos. Jis pristato ne tik Kelmės 
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valsčiaus teritorijoje praktikuotas katalikiškas liaudies pamaldumo praktikas, bet 
ir atskleidžia jų atsiradimo priežastis bei motyvus. Jis aktualus ne vien Lietuvos 
katalikų Bažnyčiai, bet svarbus ir Lietuvos etnografijos ir kraštotyros bei etno-
logijos mokslams, nes bene pirmą kartą pristatomos Kelmės valsčiaus teritorijoje 
praktikuotos katalikiškos liaudies pamaldumo praktikos aptariamos istorijos ir 
etnologijos mokslų aspektais. Taip pat šis atliktas tyrimas papildo Lietuvos etno-
grafinių lokalinių vietų Bažnyčios istorijos ir religijos etnologijos tyrinėjimo barus 
ir toliau tęsia pradėtus katalikiškos etninės kultūros tyrinėjimus.

Apie Kelmės valsčiaus teritorijoje katalikų bažnyčių, koplyčių, oratorijų eg-
zistavimą Bažnyčios istorijos mokslo aspektu pirmasis mokslo šaltinis yra 1940 m. 
leistas Lietuvos katalikų Bažnyčios žinynas „Elenchus omnium ecclesiarum et universi 
cleri provinciae ecclesiasticae Lituanae“1. Apie tuo metu čia egzistavusias katalikiš-
kas šventoves 1983 m. rašė Bronius Kviklys enciklopediniame leidinyje „Lietuvos 
bažnyčios. Kauno arkivyskupija“2. Istoriografinę medžiagą papildė ir 2008 m. išleista 
dr. Dalios Klajumienės sudaryta knyga „Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai“3. 

Kelmės valsčiuje egzistavusių katalikiškų bažnyčių liturginį ir žmonių dvasinį 
gyvenimą Bažnyčios liturgijos ir etnologijos moksluose geriau pažinti padėjo 1958 m. 
Romoje leista kunigo dr. Juozo Vaišnoros monografija „Marijos garbinimas Lietuvoje“4. 

Straipsnio autoriui daug padėjo ir 2007 m. jo paties išleista mokslinė mo-
nografija „Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra“5. 

Siekiant kuo išsamiau pristatyti Kelmės valsčiaus katalikiškos maldas ir gies-
mes, teko pasitelkti Lietuvos valstybinio istorijos, Lietuvos kultūros paveldo centro 
Paveldosaugos bibliotekos, Kauno arkivyskupystės, Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro, Šv. An-
tano religijos studijų instituto prie katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo 
universitete, 2012 m. „Versmės“ leidyklos organizuotos Kelmės rajone kraštotyros 
vasaros lauko ekspedicijos bei asmeninių vasaros lauko ekspedicijų metu surinktus 
archyvinius šaltinius. Iš viso darbe panaudoti 7-ių archyvinių šaltinių duomenys. 

Atliktam tyrimui apibendrinti buvo sudaryta 12 kartografinių brėžinių, 1 
piešinys ir 2 lentelės. 

Kelmės valsčiaus teritorija  
ir joje praktikuotos  
katalikiškų liaudies  
pamaldumo praktikos
Kada buvo įsteigtas Kelmės vals-

čius, tikslių duomenų nėra. Žinoma 
tik tiek, kad Kelmės valsčiaus teritori-
ja galėjo būti suformuota po 1918 m. 
lapkričio 21 dienos. Iš pradžių Kelmės 
valsčius įėjo į Skaudvílės apskrities 
sudėtį. Nuo 1920 m. Kelmės valsčius 
priskiriamas Raséinių apskričiai, o nuo 
1947 m. Kelmė tapo apskrities centru6. 
Vadinasi, Kelmės valsčiaus teritorija 

1 Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri provinciae 
ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 1940, Mari-
jampolė, 1940.

2 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija, 
Chicago, 1983, t. 3.

3 Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, sudarė 
dr. D. Klajumienė, Vilnius, 2008.

4 Vaišnora J. Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma, 1958.
5 Motuzas A. Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra, 
Kaunas, 2007.

6 Rimkus V. Kelmė, Kelmės kraštas, 1997, p. 236–240; 
Žalpienė D. Savivaldos pradžia Kelmėje, Bičiulis, 
2011, kovo 16; Lazauskienė A. Kelmės savivaldos 
kūrimasis 1918–1920, mokslinė konferencija „Kelmės 
istorijos puslapiai“, Kelmė, 2009, gegužės 22; Kelmės 
krašto muziejaus direktorės Danutės Žalienės informacija.
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egzistavo nuo 1918 iki 1947 metų. Lietuvos Bažnyčios istorijos duomenimis, 
Kelmės valsčiaus egzistencijos periodu (nuo 1918 iki 1947 m.) čia vyravo dvi 
krikščioniškos konfesijos – katalikų ir evangelikų. Evangelikų centras buvo Kel-
mė7. Taigi didesnėje Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuota tikyba – katalikybė. 
Jos pamaldumą sudaro mišių liturgija, atliekama bažnyčiose. Šią kultūrą papildo 
paraliturgija, arba vadinamosios pridėtinės pamaldos, kurios atliekamos namuose, 
gamtinėje aplinkoje ir bažnyčiose ne mišių liturgijos metu. Šių pridėtinių pamaldų 
turinį sudaro įvairiomis maldomis bei giesmėmis liaudies praktikuojamos prak-
tikos. Tai religinės apeigos, susiformavusios Bažnyčios kalendorinių metų ciklo 
iškilmių, švenčių, minėjimų, šventų vietų lankymo pagrindu. Remiantis Lietuvos 
katalikų Bažnyčios „Liturginiu maldynu“, jas sudaro Švč. Mergelės Marijos va-
landos, Švč. Mergelės Marijos kalbamasis ir giedamasis bei Švč. Jėzaus vardo 
rožiniai, Žemaičių Kalvarijos Kalnai, Kryžiaus kelias, Graudūs verksmai, Gedulinės 
valandos (psalmės), šermeninės giesmės. Prie jų priskiriamos namuose, prie lurdų 
ir kryžių bei bažnyčiose atliekamos gegužinės ir birželinės pamaldos bei įvairios 
užtarimo maldos ir giesmės8. 

Straipsnio autoriaus daugelio metų tyrinėjimai leidžia į šį Kelmės valsčiaus 
teritorijos parapijose gyvavusį religinį kultūrinį gyvenimą pažvelgti nauju žvilgsniu, 
atskleidžiant jo savitumą, taip pat ir unikalumą. 

Kauno arkivyskupystės archyve saugomas 1940 m. leistas Lietuvos katalikų 
Bažnyčios žinynas „Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri provinciae 
ecclesiasticae Lituanae“ pristato, kad Kelmės valsčiaus teritorijoje katalikų Bažnyčios 
Kauno arkivyskupystės parapijų arealą sudarė Lioliÿ šv. Simono ir Judo Tado, 
Saudini¹kų (Mairónių) Švč. Mergelės Marijos, Påkražančio Švč. Mergelės Marijos 
Apreiškimo bei Žaµpių šv. Benedikto parapijos. Jų centre – Kelmės Švč. Merge-
lės Marijos Ėmimo į dangų parapija su Verpenõs šv. Onos koplyčia, Šaltìnių 
(Juodeikių) Švč. Jėzaus Širdies bei Paléndrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos 
oratorijomis9 (oratorija – nedidelė katalikų bendruomenė su maldos namais, arba 
koplyčia, pavaldi kaimyninei didesnei parapijai – aut. past.). 

Remdamiesi parengtu brėžiniu, tyrimą atliksime sukdami pagal laikrodžio 
rodyklę nuo centrinės Kelmės valsčiaus Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų parapijos šia seka: Šalteniai (Juodeikiai), Palendriai, Saudininkai (Mairo -
niai), Lioliai, Žaµpiai ir Pakražantis.

Kaip rodo kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų medžiagos Kelmės 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje, kaip ir visose kitose Kelmės 
valsčiaus parapijose, pagal bažnytinių kalendorinių metų tradiciją pirmiausia buvo 
per advento rarotų pamaldas meldžiamos ir giedamos „Švč. Mergelės Marijos 
valandos“, per gavėnią, per šermenis 
bei laidotuves meldžiamos ir giedamos 
„Žemaičių Kalvarijos Kalnų“ maldos 
ir giesmės. Visose Kelmės valsčiaus 
teritorijos parapijose Gegužinių pamal-
dų metu prie lurdų statulų, kryžių ir 
koplyčių buvo giedama „Švč. Merge-
lės Marijos litanija“ ir giesmė „Sveika, 

7 Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri provinciae 
ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 1940, Mari-
jampolė, 1940.

8 Liturginis maldynas (ketvirtasis pataisytas leidimas), 
Vilnius, 1996, p. 311–411.

9 Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri provin-
ciae ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 1940, 
p. 62–69.
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Marija, Motina Dievo“, o birželinių pamaldų metu – „Švč. Jėzaus Širdies litanija“ 
ir giesmė „Iš šios žemelės“10. 

Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje nuo seno gar-
siai buvo švenčiami Šv. Jurgio (balandžio 23 d.), Šv. Antano (birželio 13 d.) ir 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (rugpjūčio 15 d.) atlaidai, kurių metu buvo 
praktikuojamos šioms šventėms skirtos maldos ir giesmės11.

Žvelgiant pagal laikrodžio rodyklę, kita parapija yra Verpenos šv. Onos 
parapija, kurios koplyčioje liepos 26 d. buvo švenčiami Šv. Onos atlaidai. Toliau 
jos kaimynystėje, Šaltenių (Juodeikių) Švč. Jėzaus Širdies bažnytėlėje-oratorijoje, per 
Švč. Jėzaus Širdies atlaidus giedama „Švč. Jėzaus Širdies litanija“ ir giesmė „Iš šios 
žemelės“. Kita parapija – Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos. Jos viešo-
joje oratorijoje per Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos (šiandien Švč. Aušros Vartų 
Marijos, Gailestingumo Motinos – aut. past.) atlaidus (lapkričio 16 d.) buvo giedama 
„Švč. Mergelės Marijos litanija“ ir giesmė „Vilniaus Aušros Vartų koplytėlėj“12.

Rytinėje Kelmės valsčiaus teritorijos pusėje prie Saudininkų (Maironių) Švč. Mer-
gelės Marijos koplyčios buvo švenčiamos gegužinės pamaldos bei Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo atlaidai, lygiagrečiai su kaimynystėje Šíluvoje švenčiamais. Saudi-
ninkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčioje ypač iškilmingai, apvaikštant 
su procesija ir giedant „Šv. Onos gies-
mę“, buvo švenčiami Šv. Onos atlaidai13.

Kelmės valsčiaus teritorijos pie-
tuose, Liolių šv. Simono ir Judo Tado 
bažnyčioje išsiskiria Švč. Mergelės Ma-
rijos Maloningosios šventės (paskutinį 
gegužės sekmadienį prie Švč. Mergelės 

1 brėž. Kelmės 
valsčiaus Romos 
katalikų bažnyčių ir 
koplyčių išsidėstymo 
arealas

10 1995–2005 m. kraštotyros vasaros lauko tyrimų 
ekspedicijų medžiaga, Šv. Antano religijos studijų 
instituto prie Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) 
archyvas, Kretinga, 2005; 2012 m. „Versmės“ kraštoty-
ros vasaros lauko tyrimų medžiaga, Lietuvos katalikų 
Bažnyčios istorijos centro Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakultete archyvas, Kaunas, 2012.

11 Ten pat.
12 Ten pat.
13 Ten pat.
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Marijos Maloningosios statulos giedama giesmė „Sveika, Marija, Motina mieliau-
sia“ – aut. past.) bei Šv. Antano atlaidų šventimas14.

Liolių parapijos kaimynystėje, Žalpių šv. Benedikto parapijoje, per Švč. Mer-
gelės Marijos šventę prie Didžiojo altoriaus buvo giedama giesmė „Sveika, Marija, 
Motina mieliausia“, o per birželines pamaldas „Švč. Jėzaus Širdies litanija“ ir 
giesmė „Iš šios žemelės“15.

Kelmės valsčiaus teritorijos pietvakariuose, Pakražančio Švč. Mergelės Marijos 
Apreiškimo bažnyčioje, per Šv. Antano šventę buvo giedama „Šv. Antano giesmė“16. 

Remiantis pateikta medžiaga apie Kelmės valsčiaus parapijose praktikuotas 
katalikiškų liaudies pamaldumo praktikas, sudaryta lentelė „Kelmės valsčiaus terito-
rijoje praktikuotos katalikiškos liaudies pamaldumo praktikos“ (žr. Priedai. 1 lentelė).

Lentelėje matyti parapijas pristatančios bei vienijančios pamaldumo praktikos. 
Visose Kelmės valsčiaus teritorijos 9 parapijose bendros buvo šios pamaldumo 

praktikos: advento rarotų pamaldos jų maldos ir giesmės „Švč. Mergelės Marijos 
valandos“, gavėnios bei šermenų ir mirusiųjų paminėjimų maldos ir giesmės „Žemai-
čių Kalvarijos Kalnai“, gegužinės pamaldos ir jų maldos ir giesmės „Švč. Mergelės 
Marijos litanija“ ir giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“ bei birželinės pamaldos 
jų maldos ir giesmės „Švč. Jėzaus Širdies litanija“ ir giesmė „Iš šios žemelės“. 

Tarp katalikų liaudies pamaldumo praktikų, kurios Kelmės valsčiuje buvo 
praktikuojamos keliose parapijose, atlaidų ir švenčių metu praktikuojamos užtarimo 
„Šv. Antano“, „Šv. Onos“ bei „Kristaus Motinos Marijos“ giesmės. „Šv. Antano“ gies-
mė buvo giedama Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Liolių šv. Simono 
ir Judo Tado bei Pakražančio Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijose. Kita 
užtarimo praktika yra „Šv. Onos giesmės“ giedojimas. Ji buvo praktikuojama Verpe-
nos Šv. Onos koplyčioje ir Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. 

Liolių šv. Simono ir Judo Tado bei Žalpių šv. Benedikto parapijose atlaidų 
praktikuojama giesmė buvo „Sveika, Marija, Motina mieliausia“.

„Šv. Jurgio giesmės“ giedojimo pamaldumo praktika Kelmės valsčiaus terito-
rijoje buvo žinoma tik Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje per 
Šv. Jurgio atlaidus. Kita giedojimo praktika, taip pat žinoma tik Kelmės Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, – giesmės „Mylimoji Karalienė“ giedojimas per 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Tik Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės 
Marijos viešojoje oratorijoje buvo giedama giesmė „Vilniaus Aušros Vartų koplytėlėj“. 

Kyla klausimai: kokios šių pamaldumo praktikų Kelmės valsčiaus teritorijoje 
ištakos ir kokia jų savitumo raiška? 

Kelmės valsčiaus teritorijoje  
praktikuojamų katalikiškų liaudies  
pamaldumo praktikų kilmė 
Kelmės valsčiaus teritorijos parapijų išsidėstymo arealo lentelėje matyti, 

kad iš 9 bendruomenių bažnyčių 6 tituluojamos šventųjų moterų vardais, o iš jų 
4 – Švč. Mergelės Marijos titulais. Taip 
pat lentelė rodo, kad Kelmės valsčiaus 
parapijose iš 15 liaudies pamaldumo 
praktikų 9 skirtos Švč. Mergelei Marijai 

14 Ten pat.
15 Ten pat.
16 Ten pat.
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ir jos Motinai šv. Onai (rarotų ir gegužinės pamaldos, „Švč. Mergelės Marijos 
valandos“, Švč. Mergelės Marijos litanija ir giesmė „Sveika, Marija, Motina Die-
vo“, giesmės: „Mylimoji Karalienė“, „Sveika, Marija, Motina mieliausia“, „Vil-
niaus Aušros Vartų koplytėlėj“, 6 pamaldumo praktikos skirtos Jėzui Kristui ir 
šventiesiems (birželinės pamaldos, Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės, 
„Šv. Jurgio“ ir „Šv. Antano“ giesmės, „Švč. Jėzaus Širdies litanija“ ir giesmė „Iš 
šios žemelės“).

Ši medžiaga akivaizdžiai rodo, kad Kelmės valsčiaus teritorijoje veikusiose 
parapijose vyravo katalikiška kultūra, paremta tvirta mariologine mintimi.

Norėdami nustatyti šių pamaldumo praktikų Kelmės valsčiaus teritorijoje 
paplitimo ištakas, pirmiausia pažvelkime į kiekvienos iš jų kilmę.

Katalikiškos liaudies pamaldumo praktikos, glaudžiai susietos su kariologija, 
yra rarotų pamaldos. Pats rarotų laikas simbolizuoja Marijos pasirodymą žemėje 
ir jos Nekaltą Prasidėjimą. Rarotų pamaldos – tai Švč. Mergelės Marijos garbei 
skirtas pamaldumas, kuris prasideda žodžiais „Rorate coeli“. Šis pamaldumas prak-
tikuojamas advento metu labai anksti, dar prieš aušrą, dažniausiai prie Marijos 
altoriaus ar jos paveikslo, per rarotus meldžiamos ir giedamos maldos ar giesmės 
„Švč. Mergelės Marijos valandos“. „Švč. Mergelės Marijos valandų“ maldų ar 
giesmių meldimas ir giedojimas buvo atliekamas ir namų aplinkoje. 

Kada šios pamaldos atsirado Lietuvoje, sunku pasakyti. Istoriniai šaltiniai 
temini, kad jos egzistuoja tik Lenkijoje ir Lietuvoje. Romos liturgijoje rarotai 
nežinomi, tačiau Bažnyčios įstatymai papročių, neprieštaraujančių bendrosioms 
Bažnyčios nuostatoms ir nuo seno praktikuojamų, nedraudžia17. Pirmoji žinia apie 
ankstyvąsias rarotų pamaldas advento metu Vilniaus katedroje siekia 1501 metus. 
Tais metais Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras išsiuntė 
Vilniaus prelatą bei kleboną Erazmą Cioleką į Romą. Vilniaus vyskupas karaliaus 
pasiuntiniui pavedė išrūpinti iš popiežiaus Aleksandro VI Vilniaus katedrai pri-
vilegiją per adventą laikyti pamaldas anksti, dar prieš aušrą. Šią privilegiją po-
piežius Aleksandras VI suteikė 1501 m. kovo 15 d., rarotus Lietuvoje ir Lenkijoje 
patvirtino ir popiežius Grigalius XV (1621–1623). 1628 m. lenkų Petrikavo sinodas 
apie rarotus – advento sekmadieniais bei prieš pat Mišias giedamas „Švč. Merge - 
lės Marijos valandų“ maldas ir giesmes kalbėjo kaip apie seną paprotį, kurį dar 
kartą patvirtino popiežius Urbonas VIII. Netrukus rarotų pamaldų praktika pasiekė 
ir Žemaičių vyskupystę bei Kelmės krašto parapijas.

Kadangi rarotų pamaldos ir jose praktikuojamos „Švč. Mergelės Marijos 
valandų“ maldos ir giesmės sietinos su Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
kultu, šio pamaldumo skleidimu rūpinosi jo puoselėtojai vienuoliai pranciškonai, 
dominikonai, o vėliau ir jėzuitų brolija. 

XV–XVI a. Vakarų pasaulio teologai ginčijosi dėl Marijos Nekalto Prasidėjimo. 
Dominikonai, remdamiesi savo ordino teologų šv. Alberto Didžiojo (1206–1280) ir 
šv. Tomo Akviniečio (1225–1274) mokymu, tvirtino, kad Marija, kaip ir visi žmonės, 
buvo pradėta gimtojoje nuodėmėje, bet 
ypatingai Dievo paveikta, nuo nuodė-
mės apvalyta. Anot šios krypties teo-
logų, Kristaus atpirkimas – visuotinis, 

17 Codex Juris Canonici. Can. 25–30, Vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos katalikų 
Bažnyčios istorijos archyvas, Kaunas, 2013.
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nes, šv. Pauliaus žodžiais tariant, visi Adomo asmenyje nusidėjo. Taigi atpirkta 
turėjo būti ir Marija, nors išskirtinai ir buvo apvalyta nuo gimtosios nuodėmės 
dėl būsimo Kristaus atpirkimo18.

Pranciškonai, remdamiesi žymiu savo ordino teologu Jonu Duns Škotu 
(1265–1308) mokė, kad „Marija, kuriai buvo skirta visuotinė nuodėmės (žalčio) pergalė, 
turėjo būti Dievo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės pačioje jos pradžioje, nes nebūtų 
galėjusi tapti nuodėmės nugalėtoja, jei bent vieną akimirką būtų buvusi nuodėmėje.“19

1540 m. Ispanijoje įkurta Jėzaus draugija pripažino ir gynė mokymą apie 
Nekaltą Marijos Prasidėjimą. Jėzuitai, 1569 m. pakviesti į Lietuvą ginti katalikybę 
(nuo protestantizmo), ypač skatino melstis Švč. Mergelei Marijai, jos Nekaltam 
Prasidėjimui. Žemaičių vyskupystėje Kelmės krašte jėzuitai pirmiausia įsikūrė 
Kråžiuose (1608–1820 m.) ir Pašiãušėje (1654–1773 m.). 1608 m. Šíluvoje įvyksta 
pirmasis Europoje Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas vietos piemenėliams ir vie-
tos kalvinų pastoriui. Šis apsireiškimas Vatikano pripažintas 1627 m.20, patvirtino 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pamaldumą.

Šių įvykių apsuptyje dešimt kilometrų nuo Šiluvos, Tôtuvėnuose, 1614 m. 
įsikuria bernardinų vienuolija, arba Mažesniųjų brolių reformuota pranciškonų or-
dino atšaka, taip pat liaudyje, dėl savo pirmtakų (pranciškonų – aut. past.) įtakos, 
skleidusi Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandų pamaldumo praktiką. 

Naujai Švč. Mergelės Marijos valandų pamaldumo praktiką Kelmės valsčiaus 
parapijose gaivino 1928–1947 m. Pagryžuvyjê veikęs jėzuitų noviciatas. 

Remiantis pristatyta medžiaga, galima konstatuoti, kad Kelmės valsčiaus 
parapijose rarotų pamaldų ir jose praktikuojamų „Švč. Mergelės Marijos valandų“ 
pamaldumo praktikas išplatino Pagryžuvyje bei seniau kaimynystėje veikusių Kra - 
žių, Pašiaušės jėzuitų ir bernardinų (Tytuvėnuose) vienuolijų misijos bei Švč. Mer-
gelės Marijos Apsireiškimo kultas Šiluvoje.

Liaudies pamaldumo praktika, kuri aptinkama visose Kelmės valsčiaus para-
pijose per šermenis, mirusiųjų paminėjimus bei gavėnios ir jos Didžiosios savaitės 
metu – „Žemaičių Kalvarijos Kalnų“ maldos ir giesmės. Jų liaudies pamaldumo 
praktikos ištakos yra Žema¤čių Kalvaríjos (anksčiau vadinosi Gardais – aut. past.) 
šventovėje. Šioje vietoje 1639–1642 m. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, pa-
sikvietęs iš Liublino (Lenkija) vienuolius dominikonus įsteigė kalvarijas su 19-os 
stočių, arba 20-ies vietų, Kryžiaus keliu su jam skirtu „Žemaičių Kalvarijos Kalnų“ 
maldynu bei giesmynu.

1889 m. carinė rusų valdžia dominikonų vienuolyną uždarė. Nuo 1927 iki 
1940 m. Žemaičių Kalvarijoje Telšių vyskupo Justino Staugaičio pakviesti veikė 
vienuoliai marijonai, kurie tęsė dominikonų tradicijas ir toliau per Švč. Merge - 
lės Marijos Apsilankymo atlaidų oktavą (liepos 2–10 d.) garbino Švč. Mergelę Ma - 
riją šioje Jai ir Sūnaus kančiai pašvęs-
toje vietoje21. 

Žemaičių Kalvarijos 19-os stočių, 
arba 20-ies vietų (vienoje koplyčioje dvi 
stotys), Kryžiaus kelio apvaikščiojimas 
atliekamas meldžiant ir giedant tam 
skirtas maldas ir giesmes. Žemaičių 

18 Vaišnora J. Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma, 
1958, p. 200.

19 Ten pat.
20 http://lt.wikipedia.org/wiki%C5%AOiluva (žiūrėta: 
2013 02 02).

21 Vaišnora J. Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma, 
1958, p. 375.
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2 brėž. Švč. Mergelės Marijos valandų Kelmės  
valsčiaus teritorijoje kilmės ištakų vietos

1 pieš. Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelias
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vyskupas Jurgis Tiškevičius 1633 ir 1636 m. vyskupystės kunigų susirinkimuose 
(Synody) įsakė, kad kunigai kasmet su savo parapijomis aplankytų Žemaičių Kalva-
riją per Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidų oktavą bei neleistų žmonėms 
laidoti ar paminėti savo mirusiųjų be Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldų ir giesmių22. 
Šiais įsakymais vyskupas Jurgis Tiškevičius įtvirtino Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus 
kelio aplankymo ir apvaikščiojimo bei šermenų, mirusiųjų atminimų su Žemaičių 
Kalvarijos Kalnų maldų ir giesmių giedojimo tradiciją. Šiuo vyskupo įskiepytu 
pamaldumo pavyzdžiu pasekė ir paprasti kaimo žmonės, kurie pamėgo keliauti 
į Žemaičių Kalvarijoje vykstančius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus ir 
ten apvaikščioti Kryžiaus kelius. Kelionių metu į Žemaičių Kalvariją dėl keliuose 
atsitinkančių nelaimių Žemaičių vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis 1774 m. 
išleido potvarkius, draudžiančius klebonams vaikščioti su parapijomis į Žemaičių 
Kalvariją ir Šiluvą per didžiąsias šventes23. Žemaičių Kalvarijos 19-os stočių, arba 
20-ies vietų, Kryžiaus kelio kopijos bei čia švenčiamos Žemaičių Kalvarijos Švč. Mer-
gelės Marijos Apsilankymo atlaidų kopija liepos 2–10 d. pradėtos steigti įvairiuose 
Žemaičių vyskupystės parapijose. Viena iš tokių – Tytuvėnai.

1778 m. pamaldūs Tytuvėnų vienuoliai, norėdami atvaizduoti Viešpaties Jėzaus 
kančią ir padėti tikintiesiems ją apmąstyti, padedant Žemaičių seniūnui Jurgiui 
Gaižauskui, bažnyčios šventoriuje pastatydino 39-ių stočių Kryžiaus kelių arkadas 
ir balto mūro koplyčią, kurioje Šv. Jono bazilikos Laterane koplyčioje esančių 
laiptų pavyzdžiu įrengė Kristaus kančią menančius laiptus – 31 marmurinį laiptą24.

Anksčiau straipsnio autoriaus atlikti tyrimai parodė, kad Tytuvėnų bernardinų 
vienuolyno šventoriaus arkadose įrengta 39-ių stočių Kryžiaus kelio pamaldumo 
praktika Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidų liepos 2–10 d. šventimu bei 
savo maldomis ir giesmėmis buvo tapati „Žemaičių Kalvarijos Kalnų“ maldynui 
ir giesmynui25.

Kelmės krašte Žemaičių Kalvarijos Kalnų liaudies pamaldumo praktikos 
raiška, matyt, pasireiškė iškart po Žemaičių Kalvarijos įsteigimo, nes Kelmės 
kraštas nuo pat Žemaičių krikšto (1413, 1417 m.) iki pat 1926 m. balandžio 4 d., 
kai buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija, priklausė Žemaičių vyskupystei, o 
tik nuo 1926 m., įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją, tapo priklausomas Kauno 
metropolinei arkivyskupystei26. 

Pateikta medžiaga atskleidžia, kad Kelmės valsčiaus parapijose praktikuojama 
Žemaičių Kalvarijos Kalnų liaudies pamaldumo praktikos kilmė gali būti sietina: 
pirma, su Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidais Žemaičių Kalvarijoje; antra, 
su kaimynystėje veikusių Tytuvėnų bernardinų vienuolyno šventoriaus arkadų 
39-ių stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimo tradicija; trečia, su Žemaičių vyskupys-
tėje gavėnios šventimu ir šermenų ar 
mirusiųjų paminėjimo kultūra.

Visų katalikų liaudies pamaldu-
mo praktikų Lietuvoje grožio pamal-
dumo etalonas – gegužinės pamaldos. 

Gegužinės pamaldos – tai sena 
religinė praktika. Tai kasdienės gegu-
žės mėnesio pamaldos, skirtos Marijos 

22 Valančius M. Raštai, Vilnius, 1978, d. 2, p. 327, 
373–374, 395.

23 Valančius G. Žemaičių Didysis, Los Angeles, 1978, 
d. 2, p. 100–101.

24 Valančius M. Raštai, Vilnius, 1978, d. 2, p. 293–294.
25 Motuzas A. Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra, 
Kaunas, 2007, p. 87–96.

26 Kviklys B. Lietuvos Bažnyčios. Kauno arkivyskupija, 
Chicago, 1983, p. 5.



10

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KELMĖ

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2021 01 19.

garbei, kurios vadinamos gegužinėmis. Kadangi joms vadovauja kunigas, savo po-
būdžiu jos priartėja prie liturginių pamaldų. Tačiau šis maldingumas nėra grynai 
liturginis: jis priklauso vadinamosioms pridedamosioms pamaldoms, arba liaudies 
pamaldumo praktikoms (pamaldos vyksta krašto kalba). 

Viso mėnesio paaukojimo Marijai ištakos glūdi V a. Rytuose27. 
Romos imperijoje nuo seniausių laikų pavasarį (balandžio 13–gegužės 30 d.) 

švęsta pagonių pavasario šventė Flora. Tuo metu buvo rengiami žaidimai: namus 
ir galvas papuošę gėlių vainikais, apsinuoginę žmonės keldavo orgijas, vadinamas 
florealia. Krikščionybė, inkultūracijos pagrindu išsaugodama šios šventės motinystės 
turinį, gegužės mėnesį paskyrė Marijos motinystei išaukštinti. Pirmasis tai sumanė 
Ispanijos karalius Alfonsas X (1239–1284) savo poemoje „Cantegas de S. Maria“, 
kurioje Marija lyginama su gegužės mėnesiu. 

Italijoje šio pamaldumo pradininkai yra šv. Pilypas Nėris (1515–1592) ir 
šv. Karolis Boromėjus (1538–1584). Jie pastebėjo, kad pavasarį, žemei bundant, 
atgyja ir žmogaus aistros. Šių dvasininkų įvestos gegužinės pamaldos buvo vie-
nas būdų auklėti jaunimą, ugdyti dorą. 1676 m. jų pavyzdžiu pasekė Fiesole 
dominikonų noviciate įkurta draugija „Comunella“, kurios nariai Mariją gegužės 
mėnesį ypač garbino. Šio pamaldumo tradicijos suvienodinimo ir apibendrini-
mo nuopelnai priklauso italų jėzuitui A. Dionisi, kuris 1725 m. Veronoje išleido 
gegužinėms pamaldoms skirtą knygelę „Mese di Maria, ossia Mese di Maggio, 
consacrato a Maria“. 

Gegužinės pamaldos dar nebuvo visuotinės. Prie jų sklaidos prisidėjo jėzuitas 
A. Muzzarelli (1749–1813), kuris 1785 m. išleido knygelę „Il Mese di Maggio“. 
Jos pagrindu 1803 m. popiežius Pijus 
VII pirmiausia leido įvesti gegužines 
pamaldas Romos jėzuitų kolegijos stu-

3 brėž. Žemaičių 
Kalvarijos Kalnų 
liaudies pamaldumo 
praktikos Kelmės 
valsčiaus teritorijoje 
kilmės ištakos

27 Grumel V. Les mois de marie des Byzantins, 
Echios d’Orint, 1932, p. 257–269.
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dentų bažnyčioje. Popiežius Pijus VII, 1814 m. iš nelaisvės laimingai grįžęs į Romą, 
1815 m. šią gegužinių pamaldų praktiką paskelbė visai Bažnyčiai, o 1822 m. suteikė 
atlaidus, 1859 m. popiežius Pijus IX nurodė visose katalikų bažnyčiose gegužės 
mėnesį laikyti pridedamąsias pamaldas, skirtas Marijos garbei28. 

Lenkijoje gegužinės pamaldos pirmą kartą įvestos 1852 m. Varšuvoje, 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, o visoje Lenkijoje – 1886 m.29

Apie 1853 m. gegužinės pamaldos įvestos ir Lietuvoje: Seinÿ vyskupystės kate-
droje ir Žemaičių vyskupystėje. Vilniaus katedroje jos įvestos tik 1884 m. Gegužinių 
pamaldų pamaldumo turinio struktūrą Lietuvos bažnyčiose 1898 m. suvienodino 
vyskupas Antanas Baranauskas30.

Gegužinių pamaldų struktūrą sudaro skaitoma ar giedama Švč. Mergelės 
Marijos litanija, Šv. Bernardo malda, sakomas pamokslas bei giedama giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“31. 

Gegužinių metu Švč. Mergelės Marijos litanijos meldimo ir giedojimo praktika 
buvo pradėta Ispanijoje apie 1531 metus32. Lietuvoje jos praktikavimas prie koplyčių, 
kryžių, lurdų, namuose bei bažnyčiose prieš mišias ar po jų siejamas su gegužinių 
pamaldų šventimu. 

Gegužines, kaip liaudies pamaldumo praktiką, Lietuvoje užbaigia giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. Ji žinoma tik Lenkijoje ir Lietuvoje. Lenkų gies-
mynai šią giesmę kildina iš Mozūrijos. Lietuviškas vertimas labai laisvas ir nu-
tolęs nuo originalo. Lietuvoje būta kelių šios giesmės vertimo variantų. Pirmasis 
vertimas – kun. J. Lideikos 1886 metais33.

Jėzuitai, būdami vieni iš gegužinių pamaldų populiarintojų, 1923 m. atsi-
kūrę Lietuvoje, viename iš savo centrų, Pagryžuvyje (naujokynas), kaimynystėje 
su Kelmės valsčiaus teritorija, kaip rodo vasaros lauko ekspedicijų duomenys, 
skatino žmones gegužės mėnesį, iškeliant Švč. Mergelės Marijos kultą, melstis 
Šiluvos lurde, prie kryžių bei namuose, giedant Švč. Mergelės Marijos litaniją ir 
giesmę „Sveika, Marija, Motina Dievo“34. 

Pateikti duomenys leidžia teigti, kad gegužinių pamaldų liaudies pamaldu-
mo praktikos populiarumas Kelmės valsčiaus teritorijoje glūdi visos Žemaitijos, 
o ypač Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyvos, valsčiaus teritorijos 
kaimynystėje, Pagryžuvyje, įsisteigusio 
jėzuitų naujokyno Švč. Mergelės Mari-
jos kulto pastoracijos bei Šiluvos lurdo 
pamaldumo kultūros raiškose.

Kelmės valsčiaus parapijose žmo-
nių mylimas gegužines pamaldas keičia 
birželinės pamaldos. Katalikų Bažny-
čioje birželis skiriamas Švč. Jėzaus Šir-
džiai. Nuo birželio 1 iki 30 d. kasdien 
atliekamos tam skirtos pamaldos (Baž-
nyčioje birželinės pamaldos atliekamos 
prieš šv. Mišias ar po jų, arba kitu 
laiku namuose prie Švč. Jėzaus Širdies 
paveikslo)35. Jas sudaro: žodžio liturgi-

28 Rochini G. Mariologia, Roma, 1948, p. 122–127.
29 G’all X. S. Majowe maboženstwo, Podręczna En-
cyklopedia Kościelna, sine loco, t. 21–26, p. 171–172.

30 Kurczewski J. Kościół Zamkowy, Wilno, 1908, t. 2, 
p. 294.

31 Liturginis maldynas (ketvirtasis pataisytas leidimas), 
Vilnius, 1996, p. 274.

32 Kurczewski J. Kościoł Zamkowy, Wilno, 1908, t. 2, 
p. 248.

33 Motuzas A. Katalikų liaudies pamaldos Lietuvoje 
(vadovėlis aukštosioms mokykloms), Kaunas, 2005, 
p. 74.

34 1995–2005 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedi-
cijų medžiaga, Šv. Antano religijos studijų instituto 
prie Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) archyvas, 
Kretinga, 2005.

35 Liturginis kalendorius 2002–2003, Vilnius, 2002, p. 69.
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ja, Švč. Jėzaus Širdies litanija, žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas, 
eucharistinis palaiminimas, giesmė „Iš šios žemelės“. 

Birželinių pamaldų, kurios skirtos Švč. Jėzaus Širdžiai, kulto atsiradimo 
ištakos glūdi viduramžiuose. Benediktinų ir cistersų vienuolynų kontempliatyvi, 
pamaldumą skatinanti aplinka buvo palanki pradėti garbinti Švč. Jėzaus Širdį. 
Bažnyčios mokytojų – pranciškono šv. Bonaventūros ir cisterso šv. Bernardo Kler-
viečio – XIII a. pradžios teologiniuose ir mistiniuose veikaluose randama nemažai 
tekstų, kuriuos įkvėpė pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai. Šventųjų Mathildos ir 
Gertrūdos (XIII a. pabaiga) mistinis gyvenimas paliko Švč. Jėzaus Širdžiai skirtų 
maldų ir praktikų. Nuo XIII iki XVI a. Jėzaus Širdies pamaldumas buvo prak-
tikuojamas tik pranciškonų, dominikonų, kartūzų vienuolynuose ir asmeniškai. 
XVI a. buvo sukurtos specialios maldos ir dvasinės pratybos. 

XVI–XVII a. tėvai jėzuitai, ypač ispanai, šiam pamaldumui suteikė teologinį 
pagrindą. Šv. Jonas Eudas XVII a. sukūrė pamaldas Švč. Jėzaus Širdžiai garbinti, 
o 1670 m. rugpjūčio 31 d. Rennes (Prancūzija) didžiojoje seminarijoje pirmą kartą 
iškilmingai švęsta Švč. Jėzaus Širdies šventė. Ji greitai paplito įvairiose vyskupys-
tėse ir vienuolynuose. Būtent 1673 m. vizitietė šv. Margarita Marija Alakok (Alo-
coque; 1647–1690) Parayla-Monial (Prancūzija) vienuolyne patyrė Jėzaus regėjimų, 
įkvėpusių naują pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai proveržį, ypač tarp paprastų 
žmonių. Regėjimuose Jėzus prašė šv. Margaritos Marijos pasiaukoti už žmonių 
nedėkingumą Dievui pirmąjį birželio mėnesio penktadienį priimant Komuniją ir 
išaukštinant Švč. Jėzaus Širdį. Apie regėjimus šventoji papasakojo savo dvasios 
tėvui jėzuitui šv. Kolombjerui. Jo pastangomis naujasis pamaldumas sparčiai plito 
pirmiausia vizitiečių kongregacijoje bei Jėzaus draugijoje, o paskui ir visoje Pran-
cūzijoje bei Anglijoje. Tai vyko tada, kai Prancūzijoje plito jansenizmas, neigiantis 
valios laisvę bei svarbiausiu priešu laikantis jėzuitus.

4 brėž. Gegužinių 
pamaldų liaudies 
pamaldumo praktikos 
Kelmės valsčiaus  
teritorijoje kilmės 
ištakos
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Visuotinėje Bažnyčioje Švč. Jėzaus Širdies šventė įvesta 1856 m. popiežiaus 
Pijaus IX. 1899 m. birželio 11 d. popiežius Leonas XIII Švč. Jėzaus Širdžiai pa-
aukojo visą katalikiškąjį pasaulį36. 

XVII–XIX a. pradžioje ši pamaldumo praktika iš Prancūzijos per Austriją ir 
Lenkiją Jėzaus draugijos ir piligrimų dėka atėjo į Lietuvą. Žemaičių vyskupystėje 
birželinių pamaldų pamaldumą žmonėse paskleidė Kražių, Pašiaušės ir Kauno jėzuitai. 

Tarpukario Lietuvoje atsikūrę tėvai jėzuitai savo misijų metu skatino birže-
lines pamaldas praktikuoti namų aplinkoje. Kaip rodo surinkti duomenys, Kelmės 
valsčiaus parapijose jos vykdavo viename iš sodžių. Tokio sodžiaus arba jo tvoros 
vartai būdavo apkaišomi berželių šakomis, o kambaryje gėlėmis ir žolynais pa-
puošiamas Švč. Jėzaus Širdies paveikslas, prie kurio giedama Švč. Jėzaus Širdies 
litanija ir giesmė „Iš šios žemelės“. 

Su Švč. Jėzaus Širdies pamaldumu ypač glaudžiai buvusi susieta Šaltenių 
(Juodeikių) Švč. Jėzaus Širdies bažnytėlės-oratorijos parapija, kurioje vykdavo šio 
pamaldumo atlaidai. Kaip rodo istorinė medžiaga, Šaltenių (Juodeikių) Švč. Jėzaus 
Širdies bažnytėlės-oratorijos parapijos istorija prasidėjo Kelmei esant valsčiumi. 
8–10 km į šiaurę nuo Kelmės buvusio Juodeikių dvaro centre iš Žalpių šv. Bene-
dikto parapijos atkeltas kunigas Izidorius Gudavičius pastatė bažnytėlę-oratoriją 
Švč. Jėzaus Širdies titulu, kuri priklausė Kelmės katalikų bažnyčios parapijai ir 
valsčiui37. Čia kunigo I. Gudavičiaus asmenine iniciatyva buvo įvesti Švč. Jėzaus 
Širdies atlaidai, kurių metu ypač mėgta kalbėti arba giedoti Švč. Jėzaus Širdies 
litaniją ir giesmę „Iš šios žemelės“38. Šiandien Šaltenių (Juodeikių) Švč. Jėzaus 
Širdies bažnytėlė-oratorija uždaryta. 

Remiantis čia pateiktais duomenimis apie birželinių pamaldų kulto ištakas 
Kelmės valsčiaus parapijose, galima konstatuoti, kad jų egzistencija Kelmės valsčiaus 
parapijose yra glaudžiai susieta su kaimynystėje čia veikusių (Kražiai, Pašiaušė, 
Pagryžuvys) tėvų jėzuitų misijų bei čia (Žalpiuose, Šalteniuose (Juodeikiuose) 
kunigavusio kunigo I. Gudavičiaus asmeninės iniciatyvos veikla.

Kita Kelmės valsčiaus teritorijos parapijose praktikuota liaudies pamaldu-
mo praktika – kankinių bei šventųjų gimimo dangui dienoms (natalitia sancto-
rum) bei Švč. Mergelės Marijos gyvenimo slėpiniams skirtos užtarimo maldos ir 
giesmės. Šventuoju vadinama asmenybė, kuri dėl ypatingų savybių garsėjo kaip 
nepaprastai religinga. Lietuvių tauta viešai Bažnyčios paskelbtu šventuoju turi 
tik šv. Kazimierą. Kiti šventųjų ir kankinių kultai į Lietuvą atėjo iš kitų šalių. 
Kaip rodo vasaros lauko ekspedicijos metu surinkta medžiaga, Kelmės valsčiaus 
teritorijos parapijose buvo praktikuojamos Šv. Jurgiui, Šv. Antanui, Šv. Onai gi-
mimo dangui dienų bei Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Maloningosios, Ėmimo į 
dangų ir Aušros Vartų gyvenimo slėpiniams skirtos užtarimo maldos ir giesmės.

Savo pamaldumo Kelmės vals -
čiaus teritorijoje sklaida parapijose pasi-
žymėjo Šv. Antanas. Ši šventė ar atlaidai 
buvo švenčiami Kelmės Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų, Liolių šv. Simo - 
no bei Judo Tado ir Pakražančio Švč. Mer - 
gelės Marijos Apreiškimo bažnyčiose.

36 Viluckas T. Tikroji širdis, Katalikų pasaulis, 2003, 
nr. 6, p. 30–32.

37 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija, 
Chicago, 1983, t. 3, p. 376–377.

38 1995–2005 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedi-
cijų medžiaga, Šv. Antano religijos studijų instituto 
prie Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) archyvas, 
Kretinga, 2005.
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Apie šv. Antano kultą Kelmės valsčiuje švenčiamose parapijose vasaros 
lauko ekspedicijų surinkta medžiaga rodo, kad jam meldžiamasi, ieškant pamesto 
ar dingusio (pavogto) daikto39. 

Apie didžiulį liaudies pamaldumą šiam šventajam Liolių šv. Simono ir 
Judo Tado parapijoje liudija buvęs klebonas kun. J. Račaitis (1978–1991), kuris 
prisimena vieną nutikimą. Atėjęs dirbti į Liolių parapiją, suorganizavo rinkliavą 
bažnyčios remontui, kurios metu gauta 20 000 rublių. Šie pinigai buvo pavogti. 
Su visa parapija kunigas meldėsi, prašydami šv. Antano pagalbos. Po dviejų die-
nų pinigai atsirado. Per Šv. Antano šventę prie stebuklingo Šv. Antano altoriaus 
su šventojo paveikslu bažnyčios kairėje pusėje žmonės melsdavosi, giedodami 
šv. Antano garbei skirtą giesmę40.

Šv. Antanas (1190–1231) – pranciškonų vienuolis, teologijos dėstytojas, pa-
mokslininkas. Iš viso yra žinomi 47 stebuklai. 1232 m. popiežius Grigalius IX jį 
kanonizavo ir paskelbė šventuoju, 1946 m. popiežius Pijus XII paskelbė jį Bažnyčios 
mokytoju. Šv. Antanas paprastai vaizduojamas ant rankų laikantis Kūdikėlį Jėzų. 
Šis siužetas atsirado XVII a. Liaudies pamaldumo tradicijoje šventasis Antanas yra 
vargdienių, kenčiančiųjų užtarėjas, ligonių gydytojas bei dingusių daiktų grąžintojas. 

Švento Antano kultas į Lietuvą atėjo iš Vakarų Europos su pirmaisiais 
pranciškonų misionieriais. Lietuvoje šv. Antanas buvo garbinamas Tytuvėnų, Tel-
šių, Trošk¿nų bei Kretingõs bernar-
dinų (dabar pranciškonų) vienuolynų 
bažnyčiose. 

Kelmės valsčiaus minimose pa-
rapijose gerbiamas šv. Antano kultas 
hipotetiškai gali būti sietinas su kaimy-
nystėje veikusio Tytuvėnų bernardinų 

5 brėž. Birželinių 
pamaldų liaudies 
pamaldumo praktikos  
Kelmės valsčiaus 
teritorijoje kilmės 
ištakos

39 2012 m. kraštotyrinės vasaros lauko ekspedicijos 
medžiaga, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų te-
ologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos 
centro archyvas, Kaunas, 2012.

40 Rimkus A. Liolių krašto katalikiškos liaudies pamaldu-
mo praktikos: tradicija ir dabartis (teologijos bakalauro 
darbas), Kaunas, 2006, p. 21.
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vienuolyno kultūra, kurioje ypatingą vietą užėmė jo pamaldumas. Rašytiniuose 
istorijos šaltiniuose nurodyta, kad Tytuvėnuose šv. Antano kultas jau yra žinomas 
XVIII a., kai įvesti Šv. Antano atlaidai. Manoma, kad tuo laiku buvo nutapytas 
ir liaudies stebuklingu vadinamas šv. Antano paveikslas. Tai liudija ant paveiks-
lo kabėję ir šiandien kabą votai – škaplieriai, kryželiai, rankos, kojos ir širdies 
formos sidabriniai dirbiniai kaip padėka už įvairias malones. Yra žinoma, kad 
prie šio kulto populiarinimo daug prisidėjo čia veikusi 1717 m. spalio mėn. 25 d. 
popiežiaus Klemenso XI Sosto patvirtinta Šv. Antano Paduviečio brolija41.

Remiantis šia gan kuklia istorine medžiaga galima teigti, kad šv. Antano 
kultui maldomis ir giesmėmis Kelmės valsčiaus parapijose reikštis įtakos turėjo iki 
XIX a. antros pusės Tytuvėnuose veikusios bernardinų vienuolija bei Šv. Antano 
Paduviečio brolija.

Šv. Jurgio pamaldumas Kelmės valsčiaus teritorijoje iškiliausiai praktikuo-
jamas Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir jos parapijo - 
je. Kelmės valsčiuje Šv. Jurgio šventės metu buvo gausiai šelpiami elgetos, t. y. 
duodama išmaldos, prašant pasimelsti bei pagiedoti „Šv. Jurgio giesmę“ už 
gyvulių sveikatą. Jurginių išvakarėse buvo kepama vadinamoji „ubagų duona“, 
kuri kitos dienos rytą ar po šv. Mišių išdalijama pavargėliams kaip išmalda už 
gyvulius. Taip pat per Jurgines baž - 
nyčioje Dievui buvo aukojamos vaš-
kinės naminių gyvulių figūrėlės (jų 
žmonės įsigydavo šventoriuje iš baž-
nyčios tarnų), prašant jiems sveika-
tos. Maldininkai giedodavo šv. Jurgiui 
skirtą giesmę42. Kyla klausimas – kur 
šio pamaldumo ištakos? 

41 Lietuvos valstybinis istorijos archyvas (toliau – LVIA), 
f. 669, ap. 2, b. 843, l. 50–60.

42 1995–2005 m. kraštotyros vasaros lauko tyrimų 
ekspedicijų medžiaga, Šv. Antano religijos studijų 
instituto prie Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) 
archyvas, Kretinga, 2005; 2012 m. „Versmės“ kraštoty-
ros vasaros lauko tyrimų medžiaga, Lietuvos katalikų 
Bažnyčios Istorijos centro Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakultete archyvas, Kaunas, 2012.

6 brėž. Šv. Antano 
liaudies pamaldumo 
praktikos Kelmės 
valsčiaus teritorijoje 
kilmės ištakos
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Remiantis katalikų Bažnyčios istoriniais šaltiniais, šventasis Jurgis – tai III a. 
gyvenęs riteris kankinys. Šv. Jurgis nuo seno gerbiamas Rytų ir Vakarų Bažnyčiose. 
Ant jo kapo Diospolyje (Palestina) pastatyta bažnyčia maldininkų lankoma nuo 
IV a. Tačiau nepaisant tokios pagarbos, tikrų žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę 
trūksta. Tikra yra tik tai, kad jis buvo krikščionis kareivis, nukankintas Palestinoje. 
Legenda pasakoja, kad buvęs Kapadokijos krikščionių didikų sūnus, narsus karys, 
tarnavęs imperatoriaus Diokleciano asmens gvardijoje. Šio imperatoriaus laikais, 
prasidėjus krikščionių persekiojimui, Jurgis dėl savo tikėjimo buvo nužudytas. 
Pasakojimas, kad jis išvadavo karalaitę nuo slibino, yra tik mitinis motyvas, su-
kurtas remiantis kitų slibino nugalėtojų – Persėjo, Indro, Zigfrido – legendomis. 
Jurgio kultas, prasidėjęs Bizantijoje, paplito Rytuose nuo Gruzijos iki Abisinijos. 
Romoje jau VI a. Jurgio garbei San Sebastiano vardu pavadinti miesto vartai, o 
VII a. pastatyta jo vardo bažnyčia S. Giorgio in Velabro. Viduramžių kryžiaus 
žygių dalyviai jį buvo pasirinkę savo globėju, taip Jurgio kultą skleisdami po 
visą Europą. Jis tapo daugelio valstybių ir miestų globėju: Anglijos, Katalonijos, 
Aragonijos, Gruzijos, Portugalijos, Ligūrijos, Genujos, Venecijos. Taip pat ir an-
truoju Lietuvos globėju43. 

Paveiksluose ir skulptūrose Jurgis vaizduojamas su kario apranga, sėdintis 
ant žirgo ir smeigiantis ietimi slibiną. Liaudis jį laikė arklių ir apskritai gyvulių 
globėju. Buvo tikima, kad Jurgis rūpinasi gyvuliais, kol jie ganosi lauke, todėl 
per Jurgines banda būdavo pirmą kartą išgenama į laukus. Per Šv. Jurgį prašoma 
„atrakinti“ žemę, suteikti gaivinančios rasos, leisti augti žolei, nes tikėta, kad šis 
šventasis rūpinasi gyvuliais ir ganymu. 

Apie paprotį per Jurgines bažnyčiose Dievui aukoti vaškines naminių gyvu-
lių figūrėles XVI a. rašo M. Mažvydas laiške Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui, jis 
minimas 1578 m. valdžios įsake Tiµžės ir Raga¤nės bažnyčioms, taip pat jį plačiai 
aprašo XIX a. žymus lietuvių etnografas L. Jucevičius: „Kiemonis, nusipirkęs kelių 
rūšių figūrėlių, neša jas aplink bažnyčią, meldžiasi, pagaliau deda ant altoriaus tiek tuos 
gyvulėlių atvaizdus, tiek tam tikrą kiekį pinigų…“44 Šis paprotys buvo paplitęs ne tik 
Kelmės apylinkėse, bet ir visoje Lietuvoje. Tai votai. „Votas (lot. votum – linkėjimas, 
dovana, pažadas): 1. koks nors daiktas, kabinamas ant šventųjų paveikslų, skulptūrų, reiš-
kiant padėką už įvairias malones; tai širdutės, rankos, kojos pavidalo dirbinėliai iš tauriųjų 
metalų ar vėriniai; 2. bažnyčiai dovanoti įvairūs įrenginiai, dažniausiai altoriai, paveikslai, 
liturginiai indai bei drabužiai ir kt.“45 Buvo tikima, kad jais atsidėkojama už šventojo 
užtarimą. Tad ir Lietuvoje seniau melstasi šv. Jurgiui, aukota jo garbei nesunkiai 
įsigyjamų vaškinių votų (gyvulių atvaizdų). Taip pat ant Šv. Jurgio altoriaus buvo 
dedamos įvairaus maisto (sūrių, kiaušinių, sviesto, pinigų ir pan.) aukos.

Dar XVII a. žmonės per Jurgines pasninkaudavo, kad gyvuliai tais metais 
būtų sveiki. Tą dieną išgenamus gyvulius šeimininkė apšlakstydavo švęstu van-
deniu, suduodavo kiekvienam šventinta 
verbos šakele.

Kelmėje šv. Jurgio kultas sietinas 
ir su geopolitika. Kelmės miestelio pro-
istorė yra sena. Apylinkėje yra nema-
žai piliakalnių bei kapinynų. Rašytiniai 

43 Bulota A., Benys L. Šventųjų gyvenimai, Kaunas, 
1994, p. 124–125.

44 Vyšniauskaitė A. Mūsų metai ir šventės, Kaunas, 
1993, p. 72–73.

45 Vai tkevič iūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas, 
Vilnius, 2002, p. 1110.
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šaltiniai kalba, kad čia XIII a. buvusi pilis Kymel. Ji minima 1294 m. kryžiuočių 
kronikose kaip ordino sugriauta. Pirmąją katalikų parapiją čia po pirmojo Žemai-
čių krikšto įkūrė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas 1416 metais. Bažnyčios 
titulas buvo pasirinktas Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo ir nepasikeitęs iki 
dabartinių laikų46. 

Nuo 1591 m. Kelmė daugiau negu tris šimtmečius (iki pat Pirmojo pasaulinio 
karo) priklausė ponų Gruševskių dinastijai, kurie globojo tiek katalikų, tiek ir refor-
matų bažnyčias ir parapijas47. 1655 ir 1701 m. Kelmę sudegino švedų kariuomenė48.

1831 m. kovo 25 d. iš Kelmės Gruževskių dvaro rūmų išžygiavo kovoti 
su caro kariuomene pirmasis sukilėlių būrys49. Jų gretose buvo 1808 m. dvare 
gimęs Julius Gruževskis, kuris savo lėšomis sudarė Žemaitijos ulonų – lengvosios 
kavalerijos būrį. Vėliau jis emigravo į Prancūziją ir Šveicariją50.

Kelmės miestelio gyventojų laisvės dvasia prasiveržė ir 1863 metais. Iš Kelmės 
rajono, buvusio Morkių kaimo, yra kilęs žymiausias šio sukilimo vadas – kunigas 
Antanas Mackevičius. Kunigaudamas Krekenavojê ir Pabéržėje A. Mackevičius 
1862 m. užmezgė ryšius su žymiais lenkų ir lietuvių išsivaduojamojo judėjimo 
vadais. Sukilimui pasibaigus, rusai kalino Kelmės kleboną Norbutą Giedraitį51. 
Taigi šv. Jurgis Kelmėje – karžygys, kovojantis su to meto slibinu – stačiatikių 
religija. Jo globos dėka ir šiandien Kelmėje nestovi stačiatikių cerkvė, kaip tuokart 
kaimynystėje – Tôtuvėnuose ir Kólainiuose. 

Kelmės valsčiui nepaprastai svarbi buvo archajiško gamtovaizdžio detalė, 
įsirėžianti kiekvieno keliautojo atmintyje, – keliai. Žemaitijos istorijoje keliai apra-
šyti gana anksti – pirmieji tai padarė kryžiuočių žvalgai, palikę istorikams gana 
informatyvių užrašų. 

Didžiausia prekyba, kartu ir maldininkų kelionės per Kelmę vyko trimis 
kryptimis. Bene svarbiausias kelias, dar vadinamas traktu, vedė keliaujančiuosius 
iš Peterburgo į Karaliaučių. Nuo Mintaujõs jis vingiavo Šiaulių link, kirto Kelmę, 
Skaudvílę ir už Tauragºs siekė Prūsijos sieną. Praėjusio amžiaus viduryje traktas 
buvo grįstas akmenimis. Iki geležinkelių eros pradžios juo iš Rusijos šiaurinės 
sostinės Peterburgo į Tiµžę bei Karaliãučių reguliariai kursavo diližanai. 1835 m. 
buvo nutiestas plentas52. Garsųjį traktą ties Krýžkalniu (anksčiau oficialiai vadintu 
Kryžborgu) kirto kitas svarbus kelias, ėjęs nuo Kauno per Ariógalą, Raséinius, 
Kaµtinėnus į Varniùs ir Télšius. Antroji 
kryptis: nuo Raseinių per Šiluvą, Ty-
tuvėnus, Kelmę, Šiaulius iki Mintaujos 
(vadinamasis Rygos kelias); trečioji – 
nuo Raseinių per Šiluvą, Tytuvėnus, 
Kelmę Telšių link.

Visi šie su katalikų liaudies pa-
maldumo praktikomis susiję veiksniai 
rodo, kad šv. Jurgis Kelmės krašto 
žmonių dvasinėje kultūroje buvo gam-
tos žadintojas, laukų ir gyvulių bandos 
globėjas bei karžygio už religinę lais-
vę įsikūnijimas. Ištakos pamaldumo į 

46 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija, 
Chicago, 1983, t. 3, p. 245.

47 Vadeikis J. Kelmės praeitis, Kelmė, 1978, p. 6.
48 Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją, Vilnius, 
1990, p. 21.

49 Iš tėviškės rankų (Ventos, Kražantės ir Dubysos krašto 
kultūros istorijos fragmentai), parengė Hubertas 
Smilgys, Šiauliai, 1990, p. 61.

50 Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją, Vilnius, 
1990, p. 23.

51 Iš tėviškės rankų, p. 7.
52 Mačiulis P. Kryžių kalno ir jį supančio krašto-
vaizdžio istorinė raida, Kryžių kalno istorinė raida 
ir jo išlikimo problemos (tarptautinės konferencijos 
medžiaga 2000 m. vasario 24–25 d.), Šiauliai, 2000, 
p. 50.
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šv. Jurgį Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje glūdi ikikrikš-
čioniškosios gamtos garbinimo ir katalikų Bažnyčios liturgijos kultūrų susiliejime 
(dermėje) bei geopolitikoje.

Šie duomenys leidžia hipotetiškai teigti, kad Kelmės parapijoje praktikuojama 
šv. Jurgiui skirta pamaldumo praktika neatėjo į ją, o kilo iš jos ir skleidėsi bei 
reiškėsi į aplinkines parapijas.

Paskutinė Kelmės valsčiaus teritorijoje pamaldumo praktika – Šv. Ona. Kaip 
minėta, šv. Onos kultas Kelmės valsčiuje yra žinomas Verpenos Šv. Onos koply-
čios bendruomenėje bei Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. 
Vasaros lauko ekspedicijų medžiaga liudija, kad senovėje liaudies pamaldume per 
Šv. Onos atlaidus giedodami šv. Onai skirtą giesmę, suplūsdavo iš viso krašto 
ubagai su žmonomis ir vaikais. Buvo tikima, kad šv. Ona yra šeimos žmonos ir 
duonos ponios pagerbimo diena. Tuo metu jau yra šviežios duonos, gausu pieno 
ir diena, palyginti su Joninėmis, jau visą valandą sutrumpėjusi53. 

Verpenos koplyčios istoriją tyrinėjusi Rasa Dičiuvienė yra priėjusi išvadą, 
kad pirmoji koplyčia Verpenoje buvo pastatyta 1760 metais54. Koplyčios inventorių 
knygoje teigiama, kad koplyčia skirta Čenstakavos (Lenkija) Švč. Dievo Motinos 
garbei, tačiau vietinių žmonių tradicijoje pavadinimas sietas tik su šv. Onos 
vardu55. Verpenos gyventojų pamal-
dumas šv. Onai buvo artimesnis nei 
Čenstakavos Švč. Dievo Motinos kultui 
galbūt todėl, kad jiems buvo žinomas 
netoliese veikusiame Kólainių miestelio 
Švč. Mergelės Marijos, Karmelio Kalno 
Karalienės vienuolyne praktikuojamas 
šv. Onos kultas.

7 brėž. Šv. Jurgio 
liaudies pamaldumo 
praktikos Kelmės 
valsčiaus teritorijoje 
kilmės ištakos

53 2012 m. kraštotyrinės vasaros lauko ekspedicijos 
medžiaga, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų te-
ologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos 
centro archyvas, Kaunas, 2012.

54 Dičiuvienė R. Verpenos bažnyčia (Kelmės r.). Istorinė 
apžvalga, Vilnius, 1992 (mašinraštis).

55 Kelmės parapinės bažnyčios 1809 m. rugpjūčio 
15 d. generalinės vizitacijos aktas, LVIA, f. 1671, 
ap. 4, b. 366, l. 137.
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1512 m. dokumentuose minimas Kolainių dvaras, o XVI a. – čia buvusi 
reformatų bažnyčia, veikusi iki 1785 metų. 1740 m. jos žemes paveldėjo Žemai-
čių raštininkas Jonas Adamkevičius su žmona, kurie, būdami bevaikiai, pastatė 
katalikų bažnyčią ir 1750 m. iš Vilniaus pasikvietė vienuolius karmelitus, kurie 
tuo metu tarp bevaikių šeimų šv. Onos švente, šv. Onai skirtomis maldomis bei 
giesmėmis skleidė šv. Onos ir šv. Joakimo kultus56. 

Kita Kelmės valsčiaus parapija, kurioje švenčiama Šv. Onos šventė, – Sau-
dininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos.

Saudininkų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, pastatyta 1782 m. Saudininkų 
kaime, priklausė Liolių parapijai. Tarpukariu Kelmės valsčiuje vykdant žemės 
reformą, 1927 m. Saudininkų kaimas pavadintas Maironimis. Dar ilgą laiką Saudi-
ninkai tradiciškai buvo vadinami senuoju vardu, pavyzdžiui, kun. Antanas Klimas, 
Kultūros paminklų apsaugos įstaigai 1942 m. pateikęs žinias apie varpus, Saudinin-
kų bažnyčios naujuoju vardu dar nevadina57. Vadinasi, kai Kelmė buvo valsčius, 
ši bažnyčia vadinta Saudininkų. Tuo metu Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės 
Marijos parapijoje garsūs buvo Šv. Onos (kaip ir Verpenoje – aut. past.) atlaidai, 
kurių metu rengiamos iškilmingos procesijos (kaip ir Verpenoje – aut. past.) aplink 
bažnyčią ir giesmininkai giedodavo šv. Onai skirtą giesmę58. 

Šv. Onos kulto ištakos glūdi Rytuose. 100–120 m. parašytame apokrife 
„Genesis Mariae“ (Marijos Gimimas arba Jokūbo proto evangelija) minima, kad 
Joakimas ir Ona buvo bevaikiai. Joakimui iš širdgėlos pasitraukus į tyrus, jam 
pasirodė angelas (kaip ir žmonai Onai) ir apreiškė, kad susilauks dukters. Tai ir 
buvo Jėzaus motina Marija. Šv. Onos kultas Rytuose susiformavo 527–567 m., kai 
Bizantijos imperatorius Justinianas Konstantinopolyje pastatė bažnyčią šv. Onos 
relikvijoms, o Vakaruose – 708–715 m., kai popiežius Konstantinas šv. Onos garbei 
Romoje pastatė pirmąją bažnyčią59. Onos kultą ypač platino pranciškonų steigėjas 
šv. Pranciškus ir bernardinų šakos pradininkas šv. Bernardinas Sienietis, kurie ypač 
meldėsi šv. Onai. 1382 m. popiežius Urbonas VI Oną paskelbė šventąja. 1584 m. 
popiežius Grigalius XIII liepos 26 d. visoje Bažnyčioje paskelbė šv. Onos švente60. 
Netrukus šv. Onos kultas paplinta Europoje vokiečių bernardinų dėka, kurie prie 
bažnyčių pradėjo steigti šv. Onos brolijas. Viena seniausių Lietuvoje įsikūrusių 
brolijų buvo Vilniaus bernardinų vienuolyno Šv. Onos brolija. Šv. Onos brolijos 
įsikūrė ir prie kitų bernardinų vie-
nuolijų Lietuvoje. Tytuvėnuose įsikūrę 
bernardinai (1613–1633 m.) su Šv. Onos 
brolijos nariais rengdavo iškilmingas 
procesijas per miestelį bažnytinių šven-
čių progomis. Tarp naudotų giesmių 
yra žinoma giesmė, skirta šv. Onos 
garbei – „Ona šventa ir pamaldi“61.

Remiantis pateikta medžiaga ga-
lima hipotetiškai teigti, kad šv. Onos 
kultas liaudies pamaldume Kelmės 
valsčiaus teritorijoje paplito dėka anks-
čiau kaimynystėje veikusių Tytuvėnų 

56 Bulota A., Benys L. Šventųjų gyvenimas, Kaunas, 
1994, p. 224.

57 Kultūros paminklų apsaugos įstaigos 1942 m. rugsėjo 
5 d. dokumentas apie Lietuvos bažnyčių varpus, 
Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, Do-
kumentų fondai, f. 17, ap. 1, b. 14, l. 23, 25, 26.

58 Rimkus A. Liolių krašto katalikiškos liaudies pamaldu-
mo praktikos: tradicija ir dabartis (katalikų teologijos 
bakalauro darbas), Kaunas, 2006, p. 25.

59 Bulota A., Benys L. Šventųjų gyvenimas, Kaunas, 
1994, p. 224.

60 Ten pat.
61 Gaidžiūnas V. Pranciškonų observantų-bernardinų 
gyvenimas ir veikla Lietuvoje XV ir XVI a., Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Roma, 
1982, t. 9, p. 84.
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bernardinų ir Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio Kalno Karalienės vienuolių 
pastoracinės veiklos.

Kitos Kelmės valsčiaus parapijose praktikuojamos liaudies pamaldumo prak-
tikos buvo skirtos Švč. Mergelės Marijos gyvenimo slėpiniams. Tai Švč. Mergelės 
Marijos Maloningosios pamaldumas, kuris gegužės paskutinį sekmadienį buvo 
švenčiamas Liolių ir Žalpių parapijose.

Istoriniai duomenys rodo, kad Lioliuose Švč. Mergelės Marijos Malonin-
gosios kultas pradėjo formuotis 1628 m., kai priešais vietos dvarą, prie vandens 
telkinio Liolių bažnyčios kalvos papėdėje, buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos 
Maloningosios statula. Statulą Liolių katalikų parapijos bendruomenė pastatė kaip 
padėkos ženklą Švč. Mergelei Marijai už iš protestantų (evangelikų reformatų) 
atgautą katalikų bažnyčią ir turtą. Šventės metu ji buvo lankoma, pagerbiant ją 
giesme „Sveika, Marija, Motina mieliausia“62.

Liolių kaimyninėje Žalpių šv. Benedikto parapijoje pirmoji Romos katalikų 
koplyčia/bažnyčia pastatyta 1814 metais. 1928 m. kun. Izidorius Gudavičius Žal-
piuose pastatė naują medinę bažnyčią, kuri 1929 m. sausio 20 d. buvo pašventinta 
Šv. Benedikto titulu. Kun. I. Gudavičius bažnyčios Didžiojo altoriaus centre įstatė 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Kitoje paveikslo pusėje – 
šv. Benedikto Nursiečio paveikslą. Taip padaryta tam, kad reikalui esant būtų 
galima atsukti vieną arba kitą paveikslą. Kun. I. Gudavičius Didžiojo altoriaus 
paveikslo šonuose pastatė mažesnes 
Švč. Mergelės Marijos Maloningosios 
ir Švč. Jėzaus Širdies skulptūras63. Nuo 
1932 m. šioje parapijoje vyksta Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo atlai-
dai64, kurių metu meldžiamos ir gieda-
mos „Švč. Mergelės Marijos valandos“, 

8 brėž. Šv. Onos 
liaudies pamaldumo 
praktikos Kelmės 
valsčiaus teritorijoje 
kilmės ištakos

62 Rimkus A. Liolių krašto katalikiškos liaudies pamaldu-
mo praktikos: tradicija ir dabartis (katalikų teologijos 
bakalauro darbas), Kaunas, 2006, p. 5.

63 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija, 
Chicago, 1983, t. 3, p. 290–292.

64 Paknys M. Žalpių šv. Benedikto bažnyčia, Kelmės 
dekanato bažnyčios ir vienuolynai, sudarė dr. D. Kla-
jumienė, Vilnius, 2008, p. 309–313.
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o per Švč. Mergelės Marijos Maloningosios šventę, kuri švenčiama gegužės pasku-
tinį sekmadienį, pagerbiant bažnyčios Didžiojo altoriaus paveikslo šone išstatytą 
Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūrą, giedama liaudyje populiari giesmė 
„Sveika, Marija, Motina mieliausia“65. 

Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos koplytėlė pastatyta apie 169–175 
metus. Ji pastatyta ant akmens su Švč. Mergelės Marijos pėda. Šalia koplyčios 
teka gydomasis šaltinis. Liaudies maldose ši koplyčia buvo vadinama Cudauna 
(Stebuklingoji) arba Loskava (Maloningoji). Kelmei esant valsčiumi,  prie šios ko-
plyčios maldininkai per Šilinių (Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos Gimimo 
atlaidai Šiluvoje – aut. past.) atlaidus kaip padėkos ženklą statė kryžius, giedojo 
giesmes, kaip antai „Sveika Marija, Motina mieliausia“66.

Tikėtina, kad Švč. Mergelės Marijos Maloningosios kultas ir jo raiška Kelmės 
krašte nėra atsitiktinė. 

Švč. Mergelės Marijos Maloningosios šventę įvedė pranciškonų vienuoliai 
1262 m. Popiežius Urbonas VI 1389 m. jos šventimą įvedė visoje Bažnyčioje. Po 
Lietuvos krikšto šis kultas vienuolių pranciškonų ir bernardinų pastoracijos dėka 
išplito visoje Lietuvoje. Kadangi Tytuvėnuose buvo įsikūrę bernardinai, veikiausiai 
iš Tytuvėnų bernardinų vienuolyno šis pamaldumas pasiekė kaimyninius Liolius 
bei Žalpius.

Nuo seno Švč. Mergelės Marijos kultas ypač buvo gerbiamas kaimynystėje 
veikusių Kražių, Pašiaušės ir Pagryžuvio jėzuitų.

Yra žinoma, kad 1607–1844 m. Kražiuose veikę jėzuitai į Šiluvoje vykstančius 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus keliavo per Žalpius, Liolius bei Saudininkus 
(Maironius), skleisdami Švč. Mergelės Marijos Maloningosios kultą. Per Saudininkus 
(Maironius) į Šiluvą keliavo ir 1655–1773 m. Pašiaušėje gyvenę jėzuitai. Tolimes-
nę šio pamaldumo sklaidą Kelmės valsčiuje galėjo atlikti Saudininkų (Maironių) 
kaimynystėje, Pagryžuvyje, 1929 m. įkurtas Lietuvos jėzuitų brolijos naujokynas. 

Pateikta medžiaga apie Kelmės valsčiaus Liolių, Žalpių ir Saudininkų 
(Maironių) parapijose gyvavusį Švč. Mergelės Marijos kultą leidžia teigti, kad 
jam išplisti padėjo čia anksčiau kaimynystėje veikusių Tytuvėnų bernardinų ir 
Kražių, Pašiaušės, o vėliau ir Pagryžuvio jėzuitų vienuolių kelionės į Šiluvą ir 
jų pastoracijos.

Kita Švč. Mergelės Marijos gyvenimo slėpiniui skirta liaudies pamaldumo 
praktika – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė. Ji yra viena populia-
riausių Vakarų Bažnyčioje, įvairiuose kraštuose turinti savitas apeigas. Lietuvoje 
liaudis ją vadina Žoline. Populiariausia tos dienos liaudies pamaldumo prakti-
ka – neštis į bažnyčią įvairių žolynų, darželio gėlių, pirmųjų tų metų vaisių ir 
daržovių, juos šventinti. Lietuvoje Žolinė yra giminių susitikimo metas. Tokiose 
bendruomenės vaišėse prisimenami 
giminės mirusieji, lankomi ir gėlėmis 
puošiami jų kapai. Taigi Lietuvoje per 
Žolinę atliekamos liaudies pamaldumo 
praktikos yra susipynusios su senaisiais 
agrariniais bei mirusiųjų kultais, rodo 
giminės solidarumą. 

65 1995–2005 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedi-
cijų medžiaga, Šv. Antano religijos studijų instituto 
prie Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) archyvas, 
Kretinga, 2005.

66 1995–2005 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedi-
cijų medžiaga, Šv. Antano religijos studijų instituto 
prie Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) archyvas, 
Kretinga, 2005.
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9 brėž. Švč. Mergelės Marijos Maloningosios (Loskavos) kulto liaudies 
pamaldumo praktikos Kelmės valsčiaus teritorijoje kilmės ištakos

10 brėž. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų kulto liaudies  
pamaldumo praktikos Kelmės valsčiaus teritorijoje kilmės ištakos
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Pasak padavimų Švč. Mergelė Marija mirė Jeruzalėje. Prieš jos mirtį iš viso 
pasaulio susirinko apaštalai, kad atsisveikintų su Išganytojo Motina. Po laidotuvių 
apaštalai budėjo prie jos kapo. Apaštalas Petras pamanė, kad Marija prisikėlė, 
todėl pasiūlė patikrinti jos karstą. Visi su tuo sutiko. Atidarę karstą Marijos kūno 
nerado – Viešpats ją prikėlė iš numirusių ir paėmė į dangų. Karstas buvo išklotas 
gėlėmis. Tokią istoriją savo raštuose 780 m. mini šv. Jonas Damaskietis. Bet tai 
gali būti ikikrikščioniškų laikų reliktas, kai žydai tam tikriems augalams ir žolėms 
suteikdavo antgamtinių galių, jas naudodavo burtams bei pagoniškos derliaus 
šventės apeigoms67. Bažnyčia, norėdama šiam pagoniškam papročiui suteikti krikš-
čionišką turinį, ėmė šventinti žoles (senovėje – ir pirmojo javų derliaus varpas).

Istoriniai šaltiniai liudija, kad VI a. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
šventė jau minima Rytų ir Vakarų Bažnyčiose68. Romoje ši šventė įteisinta VIII a. 
ir vadinama Dormitio vardu. Katalikų Bažnyčios liturgijoje žolynų šventinimą pra-
dėjo vienuolių pranciškonų ordinas. Vienuolių dėka ši šventė per Lenkiją pasiekė 
ir Lietuvą. Yra žinoma, kad 1628 m. Petrikovo sinode (Lenkijoje) apie šį pamal-
dumą buvo kalbama kaip apie vietos tradicijomis apipintą liaudies pamaldumą, 
nenusižengiantį Bažnyčios dogmoms ir tiesoms69. Manytina, kad Kelmės valsčiuje 
šį pamaldumą išpopuliarino vietos parapija bei kaimynystėje veikusi Tytuvėnų 
bernardinų vienuolija.

Kelmės valsčiuje praktikuotas Švč. Mergelės Marijos gyvenimo slėpinių 
liaudies pamaldumo praktikas papildo prie Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės 
Marijos koplytėlės švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, kurie lygia-
grečiai buvo švenčiami ir Šiluvoje. 

Šiluvoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai yra žinomi nuo XVI a., bet 
po 1608 m. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jie nuo 1775 m. rugpjūčio 
18 d., kai popiežius Pijus VI bule leido švęsti atlaidų oktavą, t. y. 8 dienas, tapo 
ypač populiarūs70. Šių atlaidų šventimas tapo pavyzdžiu kaimyninėms parapijoms, 
tarp kurių buvo ir kaimyninė Saudininkų (Maironių).

Šie pateikti kuklūs pastebėjimai leidžia teigti, kad Saudininkų (Maironių) 
Švč. Mergelės Marijos koplytėlėje švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlai-
dai ir giedama giesmė „Sveika Marija, Motina mieliausia“ yra Šiluvoje švenčiamų 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų kopija.

Kelmės valsčiuje buvo garsėjanti vieta savo religine kultūra, traukianti 
maldininkus katalikų liaudies pamaldumo praktika – Aušros Vartų Švč. Mer-
gelės Marijos atlaidų šventimas Palendriuose lapkričio mėnesį kiekvieną dieną 
nuo sekmadienio iki sekmadienio, tarp 
lapkričio 9 ir 22 d.

Šio pamaldumo pradžia siejama 
su 1938 m. kun. Kazimiero Ambrozaičio 
Palendriuose pastatyta bažnyčia-orato-
rija, kuri buvo pavaldi Kelmės bažny-
čiai71. Kelmės valsčiuje Palendrių viešoji 
oratorija veikė apie dešimtmetį. 1947 m. 
kovo 16 d. mirus kun. K. Ambrozaičiui, 
bažnyčia, liko tuščia ir uždaryta. Vasaros 

67 Lehner J. B. Kräuterweihe, Lexicon für Theologie 
und Kirche, sine loco, 1934, t. 6, p. 235.

68 Bulota A., Benys L. Šventųjų gyvenimas, Kaunas, 
1994, p. 249.

69 Rituale Sacramentorum <…> ex decreto Synodi Pe-
trikoviensis ad uniformem ecclesiarum Regni Poloniae 
usum reimpressum, Cracoviae, 1892, p. 571–572.

70 Vaišnora J. Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma, 
1958, p. 354.

71 Ambrozaitis K. Palendriai vakar ir šiandien, Vilnius, 
2004, p. 50.
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11 brėž. Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos koplytėlėje 
švenčiamų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų liaudies pamaldumo 
praktikos Kelmės valsčiaus teritorijoje kilmės ištakos

12 brėž. Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos atlaidų liaudies 
pamaldumo praktikos Kelmės valsčiaus teritorijoje kilmės ištakos
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lauko ekspedicijų medžiaga rodo, kad kun. K. Ambrozaitis, pastatęs Palendriuose 
bažnyčią, Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos titulą ir pamaldumą jai parinko dėl 
asmeninio Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos atlaidų šventimo72. Istori-
niai šaltiniai liudija, kad Vilniaus Aušros Vartuose Švč. Mergelės Marijos šventė 
pradėta švęsti 1706 metais73. Nuo 1920 m. spalio 9 d. iki 1939 m. rudens lenkams 
okupavus Vilnių, Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos kultas lietuviams 
tapo sunkiai prieinamas. Reikia manyti, kad dėl šių įvykių kun. K. Ambrozaitis ir 
pasirinko Palendrių bažnyčiai titulą Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bei Aušros 
Vartų Švč. Mergelės Marijos atlaidus. Atlaidų metu, tikintiesiems lankant Palendrių 
bažnytėlę, buvo nusistovėjusi tam tikra pamaldų tvarka. Kasdien buvo giedama 
Švč. Mergelės Marijos litanija ir giesmė „Vilniaus Aušros Vartų koplytėlėj“. Šiandien 
šią giesmę atsimena tik informatoriai74. Tai rodo, kad Kelmės valsčiuje šis pamal-
dumas atsirado dėl čia kunigavusio kunigo K. Ambrozaičio asmeninės iniciatyvos.

Remiantis Kelmės valsčiaus parapijose praktikuotų katalikiškų liaudies pa-
maldumo praktikų ištakomis ir jų priežastimis, sudaryta lentelė „Kelmės valsčiaus 
teritorijoje praktikuotų katalikiškų liaudies pamaldumo praktikų ištakos ir prie-
žastys“ (žr. Priedai. 2 lentelė „Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuotų katalikų 
liaudies pamaldumo praktikų ištakos ir priežastys“).

Lentelėje matyti, kad Kelmės valsčiaus parapijose praktikuojamų liaudies 
pamaldumo praktikų ištakos yra Bažnyčios liturgijoje, seniau čia kaimynystėje 
veikusių vienuolijų (pranciškonų, jėzuitų, karmelitų) misijų bei šventovių (Šiluva) 
kultūrinis palikimas. 

Išvados
Atliktas tyrimas leido padaryti šias išvadas.
Pirma, Kelmės valsčiaus teritorijoje katalikiškų šventovių išsidėstymo area-

lą, kur praktikuotos liaudies pamaldumo praktikos, sudarė Liolių šv. Simono ir 
Judo Tado, Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos, Pakražančio Švč. Mer-
gelės Marijos Apreiškimo bei Žalpių šv. Benedikto parapijos. Jų centre – Kelmės 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija su Verpenos Šv. Onos koplyčia 
ir Šaltenių (Juodeikių) Švč. Jėzaus Širdies bei Palendrių Aušros Vartų Švč. Mer-
gelės Marijos oratorijomis. Taip pat liaudies pamaldumo praktikos aptinkamos ir 
Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos koplytėlėje. Tai rodo, kad Kelmės 
valsčiaus teritorijos parapijose praktikuojamos liaudies pamaldumo praktikos buvo 
atliekamos bažnyčiose, koplyčiose, oratorijose, viešose oratorijose bei namų aplinkose.

Antra, Kelmės valsčiaus teritorijos parapijose liaudies pamaldumo praktikos 
buvo atliekamos bažnytinių metų kalendorinių švenčių ir šeimos švenčių (šermenų, 
mirusiųjų paminėjimų) metu. 

Trečia, iš 9-ių Kelmės valsčiaus šventovių (bažnyčių, oratorijų, koplyčių) 8-iose 
buvo praktikuojamos bendros advento rarotų pamaldų, gavėnios bei šermenų ir 
mirusiųjų paminėjimų Žemaičių Kalvarijos Kalnų, gegužinių ir birželinių pamaldų 
liaudies pamaldumo praktikos.

Ketvirta, tarp katalikų liaudies 
pamaldumo praktikų, kurios Kelmės 
valsčiuje buvo praktikuojamos kelio-

72 Ekspedicija.
73 Skrinskas R. G. Piligrimo vadovas, p. 154–163.
74 Ekspedicija.
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se parapijose, tai atlaidų ir švenčių metu praktikuojamo užtarimo Šv. Antano, 
Šv. Onos bei Kristaus Motinos Marijos giesmės. Šv. Jurgio ir Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų atlaidai su savo giesmėmis buvo žinomi tik Kelmės Švč. Mer-
gelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, o Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos 
atlaidai – tik Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos viešojoje oratorijoje, 
kur buvo giedama giesmė „Vilniaus Aušros Vartų koplytėlėj“. 

Penkta, Kelmės valsčiaus parapijose praktikuojamų liaudies pamaldumo 
praktikų ištakos ir priežastys sietinos su Bažnyčios liturgija, su nuo seno kai-
mynystėje iki XIX a. pabaigos veikusių vienuolijų, o vėliau šventovių (Šiluva) ir 
kultūra aktyvia pastoracine vietos dvasininkų tarp žmonių.

Pateiktos išvados pagrindžia darbo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad Kelmei 
esant valsčiumi, jos teritorijoje praktikuotas katalikų liaudies pamaldumo prakti-
kas suformavo aktyvi anksčiau Kelmės valsčiaus kaimynystėje veikusių vienuolijų 
pastoracinė veikla. 

1995–2005 m., 2012 m. kraštotyrinių  
vasaros lauko ekspedicijų apie Kelmės  
valsčių duomenų pateikėjai*

Jonas Bandžiūkas SJ (broliukas), gim. 1903 m. liepos 16 d. Tytuvėnų  
parapijoje, 1933–1948 m. studijavo jėzuitų naujokyne Pagryžuvyje.

Kazimiera Banienė (Žukauskaitė), gim. 1922 m. Šaukėnuose.
Stanislava Barančiūkienė (Račkauskaitė), gim. 1926 m. Kelmėje.
Aleksandras Bargaila, gim. 1920 m. Naujamiesčio k., Pašiaušės vls.,  

Šiaulių apskr.
Juzefa Bružienė (Sidaravičiūtė), gim. 1918 m. Šaukėnuose.
Antanina Bubelienė (Danusaitė), gim. 1925 m. Pieriškių k., Nemakščių vls., 

Raseinių apskr.
Michalina Gedminienė (Pociutė), gim. 1918 m. Mytkalnio k., Kražių vls. 
Teresė Ralienė (Ivoškytė), gim. 1928 m. Antkapinio k., Kelmės vls.,  

Raseinių apskr.
Kun. jubil. Konstantinas Juodviršis, gim. 1909 m. rugsėjo 28 d. Vaičaičių 

bažnytkaimyje, Skuodo parapijoje, 1934–1936 m. vikaravo Šaukėnų 
parapijoje.

Eleonora Jankienė (Andriulytė), gim. 1921 m. Vaiguvos parapijoje,  
Kelmės apskr.

E. Januškienė, gim. 1914 m. Tytuvėnų vls., Raseinių r.
Bronė Joniškienė (Gajauskaitė), gim. 1925 m. Spaudžių k., Šaukėnų apyl.
Kun. Eugenijus Jokubauskas, gim. 1907 m. Labūnų k., kunigavo Kelmės 

parapijoje.
Kun. Jonas Jakubonis, gim. 1910 m. gegužės 6 d. Kelmės parapijoje, nuo 

1991 m. Kelmės parapijos altarista.
J. Juknevičienė, gim. 1928 m. Kibučių k., Tytuvėnų vls., Raseinių r.
Kun. Krizantas Juknevičius SDB, gim. 1917 m. rugsėjo 17 d. Kelmėje.
Stefa Juknienė, gim. 1922 m. Giriškių k., Šaukėnų apyl.
Petras Juknys, gim. 1922 m. Giriškių k., Šaukėnų apyl.
Pranas Juknys, gim. 1922 m. Svilės k., Šaukėnų apyl.
Kun. Stanislovas Kadys, gim. 1914 m. Šaukėnų parapijoje. 
Rūta Kaminskienė, gim. 1927 m. Lioliuose.
Michalina Kantauskienė (Pastorastytė), gim. 1928 m. Paliesio k.,  

Tytuvėnų vls., Šiaulių apskr.
Jadvyga Kasparienė, gim. 1925 m.  

Stanislavos k., Šaukėnų apyl.
Elena Kazlauskienė (Zablockaitė), gim. 1928 m. 

vasario 23 d. Daukintiškės k., Kražių vls. 
Zofija Kazlauskienė (Zajančiauskaitė), 

gim. 1927 m. Molėnių k., Šaukėnų apyl.

* Atsiprašome už klaidas, nes vardai ir pavardės, 
gi  mi mo vietos buvo užrašomos nesinaudojant 
do kumentais, o taip, kaip pateikė klausinėjamieji 
as  menys.



27

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KELMĖ

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2021 01 19.

Kristina Latanauskienė (Butkutė) gim. 1922 m. Šaukėnų k., Šaukėnų apyl., 
Kelmės r.

Natalija Linkevičienė (Andriulytė), gim. 1923 m. Vikraičių k.,  
Vaiguvos apyl., Kelmės apskr.

Jadvyga Linkienė, gim. 1925 m. Vidsodžio k., Šaukėnų apyl.
Antanina Macaitienė (Grincevičiūtė), gim. 1925 m. Smulkinės k.,  

Nemakščių vls., Raseinių apskr.
Ona Makarienė (Ivoškytė), gim. 1927 m. Antkapinio k., Kelmės vls.,  

Raseinių apskr. 
Zofija Martišauskienė (Dirmeikytė), gim. 1927 m. Ūpainių k., Kražių vls.
Stefanija Masevičienė, gim. 1923 m., Vidsodžio k., Šaukėnų apyl.
Kun. Ričardas Mikutavičius, gim. 1935 m. Kaune, Šv. Antano parapijoje, 

vikaravo Kelmėje ir Tytuvėnuose, žuvo 1998 m.
Magdalena Mineikienė, gim. 1910 m. Užvenčio apyl.
Jadvyga Nacienė-Danusaitė, gim. 1924 m. Mažučių k., Nemakščių vls., 

Raseinių apskr.
Bronislava Poškienė (Kasparaitė), gim. 1926 m. Adotiškės k., Vaiguvos vls.
Kun. jubil. Jonas Povilaitis, gim. 1902 m. Gasiūnų parapijos Klopų k., 

klebonavo Žalpiuose.
Kun. jubil. Boleslovas Radavičius, gim. 1907 m. Liepojoje, Latvijoje,  

kunigavo Kelmėje.
Kazimiera Railienė, gim. 1924 m. Užberžyno k., Šaukėnų apyl.
Kazė Railienė (Ivoškutė), gim. 1924 m. Vidsodžio k., Pašilėnų apyl.,  

Kelmės r.
Teresė Ralienė (Ivoškutė), gim. 1928 m. Ankapinio k., Kelmės vls.,  

Raseinių apskr.
Kun. jubil. Aleksandras Ramanauskas, gim. 1909 m. Ariogalos parapijoje, 

kunigavo Tytuvėnuose, Šiluvoje bei Kelmėje.
Julė Sadauskienė, gim. 1925 m. Beinoravos k., Šaukėnų apyl.
Pranas Samušis, gim. 1923 m. Kelmėje.
Liudvikas Savickas, gim. 1926 m. Giriškių k., Šaukėnų apyl.
Mons. Eduardas Simaška, gim. 1909 m. Pasusienio k., Kovarsko vls. 

Ukmergės apskr., nuo 1986 iki 2010 m. (mirties) Šiluvos parapijos 
altarista.

Kun. jubil. Kazimieras Statkevičius, gim. 1909 m. Papiškių k., Ramygalos 
parapijoje, Panevėžio apskr., kunigavo Viduklės ir Kelmės parapijose.

Juzefa Stonienė (Bacevičiūtė), gim. 1922 m. Upainių k., Pakražančio apyl. 
Kelmės r.

Mons. jubil. Pranciškus Ščepavičius, gim. 1918 m. Raseinių parapijoje, 
1963–1965 m. – Liolių parapijos klebonas.

Olė Šimkienė, gim. 1925 m. Žeberkių k., Užvenčio apyl.
Kun. jubil. Zigmantas Šimkus, gim. 1920 m. Beržėnų k., Šaukėnų vls., 

Šiaulių apskr., 1950–1951 m. Kelmės parapijos vikaras.
Stasė Šiušienė, gim. 1923 m. Vidsodžio k., Šaukėnų apyl.
Elena Vaitkienė, gim. 1921 m. Užventyje.
Elzbieta Venckienė (Kvietkutė), gim. 1926 m. Laikšių k., Šaukėnų vls.

Priedai
1 lentelė
Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuotos katalikiškos liaudies  
pamaldumo praktikos

Eil. 
Nr.

Bažnyčios / koplyčios Liaudies pamaldumo praktikos Vieta Laikas

1. Kelmės Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčia/parapija

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia,  
šermenys,  
mirusiųjų  
paminėjimai.
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Eil. 
Nr.

Bažnyčios / koplyčios Liaudies pamaldumo praktikos Vieta Laikas

3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus 
Širdies litanija, giesmė „Iš šios že-
melės“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

5. Šv. Jurgio atlaidai:  Šv. Jurgio 
giesmė.

Bažnyčia. Balandžio 
23 d.

6. Šv. Antano užtarimo giesmė. Bažnyčia. Birželio 13 d.

7. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų užtarimo giesmė „Mylimoji 
Karalienė“.

Bažnyčia. Rugpjūčio 
15 d.

2. Verpenos šv. Onos  
koplyčia

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia, 
šermenys, 
mirusiųjų 
paminėjimai.

3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus 
Širdies litanija, giesmė „Iš šios  
žemelės“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

5. Šv. Onos užtarimo giesmė. Koplyčia. Liepos 26 d.

3. Šaltenių (Juodeikių)  
Švč. Jėzaus Širdies  
oratorija

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia, 
šermenys, 
mirusiųjų 
paminėjimai.

3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus 
Širdies litanija, giesmė „Iš šios  
žemelės“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

4. Palendrių Aušros Vartų 
Švč. Mergelės Marijos 
viešoji oratorija

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia, 
šermenys, 
mirusiųjų 
paminėjimai.

3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

(tęsinys)
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Nr.

Bažnyčios / koplyčios Liaudies pamaldumo praktikos Vieta Laikas

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus 
Širdies litanija, giesmė „Iš šios že-
melės“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

5. Aušros Vartų Švč. Mergelės 
Marijos užtarimo giesmė „Vilniaus 
Aušros Vartų koplytėlėj“.

Viešoji  
oratorija.

Lapkričio 
9–22 d.

5. Saudininkų (Maironių) 
Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčia

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia, 
šermenys, 
mirusiųjų 
paminėjimai.

3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus 
Širdies litanija, giesmė „Iš šios  
žemelės“.

Bažnyčia, arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

5. Šv. Onos užtarimo giesmė. Bažnyčia. Liepos 26 d.

6. Saudininkų (Maironių) 
Švč. Mergelės Marijos 
koplyčia

1. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Prie kryžių,  
lurdų statulų, 
namų aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

2. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
Šiluvoje (Šilinių) užtarimo giesmė 
„Sveika, Marija, Motina mieliausia“.

Saudininkų  
(Maironių)  
koplyčia.

Rugsėjo 8– 
15 d.

7. Liolių šv. Simono ir  
Judo Tado bažnyčia

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia, 
šermenys, 
mirusiųjų 
paminėjimai.

3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus 
Širdies litanija, giesmė „Iš šios že-
melės“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

5. Šv. Antano užtarimo giesmė. Bažnyčia. Birželio 13 d.

6. Švč. Mergelės Marijos  
Maloningosios užtarimo giesmė 
„Sveika, Marija, Motina mieliausia“.

Statula. Paskutinis 
birželio  
mėnesio  
sekmadienis.

8. Žalpių šv. Benedikto 
bažnyčia

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia, 
šermenys, 
mirusiųjų 
paminėjimai.

(tęsinys)
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3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

4. Birželinės pamaldos: „Švč. Jėzaus 
Širdies litanija“, giesmė „Iš šios 
žemelės“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

5. Švč. Mergelės Marijos  
Maloningosios (Laskavos) užtarimo 
giesmė „Sveika, Marija, Motina 
mieliausia“.

Statula. Paskutinis 
birželio  
mėnesio  
sekmadienis.

9. Pakražančio  
Švč. Mergelės Marijos  
Apreiškimo bažnyčia

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės 
Marijos valandos“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Adventas.

2. Šermenys, mirusiųjų paminėjimai: 
Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Gavėnia, 
šermenys, 
mirusiųjų 
paminėjimai.

3. Gegužinės pamaldos: Švč. 
Mergelės Marijos litanija, giesmė 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. 

Bažnyčia, prie 
kryžių, lurdų 
statulų, namų 
aplinkoje.

Gegužės 
mėnuo.

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus 
Širdies litanija, giesmė „Iš šios  
žemelės“.

Bažnyčia arba 
namų aplinka.

Birželio  
mėnuo.

5. Šv. Antano užtarimo giesmė. Bažnyčia. Birželio 13 d.

2 lentelė
Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuotų katalikiškų liaudies pamaldumo  
praktikų ištakos ir priežastys

Eil. 
Nr.

Liaudies pamaldumo praktikos Ištakos ir priežastys

1. Rarotų pamaldos: „Švč. Mergelės Marijos 
valandos“.

Bažnyčios liturgija, vienuolijų misijų kultūra ir 
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo kultas  
Šiluvoje.

2. Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaiduose 
„Kalnų“ Žemaičių Kalvarijoje, Tytuvėnuose bei 
šermenyse ir mirusiųjų paminėjime šventimo 
kopija.

3. Gegužinės pamaldos: Švč. Mergelės Marijos 
litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina 
Dievo“. 

Bažnyčios liturgija, vienuolijų misijų kultūra,  
Švč. Mergelės Marijos kultas Šiluvoje, asmeninė 
kunigų kultūrinė veikla.

4. Birželinės pamaldos: Švč. Jėzaus Širdies 
litanija, giesmė „Iš šios žemelės“.

Bažnyčios liturgija, vienuolijų misijų ir asmeninė 
kunigų kultūrinė veikla.

5. 5. Šv. Jurgio atlaidai: Šv. Jurgio giesmė. Kelmės parapijos kultūra.

6. Šv. Antano atlaidai ar šventė: Šv. Antano 
giesmė.

Kelmės parapijos ir vienuolijų bei brolijų misijų 
kultūra.

7. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų  
atlaidai: užtarimo giesmė „Mylimoji  
Karalienė“.

Kelmės parapijos ir vienuolijų bei brolijų misijų 
kultūra.

(tęsinys)
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8. Šv. Onos atlaidai ar šventė: Šv. Onos  
užtarimo giesmė.

Kelmės parapijos ir vienuolijų bei brolijų misijų 
kultūra.

9. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos  
atlaidai: užtarimo giesmė „Vilniaus  
Aušros Vartų koplytėlėj“.

Kun. K. Ambrozaičio asmeninė iniciatyva.

10. Švč. Mergelės Marijos Gimimo Šiluvoje  
atlaidai: užtarimo giesmė „Sveika,  
Marija, Motina mieliausia“.

Kelmės parapijos ir vienuolijų misijų kultūra.

11. Švč. Mergelės Marijos Maloningosios  
užtarimo giesmė „Sveika, Marija,  
Motina mieliausia“.

Kelmės parapijos ir vienuolijų misijų kultūra.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Kelmė“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Alfonsas Alijošius).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis recenzuotas ne maþiau kaip dviejų mokslininkø ekspertø.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose ðio leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

Nurodymai dėl straipsnių naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu būdu panaudojant bet kurį elektroninio  
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainės www.llt.lt straipsnį ar jo dalį kartu su juo privaloma skelbti 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visą nesutrumpintą pavadinimą, jo tarptautinio standartinio serialinio leidinio 
numerį ISSN 2029-0799, interneto svetainės www.llt.lt pavadinimą, tomo (darbo) sutartinį kodinį pavadinimą, straipsnio 
autorių, straipsnio pavadinimą, „Lietuvos valsčių“ serijos ir monografijos, kuriai straipsnis parašytas, pavadinimus bei 
straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo svetainėje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, 
skelbiama viena – paskelbimo svetainėje www.llt.lt data).

(tęsinys)


