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Gyvenimą paaukojęs Dievo ir žmonių tarnystei
kunigą, pranciškoną, nuodėmklausį, dvasios tėvą, mokytoją, gydytoją, menininką, garsų savo laiko pamokslininką, švento gyvenimo žmogų 

Jurgį ambraziejų Pabrėžą, kurio 245-ąsias gimimo metines vakar minėjome, drąsiai galima pavadinti lietuviškuoju da vinčiu: garsusis meni-
ninkas savyje puikiai suderino mokslą ir meną, o Jurgis Pabrėža – mokslą ir tikėjimą bei teologines žinias. 

ANT AKMENOS KRANTŲ

Tėvas Ambraziejus buvo ne-
paprastai universalus žmogus, 
domėjosi įvairiomis mokslo, 
meno, medicinos sritimis, nau-
jienomis, bet tuo pačiu pui-
kiausiai išmanė ir puikiai citavo 
daugybės Bažnyčios tėvų raš-
tus. Nors mokslo ragavo nela-
bai daug (gimnazija, nebaigtos 
universiteto studijos, du metai 
seminarijos), tačiau žinių nuo-
lat ir nepaliaujamai siekė savo 
jėgomis, pasižymėjo nepaprasta 
erudicija. Sakydamas pamoks-
lus, klausydamas išpažinčių 
– gydė žmonių sielas, bet tuo 
pačiu didelę savo laiko dalį skir-
davo ir kūno ligų gydymui. Kre-
tinga gali didžiuotis, kad būtent 
čia gyvenimo dalį praleido ir 
žmonių gyvenimuose stebuklus 
darė toks nepaprastas, Dievo 
apdovanotas, visai nepelnytai 
primirštas žmogus.

Jurgis Pabrėža gimė prieš 245 
metus – 1771 m. sausio 15 d. Ve-
čių kaime, Lenkimų parapijoje, 
Kretingos apskrityje Jono ir Ro-
žės Baužinskaitės Pabrėžų šei-
moje, kurioje užaugo 7 vaikai. 
Spėjama, kad Jurgio tėvas buvo 
ūkininkas, laisvas nuo baudžia-
vos, gal net bajoras, nes J. Pa-
brėža savo ryžtuose pasižada 
nesigirti savo kilme. Lotyniškai 
bei lenkiškai savo pavardę rašė 
Pabrez, žemaitiškai pasirašinėjo 
Pabreza arba Paabreza.

2016 metais sukanka 220 
metų, kai 1796 m. vasario 26 
d. Žemaičių vyskupas Steponas 
Giedraitis Jurgį Pabrėžą įšven-
tino kunigu. Jaunas kunigas 
nuo pat pradžių jautė didelę 
atsakomybę už savo parapijie-
čių sielų išganymą, labai rimtai 
ir atsakingai ruošėsi pamoks-
lams, nuodugniai studijavo šv. 
Raštą, įvairių šventųjų ir garsių 
pamokslininkų veikalus, sten-
gėsi pažinti tos vietovės, kurioje 
pamokslaus, žmonių gyvenimo 
būdą, įpročius, ydas, kad klau-

sytojams pamokslas būtų aktu-
alus ir suvokiamas.

Žvelgiant į išlikusius pamo-
kymus, jo paties pasiryžimus ir 
paguodos ieškojimą paniekinta-
me Kristuje, kyla mintis, kad ir 
jis pats ne kartą patyrė skaudžių 
apkalbų, šmeižtų, paniekinimų, 
nors visą save aukojo Dievo ir 
žmonių tarnystei. Sulaukęs ke-
turiasdešimties metų jau buvo 
netekęs sveikatos ir dairėsi al-
tarijos, kur galėtų tyliai ramiai 
užbaigti savo dienas.

Liaudyje garsėjo kaip uolus, 
išmintingas išpažinčių klausy-
tojas ir pamokslininkas, kurio 
pasiklausyti plaukė minios žmo-

nių iš visų parapijų. Labai daug 
žmonių jį buvo pasirinkę dva-
sios vadovu. Vis dėlto labiausiai 
Jurgis Pabrėža žmonių sielas pa-
lietė savo gyvenimo pavyzdžiu, 
giliu tikėjimu, maldingumu, 
sugebėjimu gydyti sielą ir kūną.

Motiejus Valančius „Žemaičių 
vyskupystėje“ rašo: „Žmonės jo 
pamokslų kaipo kokio apašta-
lo su didžiausia atida klauso ir 
nemaž gauna pelno išganymo. 
Kada jis kazelyčion įlipęs Tėve 
mūsų tesukalbėtų, ir ta jo mal-
da nebūtų be dieviškos naudos 
žmonių, nes taip yra už šventą 
turimas, jog tarsi pats jo pasiro-
dymas jau draudžia žmones ir 
veda ant gero. Daugel dievobai-
mingų žmonių turi jį už vadovą 
kely išganymo, todėl kunigas 
Pabrėža kasdieną klauso valan-
dų valandas išpažinimo nusidė-
jimų. Norėdamas dar ir miręs 
mokyti žmones, parašė jiems 
knygeles. <...> Begalo darbus tas 
zakonikas niekuomet nespėja. 
Vos atkalbėjęs poterius ir kitus 
apėjęs žygius, diena iš dienos 
rašo. Pratęsk, Dieve, jam amžių 
ir suteik turtingą poną, kurs pa-
rašytas per jį knygas išspausdi-
nęs žmonėms paskelbtų!“

Jurgio Pabrėžos gyvenimas 
nuo pat vaikystės buvo susietas 
su pranciškonais: dėdė Aleksan-
dras Pabrėža buvo pranciškonas, 
pats Jurgis mokėsi Kretingoje, 
gerai pažinojo brolių gyvenimą, 
tad ir pačiam dažnai ateidavo 

mintis stoti į vienuolyną. 1802 
m., dirbdamas Plungėje, jis net 
padarė pasiryžimą: „Pašalinti 
norą stoti į vienuolyną. Visa tai 
– pagunda“. Tačiau Dievo planui 
pasipriešinti neįmanoma: žmo-
nės ir dabar prisimena legendą 
apie tai, kad 1815 m. kun. Pa-
brėža buvo pakviestas pas ligonį 
ir didelio potvynio metu su Švč. 
Sakramentu kėlėsi per Miniją. 
Smarki vandens srovė nutraukė 
lyną ir keltą su visais žmonėmis 
lyg šapelį ėmė blaškyti į visas 
puses. J. Pabrėža šaukėsi šv. An-
tano pagalbos, pasižadėdamas, 
kad jeigu išliks gyvas, įstos į 
Kretingos pranciškonų vienuo-
lyną. Keltas su visais keleiviais 
toli užuolankoje saugiai pasiekė 
krantą.

Taigi, lygiai prieš 200 metų, 
1816 m. gruodžio 7 d., būdamas 
45-erių metų amžiaus, Jurgis 
Pabrėža įstojo į Kretingos Tre-
čiąjį pranciškonų (tretininkų) 
ordiną, po metų iškilmingai 
davė amžinuosius įžadus, gavo 
tėvo Ambraziejaus (Ambrozi-
jaus) vardą. Tretininkai, kaip ir 
pirmojo ordino vienuoliai, dė-
vėjo pranciškonų abitą, laikėsi 
vienuolinės tvarkos, naudojosi 
visomis dvasinėmis malonėmis, 
bet neturėjo teisės rinkti virši-
ninkų ir patys būti jais renka-
mi. Pabrėžai tiko „kad zokono 

vyresnybė per visą amžį niekur 
nekilnotų“, norėjo turėti dau-
giau laiko maldoms, studijoms 
ir žmonių gydymui.

Jis visuomet stengėsi prisi-
minti, jog yra nuolatinėje Dievo 
akivaizdoje, tad įstojęs į vienuo-
lyną nusipiešė ir iš augalų sukli-
javo Dievo Apvaizdos paveikslą, 
jame įrašęs: „Dievas mato, laikas 
bėga, mirtis ateina, amžinybė 
laukia“. Šis paveikslas iki mirties 
buvo laikomas celėje, kad nuolat 
primintų Dievo akivaizdą. Dar 
būdamas studentu J. Pabrėža 
nutapė paveikslą, kurio vieno-
je pusėje pavaizduota Nekaltai 
Pradėtoji Mergelė Marija, kitoje 
– šv. Antanas. Studijų metais šį 
paveikslą J. Pabrėža nešiojo pro-
cesijose, vėliau jis kabėjo celėje. 
Po kunigo mirties giminės pa-
veikslą išsaugojo. Restauruojant 
buvo nustatyta, kad „paveiks-
las tapytas namuose gamintais 
alyviniais dažais ant drobės, iš 
abiejų pusių, neabejotina, kad 
tai paties Pabrėžos darbas“. Gi-
minės jį atidavė muziejui, tik 
gaila, kad kol kas nepavyko 
aptikti, kuriame muziejuje šis 
paveikslas yra saugomas. Grei-
čiausiai J. Pabrėžos autorystė 
nenurodyta, galėtų būti priskir-
tas tiesiog liaudies menui.

jolanta kLIeTkUTė
(Bus daugiau)

salantiškio liaudies meistro Petro kalendos pagal žmonių pasakojimus 
1970 m. iš liepos medžio išdrožtas Jurgio ambraziejaus Pabrėžos bius-
tas, saugomas kretingos muziejuje. 

J. Pabrėžos sukurtas herbaras „dievas mato, laikas bėga, mirtis artėja, 
amžinybė laukia“, kabėjęs jo celėje, saugomas kretingos muziejuje.J. Pabrėža.

Jolantos klietkutės nuotr.
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Dienos sentencija

ŠIANDIEN – Norgailas, 
Norgailė, Marcelis.
RYTOJ – Dovainis, Vilda, 
Leonilė.
PORYT – Gedgaudas, Jogailė, 
Liberta, Jolita.
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ŠIAnDIen
 SkAITykITe:

kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

(Nukelta į 2 p.)

Žmonės lengviau atleidžia 
savo bendradarbiams klai-
das, bet ne pranašumą.

V. LACIS

Nuo 2018 metų 49 Lietuvos 
apylinkių teismai bus sujungiami 
į 12. Klaipėdos, Šiaulių ir Pane-
vėžio apygardų administraciniai 
teismai bus prijungiami prie Kau-
no apygardos administracinio 
teismo. Po reformos liks Vilniaus 
miesto, Vilniaus rajono, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, 
Alytaus, Marijampolės, Plungės, 
Tauragės, Telšių ir Utenos apylin-
kių teismai. Numatoma, kad kai 
kurie šiuo metu veikiantys teis-
mai bus prijungti prie kitų teismų 
ir vietoj veikusių atskirų teismų 
bus įsteigti teismų padaliniai – 
teismų rūmai.

kelia pavojų aplinkai ir sveikatai
Laima STONKUVIENĖ

Jau ne pirmus metus savivaldybės pastato J. k. Chodkevičiaus g. pirmojo aukšto 
fojė stovi konteineris, skirtas smulkioms elektros ir elektroninės įrangos atliekoms. 
Gyventojai džiaugiasi sudaryta galimybe išmesti nebenaudojamus lygintuvus, telefo-
nus, plaukų džiovintuvus, kitus elektros prietaisus, kurie kenkia ir aplinkai, ir sveika-
tai. Tačiau šiandien konteineris jau kelia pavojų – jis pilnut pilnutėlis įvairių atliekų, 
tarp kurių yra ir draudžiamų mesti.

Lietuvos pajūris vasarą gali ti-
kėtis sulaukti didesnio turistų iš 
Baltarusijos srauto – nuo birželio 
19 d. iki rugsėjo 4 d. tiesioginius 
skrydžius iš Minsko į Palangos 
oro uostą vykdys Baltarusijos oro 
linijos „Belavia“. Skrydžiai numa-
tyti kartą per savaitę – sekmadie-
niais. Planuojama, kad keleiviai į 
Minską bus skraidinami „Boeing 
737” orlaiviu, kuriame yra 125 
vietos. Ekonominės klasės bilietų 
kainos į abi puses prasidės nuo 99 
eurų (mokesčiai įskaičiuoti). 

ŠIAnDIen besikei-
čiantis debesuotumas, 
galimi krituliai. Vėjas 
šiaurės rytų, šiaurės, 4-8 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 10, 
naktį – iki 14 laipsnių šalčio.

RyToj besikeičiantis 
debesuotumas, galimi 
krituliai. Vėjas šiaurės 
vakarų, vakarų, 5-9 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 3, naktį – 
iki 4 laipsnių šalčio.

PoRyT debesuota su 
pragiedruliais, galimi 
krituliai. Vėjas vakarų, 
šiaurės vakarų, 5-11 m/s. Oro 
temperatūra dieną apie 0, naktį 
– iki 2 laipsnių šalčio.

„Į konteinerį kažkoks niekadėjas atnešė 
ir išmetė liuminescencines lempas, yra ir 
elektros lempučių, kurios, kaip teigia speci-
alistai, itin pavojingos aplinkai ir sveikatai.  
Konteineris pilnas jau seniai, o elektros ir 
elektronikos įrangoje juk yra pavojingų me-
džiagų, vadinasi, patalpoje, kurioje kasdien 
sukinėjasi daug žmonių, stovi tarsi tiksinti 
bomba“, – redakcijai pasakojo gyventojai. 

Jų žodžiais, fojė dažnai, ypač, kai šalta, lai-
ką leidžia nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturintys vyrai. Jie net dienos metu drąsiai 
rausiasi po konteinerį, iš jo ima išmestus 
prietaisus, čia pat juos ardo – greičiausiai 
ieško metalo, kurį galėtų parduoti. Yra buvę 
atvejų, kai, norint pasiekti dugną, konteinerį 
bandyta net atidaryti. 

konteineriu, į kurį galima mesti smulkias elektros ir elek-
tronikos atliekas, kretingiškiai patenkinti, tačiau šiandien 
jis jau kelia pavojų – primesta ir aplinkai bei sveikatai itin 
pavojingų atliekų.

Planuojama J. Jablonskio 
gatvės rekonstrukcijos 

pabaiga

Aistas MENDEIKA

Norint užbaigti J. Ja-
blonskio gatvės kretingoje 
rekonstrukciją, automo-
bilių kelių direkcijai bei 
rajono savivaldybei kartu 
reikia surasti dar beveik 
pusantro milijono eurų. 
apie tai kretingos rajono 
savivaldybės meras Juo-
zas Mažeika trečiadienį 
vilniuje kalbėjosi su kelių 
direkcijos vadovais.

Pasak J.Mažeikos, J. Jablons-
kio gatvės rekonstrukcijos pro-
jektą reikia įgyvendinti iki galo. 
Dalis gatvės jau rekonstruota, 
tačiau kitos dalies darbai sustojo 
dėl lėšų stygiaus. „Mes savo dar-
bus jau padarėme, dabar laukia-
me Kelių direkcijos veiksmų“, – 
sakė J. Mažeika. 

(Nukelta į 3 p.)Gintauto Maciaus nuotr.

kaimas be pirmosios           
pagalbos neliks

Laima STONKUVIENĖ

redakcija sulaukė jau ne vieno skambučio, kuriuo guodžiamasi, jog kaimas lieka 
be pirmosios pagalbos. Ją medicinos punktuose atsisakoma teikti gyventojams, kurie 
yra neprisirašę kretingos pirminės sveikatos priežiūros centre (PsPC). 

5 p.
Gyvenimą paaukojęs 

dievo ir žmonių tarnystei

Vakar sukako 245 metai, kai 
gimė kunigas, gydytojas, pa-
mokslininkas Jurgis Ambra-
ziejus Pabrėža. Kretinga gali 
didžiuotis, kad būtent čia gy-
venimo dalį praleido ir žmonių 
gyvenimuose stebuklus darė 
toks nepaprastas, Dievo apdo-
vanotas, visai nepelnytai pri-
mirštas žmogus.

7 p.
Prabėgę metai stebina 

optimizmu
„Švyturys“ pradėjo publika-

cijų bei nuotraukų ciklą, grąži-
nantį skaitytojus į laikmetį prieš 
25-erius metus. Laikmetį, kai 
gimė Laisvė – ne tik Lietuvos, 
bet ir paties laikraščio. Paskel-
bus pirmąją ciklo nuotrauką, 
netruko atsiliepti joje save paži-
nę žmonės.  

Pagalbos nesulaukė
„Sausio 7 dieną susirgo anūkė, 

pakilo temperatūra. Pagalbos, 
kaip įprastai, bėgu į medicinos 
punktą, pas kaimo seselę, da-
bar bendruomenės slaugytoja 

vadinamą. Tačiau sužinau, kad 
ji nebegali aptarnauti kaimo gy-
ventojų, kurie yra prisirašę ne 
Kretingos pirminės sveikatos 
priežiūros centre, o kitose gydy-
mo įstaigose. Kaip gi čia dabar 

– tiek metų ėjome į kaimo medi-
cinos punktą ir vaistų susileisti, 
ir kitokios pagalbos, patarimų, 
o dabar, išeitų, liekame be nie-
ko? Vadinasi, su sergančiu vaiku 

kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui priklausantys kaimo medicinos punktai nuo sausio 1 dienos 
aptarnauja tik šioje įstaigoje prisirašiusius kaimo gyventojus. 

(Nukelta į 8 p.)




