
Pelesa pasitinka svečius 

Graţų rudenišką rugsėjo 23-osios rytmetį, sekmadienį, į Pelesą atskubėjo 

daugybė svečių, juk baţnyčioje – šv. Lino atlaidai, o mokykloje – Pelesos lietuvių 

visuomeninio susivienijimo „Gimtinė“ surengta Lietuvių kultūros diena Pelesoje.  

Pelesos Šv. Lino baţnyčioje švenčiami atlaidai – tai patys iškilmingiausi, 

tradiciškai daugiausiai ţmonių sukviečiantys šios nedidelės parapijos atlaidai, jau 

seniai tapę tikra lietuvių kultūros švente, į kurią visada atvyksta įvairūs garbingi 

svečiai, abiejų šalių valdţios atstovai, diplomatai, katalikų šventikai. Štai ir šį kartą 

į Pelesą atvyko Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas su antruoju 

sekretoriumi Mindaugu Gabrėnu, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas 

Gardine Genadijus Mackelis su trečiuoju sekretoriumi Mindaugu Damijonaičiu. 

Pasveikinti savo kraštiečių taip pat atvyko  lietuvių bendruomenių atstovai iš 

Gervėčių ir Lydos bei svečiai iš Lietuvos. 

Šiais metais šv. Lino atlaidų Mišias lenkų kalba aukojo Pelesos parapijos 

klebonas kun. Leonas Ladyšius, o pamokslą sakė kunigas ir vienuolis Vytautas 

Ţelvetro, kuris savo ţodţiais dar kartą paliudijo savo tvirtą tikėjimą, uţsidegęs 

pasakojo nemaţai pavyzdţių  iš savo gyvenimo ir savo, kaip dvasinio tėvo, 

patirties. Šv. Mišias lietuvių kalba aukojo ir pamokslą sakė buvęs Pelesos šv. Lino 

parapijos, dabartinis Gervėčių parapijos klebonas kun. Elijas Markauskas. 

Kiekvienas prasmingas pamokslininko ţodis, rodos, kiaurai persmelkė visus 

ţmones, nepalikdamas abejingų. Kun. Elijas taip pat paminėjo, kad šie atlaidai yra 

ypatingi, nes tuo metu Lietuvoje su apaštaliniu vizitu buvo atvykęs popieţius 

Pranciškus. Tarp šv. Mišių visi tikintieji pagarbino Dievą procesija aplink 

baţnyčią. Vėl įvyko maţas Dievo stebuklas – visi Mišių dalyviai išsiskirstė su 

pakylėta dvasia, didesne sielos ramybe, gilesniu tikėjimu. Tos dovanos juos gaubs 

ir stiprins dar ilgą laiką. 
Po iškilmingų pamaldų visi skubėjo į šalia baţnyčios esančią mokyklą, kur 

svečių laukė mokinių ir mokytojų parengtas koncertas. Svečius pasitiko bei jais 

rūpinosi mokyklos direktorius  Jonas Matiulevičius bei jo pavaduotoja Antanina 

Arbačiauskienė. Pirmiausiai salėje susirinkusius pasveikino bei atvykusius svečius 

pristatė  Pelesos lietuvių visuomeninio susivienijimo „Gimtinė“ pirmininkas Jonas 

Matiulevičius. Šventines kalbas keitė muzikantai, šokėjai, daininkai. Savo 

pasirodymais renginio atmosferą šildė bei ţiūrovus dţiugino lietuvių liaudies 

šokiai, mokinių atliekamos dainos bei muzikiniai kūriniai ir mūsų mokyklos 

mokytojų ansamblio pasirodymai. Kaip visada, visus savo pasirodymais dţiugino 

Pelesos bei Paditvio kaimų moterų kolektyvai. Iki vakaro skambėjo dainos, liejosi 

muzika. 

Šią dieną daug nuskambėjo sveikinimo ţodţių mokyklos direktoriui, 

mokytojams bei mokiniams, susirinkusiems vietiniams gyventojams. Pabaigoje, 

kaip visada, svečiai vaišinosi skaniais lietuviškais patiekalais. Neabejotina, kad šis 

šventinis rugsėjo sekmadienis įsiminė ir atvykėliams, ir pelesiškiams. 

Pelesos lietuvių visuomeninis susivienijimas „Gimtinė“ uţ galimybę 

organizuoti Lietuvių kultūros dieną per šv. Lino atlaidus Pelesoje nuoširdţiai 

dėkoja URM Uţsienio lietuvių departamentui uţ teikiamą paramą rengiant šį 

projektą. 
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