
Sutuoktinių susitikimų šeimos keliauja 

Panevėžio vyskupijos Sutuoktinių Susitikimų šeimų  grupė liepos 10 – 12 dienomis buvo išvykę į 
kasmetinę tradicinę vasaros kelionę. Šiais metais rinkomės maršrutą po Žiemgalos kraštą. Keliavo šešios 
šeimos, devyniolika žmonių.  

Mūsų vedliais buvo svetingieji Grudžių 
vienkiemio Pasvalio rajone šeimininkai Renata ir 
Dalius Kaziliūnai. Jų išpuoselėtoje, apsodintoje 
daugybe retų dekoratyvinių augalų sodyboje 
nakvojome. Pasijutome palaiminti, kelionę pradėję 
penktadienį Šventomis Mišiomis mažoje, bet 
autentiško stiliaus, Gabrieliaus Landsbergio - 
Žemkalnio projektuotoje medinėje Kyburių 
bažnytėlėje. Šv. Mišias aukojo mūsų grupės 
dvasinis globėjas kunigas Albertas Kasperavičius. 
Šeštadienį patraukėme link Latvijos respublikos.  

Pirmiausia aplankėme netoli sienos esančią 
Uzvaros gyvenvietę ir joje esantį Žiemgalos 
“Gamtos ir automobilių muziejų”. Ten apžiūrėjome didžiausią privačią senų automobilių kolekciją Baltijos 
šalyse bei autentišką XIX – XX a. sandūros Žiemgalos valstiečių ūkį, įsikūrusį vaizdingoje Mūšos pakrantėje. 
Vėliau mūsų kelias pasuko Brukno dvaro, svarbaus Bauskės krašto dvasinio gyvenimo, kultūros ir meno 
centro, link. Ten turėjome progą įsitikinti, kiek daug gali padaryti žmogus su Dievo pagalba ir įkvėptas 
tikėjimo. Ten įsikūrusios bendruomenės vadovas, katalikų kunigas Andrejus Medinš su bendraminčiais atkūrė 
apleistą dvaro pastatą, įveisė Renesanso sodą, vynuogyną, pastatė naują bažnyčią. Bendruomenės kredo yra 

„Dievas, gamta ir darbas“.  Čia randa 
pagalbą žmonės, kenčiantys nuo 
priklausomybių, rengiamos rekolekcijos, 
konferencijos ir meno renginiai. Originalios 
architektūros bažnyčioje Šv.  Mišias tą dieną 
aukojo kartu keliavęs kunigas Albertas. Iš 
Bruknos pasukome link Rundalės pilies. 
Pasigrožėjome Baltijos šalių “Versalio” 
rūmų interjeru ir įspūdingo grožio 
prancūzišku parku.  

Kelionės kulminacija tapo 
dalyvavimas Šventosiose Mišiose sekmadienį Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo parapijoje. Šv. Mišias aukojo 
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, jam talkino  Eugenijus Styra – Panevėžio vyskupijos kurijos 
generalvikaras. Jų metu Panevėžio vyskupas` pašventino naują bažnyčios altorių, po Šv. Mišių pabendravo su 
bendruomenės nariais pietų metu. Parapijiečiai taip pat džiaugėsi ir naujai perdažytais ir atnaujintais 
bažnyčios bokštais.  

Sutuoktinių Susitikimų šeimų vasaros kelionė baigėsi viešnage Biržų rajono Sodeliškių dvaro 
sodyboje, kur stebėjomės darbščių ūkininkų Linkevičių sukurtais stebuklais: etnografine sodyba ir 
eksponatais, technikos muziejumi, veikiančiu vėjo malūnu, milžinišku ūkiu ir auginamais elniniais gyvūnais.  

Tikimės, kad tokią turiningą ir įdomią kelionę pavyks surengti ir kitąmet. 
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