Rožių kelias maldos lietumi lietas: Palendriai
Džiaugiamės už visus žmones ir jaučiančias būtybes,
kurios galės prisiliesti prie Palendrių vienuolyno žydėjimo,
maldos ir gilios kontempliacijos.
Pasodintos įvairiu rūšių rožės, sodo puošmena - irisai,
bijūnai bei kitos gėlės, kartu su arktinėmis spanguolėmis ir
avietėmis, tebūna tyli pagarbos giesmė čia
medituojantiems vienuoliams ir Šv. Benediktui - ordino
įkūrėjui.
Benediktas buvo Vakarų vienuolijos patriarchas. Jis
gyveno kaip atsiskyrėlis Subiako kalvose, turėjo daug
mokinių, įkūrė̇ garsųjį ̨ Monte Kasino vienuolyną ̨ ir sukūrė
regulą, tapusia visų Vakarų vienuolynų regulų ̨ pagrindu.
Šv. Benedikto Regula – išminties ir saiko šedevras. Todėl ilgainiui jos ėmė̇ laikytis visos Vakarų vienuolijos. Iki
šiol ji vis dar aktuali ir gyva. Benediktinai yra vienuoliai, kurie „gyvena vienuolyne ir paklūsta regulai bei abatui“ (R
1, 2) laikydamiesi Šv. Benedikto parašytosios Regulos. Tai seniausias Vakarų vienuolių
ordinas.
Cistersai, trapistai, kamalduliai ir net kartūzai yra kilę ̨ iš Benediktinų ordino.
Šv. Benediktas, Vakarų vienuolijos patriarchas, gimė apie 480 m. Nursijos miestelyje,
turtingoje šeimoje. Romoje studijavo teisę ir literatūrą, tačiau greitai paliko triukšmingą miestą
ir
pasitraukė
į
atokesnes vietoves. Ieškodamas gilesnio ryšio su Dievu apsigyveno Subiako oloje, vėliau
pavadintoje Sacro Speco (Šventąja ola). Garsas apie Benediktą plačiai sklido ir vienuolis susilaukė
pasekėjų. Subiako apylinkėse jis įkūrė 12 vienuolynų, kuriuose gyveno po dvylika vienuolių.
Vėliau Benediktas persikėlė ant Kasino kalno (Monte Cassino), kur įkūrė skaitlingą bendruomenę
ir jai parašė Regulą.
Viduramžiais benediktinų vienuolynai paplito visoje Europoje. Šis religinio gyvenimo būdas buvo toks vaisingas,
kad 1964 m. spalio 24 d. popiežius Paulius VI Benediktą paskelbė Europos globėju.
Šv. Benediktas išgarsėjo savo stebuklais, ištverminga kova su pagundomis. Šventasis tapo daugelio sričių
globėju: žemdirbių, inžinierių ir architektų, chemikų, moksleivių ir kt. Jo užtarimo meldžiama prašant apsaugos nuo
velnio pagundų.
Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas yra įsikūręs Palendrių
kaime, Kelmės rajone. Vietos naujam vienuolynui paieškos
apėmė visą Lietuvą, bet nuostabi monumentali gamta (iškilios
kalvos, įvedančios į Žemaičių aukštumą, aukštas dangus,
Vainagių girios, besitęsiančios ligi Kurtuvėnų) ir senoji kun. K.
Ambrozaičio bažnyčia – Oratorija, nulėmė vienuolyno vietos
pasirinkimą.
1997
m.
rugpjūčio
28
d.
buvo
įregistruota nauja Lietuvos religinė bendruomenė – Palendrių
Šv. Benedikto vienuolynas. Į naująjį vienuolyną Palendrių
benediktinai
įsikėlė
2001
m.
rudenį.

Pamaldų tvarka
5.30. val.
7.15. val.
10.00. val.
13.00. val.
13.50. val.
17.30. val.

20.30. val.

Naktinis budėjimas (Vigilija)
Rytmetinė (Laudes)
Pabaigoje: Viešpaties angelas
Šv. Mišios su trečiąją liturgine valanda (Tertia)
Šeštoji liturginė valanda (Sexta)
Devintoji liturginė valanda (Nona)
Vakarinė (Vesperae)
Ketvirtadieniais, išskyrus Advento ir Gavėnios laiku: 18.00 val.
18.00-19.15. val. Sekmadienį: Švč. Sakramento adoracija
Naktinė (Completorium)
Pabaigoje: Viešpaties angelas

