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Po Bazilikos skliautais
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys

nors Betliejus ir kiti kalėdiniai papuošimai
mūsų bažnyčiose gali būti laikomi iki vasario 2 d.,
Viešpaties Paaukojimo šventės (Grabnyčių), – ir dažniau
siai yra laikomi, nes kuo gi kitu šaltu metu nešildomose
bažnyčiose gali papuošti altorius – Kalėdos baigėsi ir
reikia sugrįžti į kasdienybę, taip vadinamą eilinį laiką.
Gera būti ir gražiais, ir mandagiais, ir dosniais šventėse,
bet kaip išbūti tokiais kasdienybėje?...
Prezidentės Dalios Grybauskaitės jau nebe vienerių
metų kalėdine iniciatyva mūsų bibliotekos pasipildo nau
jomis knygomis, džiaugiamės, kad šiose Kalėdose įvairios
įstaigos, organizacijos ir pavieniai žmonės jų padovano
jo daugiausiai, o man nejučia lieka klausimas, pačiam
būnant nemenkam knygų mėgėjui, kiek ir kas tas knygas
skaitys ar skaito. Mūsų parapijos biblioteka, su gausia
ypač dvasinės literatūros pasiūla, dideliais skaitytojų
srautais nei vasarą, nei žiemą pasigirti negali. O kur dar
katalikiška literatūra: „Artuma“, „Žodis tarp mūsų“, „Mag
nificat“, „Tapati“ žurnalai, kurie taip ir lieka neišplatinti
bazilikos ar Upytės bažnyčios gale... Kyla klausimas, ką
mes iš vis skaitome ar žiūrime, ar klausomės, ir kaip at
sirenkame visame šiandienos informacijos sraute, kas iš
tiesų verta mūsų dėmesio ir labai brangaus, bet su kiek
viena akimirka nuolat senkančio šio gyvenimo laiko?
Labai džiaugiuosi Šventojo Rašto studijų dalyviais ir
klausytojais. Turime tokių, kurie dalyvauja nuotoliniu
būdu ir jeigu suvėluoja įrašas ar suprastėja jo kokybė,
iš karto sureaguoja, kad mums padėtų kuo greičiau
situaciją pataisyti. Bet ir čia lankytojų mažėja... ar forma
tas netinkamas, ar medžiaga per sudėtinga, o gal tiesiog
šiandien, čia ir dabar, dar neaktuali ir nereikalinga... O
aš nieko kito svarbesnio savo kunigiškoje tarnystėje kol
kas neradau. Dievas davė daug ir įvairių talentų, bet la
biausiai džiaugiuosi ir atsigaunu Dvasios dovana dalin
tis su jumis visais tikėjimo žinia, nes tai ne vienadienės
žinutės ar informacija, kur vieną dieną išgirdai, kitą jau
nebeprisimeni. Čia kalbame ir kalbamės apie amžinus
dalykus, apie tiesas, kurios smelkiasi į kiekvieno iš mūsų
būties gelmę ir siekia ją pripildyti iš Kūrėjo ateinančios
prasmės ir dvasios. Taip lengvai nenurašykime šitos
galimybės, nesvarbu, kad yra daromi įrašai ir visada gal
ima pasiklausyti vėliau, tik to „vėliau“ gali ir nebūti, nes
amžinybės laikas pats svarbiausiais ir mūsų gyvenimą

bei jauseną lemiantis lai
kas yra ne „vakar“, ne
„rytoj“ ar „vėliau“,
bet DABAR!
Dabar yra laikas
švęsti, dirbti, moky
tis, kalbėtis, bendrau-
ti, atsiprašyti, atleisti, pasikeisti, skaityti,
dalintis... Dabar! Ir
Dievas yra su mumis – Dabar!
Nes Jo vardas yra ne Buvau, ne Būsiu, bet AŠ ESU –
amžinas, nuolat DABAR! Kaip ir meilė, kuri nesibaigia,
kaip ir viltis, kuri leidžia judėti pirmyn, kaip tikėjimas,
kuris padeda atsirinkti, kas iš tiesų verta mūsų dėmesio
ir pastangų dabarties laike. Esu dėkingas visiems, ku
rie praėjusiais metais buvome kartu maldoje, dar
buose, šventėse, aukojime, dosnume, siekime kurti
bendruomenišką kultūrą ir aplinką mūsų Krekenavos
bazilikoje, Upytės ir Vadaktėlių parapijose. Džiaugiuosi,
kad mažėjant gyventojų skaičiui, daugėja tarp
pasiliekančių tikėjimą atrandančių ir jį praktikuojančių
žmonių. Tokia demografija yra išganinga. Kitaip, kas
iš tūkstančių gyventojų, šimtų ir dešimčių krikštų ar
santuokų, ir tuščių, ypač sekmadienio Eucharistijoje
šventime, bažnyčių?!.
Kelios dienos po Naujųjų Metų lankiausi Prano Gu
dyno restauravimo centre Vilniuje. Taip rūpėjo, kaip
sekasi mūsų mielai restauratorei Janinai Bilotienei
gaivinti ir gražinti mūsų stebuklingosios Marijos su Vai
keliu paveikslą. Labai palengva, taip, kaip ir turėtų būti,
su begaline meile ir kruopštumu atsidengia pirminis
paveikslo grožis, ypač mūsų Motinėlės veidas, pilnas
tyrumo, skaistumo ir meilės. Po šio apsilankymo dar
kartą įsitikinau ir supratau, kad eilinis laikas pats svar
biausias, nes jame branginant kiekvieną mums Dievo
dovanotą dabarties akimirką, su meile ir kantrybe, la
bai iš lėto, bet daromi amžinybės verti mūsų gyvenimo
darbai: šeimose, parapijose, bendruomenėse, kolekty
vuose, privačiose ir valstybinėse įstaigose, versluose ir
valstybėse.
Palaimingo Viešpaties dovanojamo DABAR!

kun. Gediminas Jankunas

2017 metų parapijų statistika
Krekenavos parapijoje

Upytės parapijoje

Vadaktėlių parapijoje

Pakrikštyta

38 (9 iš jų – parapijiečiai)

19

-

Priėmė Pirmąją Šv. Komuniją

11

-

1

Palaiminta santuokų

17 (7 iš jų – parapijiečių)

2

1

Palaidota

56

18

3

Aplankyta ligonių

75

-

-
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Sonata Česevičienė

gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

Atskamba balsas iš aukštai, ramina ilgesį žmogaus,
nakties tamsa jau traukiasi, šviesa pasklido iš dangaus...
Adventinis laukimas praskaidrino tamsias dienas kas
sekmadienį advento vainikuose įžiebiant po žvakę ir
kartu su visais parapijiečiais švenčiant Eucharistiją.
Šventojo Rašto studijose kiekvieną sekmadienį mus vedė
šv. Jonas Krikštytojas, skelbiantis mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus atėjimo žinią, o Marijos valandų giedojimu pa
gerbėme Dievo Motiną Mariją. Vadaktėlių parapijoje
šv. Mišiose advento žinia buvo atnešta gruodžio 3 d. Mes
visi kartu šį laikotarpį skyrėme susikaupimui ir maldai,
mažiau dėmesio palikdami pigiems prekybos centrų
blizgučiams ir šventiniam dovanėlių pirkimo įkarščiui.
Parapijos vaikų ir jaunimo organizacija „Žolynėlis“,
pernai tapusi Panevėžio rajono jaunimo organizacijų
konkurso laureate, tik šįmet galėjo pasinaudoti laimėtu
prizu – kelione į Vilnių. Gruodžio 6 d. sostinėje buvo
aplankyti LR Seimo rūmai, apžiūrėta Valdovų rūmų
ekspozicija. Parapijos vaikų ir jaunimo koordinatorius
Kęstutis Lapiniauskas, religinio ugdymo vadovė Svajonė
Lapiniauskienė ir klebonas kun. Gediminas vaikus ir
jaunimą globojo šioje kelionėje ir skyrė savo asmenines
lėšas. Gaila, kad prizas šiek tiek „apkarto“ dėl konkurso
organizatorių neištesėtų pažadų...
Gruodžio 8 d. jaukiose šv. Mišiose šventėme Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmę, o mėnesio vidurį
kaip visada pažymėjo kasmėnesiniai Švč. M. Marijos
atlaidai. Gruodžio 17 d. ypatingai buvome palaiminti
Panevėžio vyskupijos jungtinės šlovintojų grupės dovana
– giesmėmis, muzika ir malda sekmadienio šv. Mišiose.
Gerai žinomos advento giesmės visai kitaip skambėjo
akustinės muzikos fone, skambant gitarai ir kanklėms.
Jaunimas paliko mūsų bazilikoje ypatingą atmosferą ir
pažadą sugrįžti. Džiaugiamės ir dėkojame, kad turėjome
progą pabendrauti ir neformalioje aplinkoje prie arbatos puodelio. Tą patį savaitgalį, gruodžio 17 d., nedrąsiai
savo darbų parodą parapijos namuose pristatė Panevėžio
dailės mokyklos mokytoja Rimantė Vertelkienė. Jos
tapybos ir kiti darbai liudijo autorės atsivertimą, kuriuo
itin džiaugėsi klebonas kun. Gediminas. Susirinkusius į
parodą autorė vaišino pačios surinktų žolynų arbata ir
pyragais. Ir tai dar nebuvo dienos pabaiga! Parapijos vaikai ir jaunimas, besiruošiantys sakramentams, bruzdėjo
ir šurmuliavo parapijos virtuvėje, kur kepė sausainius,
o jų tėveliai jiems vėliau pagelbėjo gaminti žaisliukus
kalėdinėms eglutėms. Tiek daug įvykių per vieną dieną!
Gruodžiui persivertus į kitą pusę, klebonas lankė parapijos ligonius, o kartu su „Carito“ atstovėmis ir Krekenavos seniūnija dovanėlėmis, Krekenavos ir Žibartonių
mokyklų vaikų darbo atvirutėmis džiugino vienišus
senelius. Gruodžio 20 d. bazilikoje buvo ypatingos Susitaikymo pamaldos, kuriose kun. Eugenijus Troickis
padėjo mūsų parapijos klebonui klausytis išpažinčių ir
kiekvienas norintis galėjo priimti Švč. Komuniją to vakaro šv. Mišiose. Kitą dieną šv. Mišių su nekantrumu laukė
ir Krekenavos slaugos ligoninės seneliai.
Šiais metais Betliejaus vizija gimė Šventojoje Žemėje,
o Žibartonių pagrindinės mokyklos kolektyvo ir dalies

krekenaviškių dėka buvo įgyvendinta mūsų bazilikoje. Dėkojame Daivai Adamkevičienei, parapijos
pastoracinės tarybos pavaduotojai, kad įkvėpė savo koleges sukurti tokią trapią, lengvą ir šviesią Prakartėlę.
Tradiciškai Piemenėlių šv. Mišios suburia didelį
skaičių parapijiečių ir parapijos svečių. Taip nutiko
ir šįkart, gruodžio 24-osios vakarą, esant visai ne
žiemiškam orui, po tikriausiai sočios, nors ir neriebios
Kūčių vakarienės, susirinko pilna bazilika Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, gimtadienio svečių. Vaikų kampelis „lūžo“ nuo vaikučių, jų netrūko visose bazilikos navose. Tikimės, kad juos suviliojo ne tik gimtadienio
tortas! Klebonas kun. Gediminas savo homilijoje kalbėjo
apie skirtumą, ar Jėzus Kristus gimė ir gyvena tarp
mūsų, ar tarpe mūsų. Regis tik kitaip sudėlioti žodžiai,
o kiek daug jie keičia. Kad bazilika „lūžo“ nuo žmonių
srauto rodo ir tai, kad kažkokiu mums nežinomu būdu
buvo susipainioję ar visiškai atjungti garso įrašui skirti
laidai, todėl neįsirašė klebono homilija. Apgailestaujame
dėl visų jos laukusių parapijos svetainėje... Kalėdų ryto
šv. Mišiose klebono kun. Gedimino laukė visos trys jo
aptarnaujamos šventovės, jose buvo skaitomas mūsų
vyskupo Lino Vodopjanovo laiškas, kuriame jis citavo ir
komentavo interneto platybėse sklandantį Jėzaus laišką.
Visą advento laikotarpį prašėme parapijiečių skirti savo aukas dovanai Jėzui. Bazilikos gale turėjome
žaismingą dėžutę, ant kurios puikavosi raudonas
besišypsantis vejos pjovimo traktoriukas. Parapijiečių
ir bazilikos svečių dėka surinktos aukos leido parapijai įsigyti tikrą traktoriuką, kuris irgi yra raudonas,
tik nesišypso. Bet šypsosi mūsų parapijos personalas, kurio darbas šią vasarą bus labai palengvintas, o
mes visi džiaugsimės gražia ir tvarkinga aplinka. Mūsų
bendrystė, susitelkimas ir tikslo įgyvendinimas – pati
geriausia dovana Jėzui! Dėkojame, kad ir mažiausia auka
prisidėjusiems prie šio didžiulio pirkinio!
Po kalėdinio šurmulio tebuvo tik keletas dienų
atsipūsti. Paskutinis metų sekmadienis buvo pažymėtas
Šventosios šeimos iškilme, kun. Gediminas homilijoje
kalbėjo apie tai, kaip tampama šventa šeima, kaip būti
Dievo projekto dalimi. Tos pačios dienos vakare laukė
metų sandūra – puiki proga apmąstyti praėjusius metus ir už juos padėkoti Viešpačiui. Kokie esame palaiminti, jog jau kelintus metus iš eilės galime tai padaryti
Padėkos už senuosius metus šv. Mišiose mūsų bazilikoje! Po jų buriavomės bazilikos aikštėje, kur degė laužas,
grožėjomės šventiniais fejerverkais, o vėliau rinkomės
parapijos namuose šventei, kurią organizavo parapijos pastoracinės tarybos nariai. Ypač švente rūpinosi
tarybos narė Laima Urnikienė su šeima, kuri subūrė
visus ir renginio metu organizavo žaidimus bei šokius.
Neformaliai tąnakt muzikavo ir dainą vedė mūsų draugai iš „Raskilos“ ir „Vešetos“ ansamblių. O kaip gi kitaip, juk pastarajame turime net du savo parapijiečius
Gediminą ir Tomą! Linksmybių, gėrybių ant stalo ir
besilinksminančių netrūko iki pat paryčių. Kaip smagu,
jog išmokome švęsti kartu! Palaimingų ir malonės pilnų
2018 Viešpaties metų!
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Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos

Atstatymo įrankiai.

75 tikrų tikriausi praktiniai būdai padaryti jūsų parapiją geresne

Prakalba
Pirmoje knygoje, Teofiliau... (Apd 1, 1)
Net geriausi ir žymiausi autoriai kartais jaučia poreikį
paaiškinti, kodėl jie rašo toliau. Mūsų pirmosios knygos „Atstatyk“ skaitytojai taip pat gali kelti šį klausimą.
Šv. Luko trumpas atsakymas Apaštalų darbuose, kurie
yra jo evangelijos tęsinys, yra todėl, kaip čia pasakius, kad
jis turėjo daugiau ką pasakyti.
Kai parašėme „Atstatyk“ ir išspausdinome 2013 me
tų pradžioje, siekėme aptarti platų spektrą parapijinio
gyvenimo ir tarnystės, naudodami storą teptuką. Ir
nors stengėmės skaitytoją supažindinti su praktiniais
dalykais, dėmesys daugiausia buvo skirtas didesniam
paveikslui istorijos, kurią norėjome papasakoti ir kuria
džiaugiamės, kad pasidalinome su jumis.
Bet yra daugiau ką pasakyti. Istorija, papasakota
„Atstatyk“ knygoje, nėra mūsų istorijos pabaiga. Kai
užbaigėme šį projektą, ir ypač kai pradėjome kalbėtis su
mūsų skaitytojais, atpažinome, kad yra susidomėjimas,
tiesiog alkis, labiau praktiškai informacijai: kas veikia,
kas padeda, kokius konkrečius žingsnius reikia žengti
ir įrankius naudoti mokinių auginimui, sveikesnės
parapijinės bendruomenės vystymui ir sąmoningesnei
bei efektyvesnei Naujajai Evangelizacijai.
Mėgindami šia nauja knyga pratęsti mūsų pokalbį su
„Atstatyk“ skaitytojais, mes taip pat kviečiame ir skaitytojus, nežinančius tos knygos, skaityti šią, kurioje rasite
Įžanga:

tikrų tikriausius praktinius būdus padaryti jūsų parapiją
geresne. Čia jūs rasite tiksliai 75 tokius būdus, susijusius
su beveik visais parapijos gyvenimo aspektais. Ir daugiausia jų – nieko nekainuoja.
Mes skiriame „Atstatymo įrankius“ tiems, kuriems
rūpi jų vietinė bažnytinė bendruomenė, kurią katalikai
vadina savo parapija. Čia mes pristatome paprastas pamokas, kurios dėl įvairių priežasčių nebuvo tokios paprastos
mums išmokti. Kiekviena iš jų reprezentuoja mūsų prapijos žingsnį pirmyn ir svarbų atpažinimą geresnio būdo,
kaip organizuoti parapiją, siekiant ją statyti. Nesvarbu, ar
esi klebonas, ar sielovados vadovas, parapijos tarnautojas,
pašvęstasis asmuo, diakonas, seminaristas, ar susirūpinęs
parapijietis, šios pamokos gali būti naudingos tau ir tavo
bendruomenei. Įtariame, kad daugelis iš jų bus naudingos taip pat ir vadovams, dirbantiems kitose srityse.
Pristatome mūsų praktines prieigas aksiomų forma.
Tai tikroviški teiginiai, patikrinti aplinkybių, bent jau tų,
kurie išmoko šias pamokas per savo sunkią patirtį. Tai
tikroviški teiginiai, ir tuo pat metu, jeigu jie atmetami,
gali lengvai tapti suklupimo akmenimis ir konfliktų bei
susiskaldymų priežastimi parapijose. Maži dalykai tampa
dideliais dalykais ir ima trukdyti mūsų darbą. Jūs nesutiksite su viskuo, ką mes teigiame, ir tas yra gerai. Norime
pratęsti pokalbį. Pamėginkite mus išgirsti.

Statyba

Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų.
Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. (Apd 2, 42–43)
Kristaus Bažnyčia savo ankstyviausiame, tyriausiame ir vaisingiausiame periode – apaštalų amžiuje – yra
aprašyta pirmuose skyriuose penktosios Naujojo Testamento knygos. Šv. Lukas, kuris parašė Apaštalų darbus,
pasakoja mums, kaip Šventoji Dvasia pradeda kurti
Bažnyčią per apaštališką tarnystę. Labiau nei bet kame
kitame, šios pastangos yra vaisingos dviejuose dalykuose: supažindinti žmones su Kristumi ir padėti jiems
augti visiškai atsidavusiais Jo sekėjais, t. y. Viešpaties mokiniais. Būtent šiais būdais jie skatino Dievo karalystės
plitimą savo kartoje.
O tai visada ir visur yra pamatinis ir nepamainomas
visos Bažnyčios darbas. Šiuo metu paženklintas įsipa
reigojimo Naujajai Evangelizacijai, šis darbas reiškia
– atnešti Evangeliją tiems, kurie nėra jos girdėję, arba
tiems, kuriems ją reikia išgirsti iš naujo. Ir tuomet padėti
jiems tapti visiškai atsidavusiais Jėzaus Kristaus mokiniais, ypač per Dievo žodį ir Eucharistijos šventimą.
Tikriausiai niekas dėl to nesiginčytų. Sunkumai atsi
randa, kada nusileidžiame į Kristaus Bažnyčios statymo ar

atstatymo detales. Legendiniam architektui Mies van der
Rohe kartais priskiriamas posakis, kad bet kokiame statybų
projekte „velnias yra detalėse“. Detalės yra tai, kur mes visi
„bažnytiniame pasaulyje“ galime ir imame žiūrėti į dalykus
labai skirtingai. Tačiau jose taip pat galima pasimesti, ką
mes apskritai bandome daryti. Ir dėl to, kas yra tai, ką mes
turėtume statyti, tai tampa dar didesne problema.
Statybų vieta
Jeigu ruošiatės kur nors ką nors statyti, jums reikia pradėti
nuo kai ko labai specifinio: jums reikia statybų vietos.
„Parapija“ yra geografinis terminas. Tai vieta. Šis terminas
kyla iš graikiškojo paroikia, kas reiškia kaimynystėje esančių
pastatų rinkinys. Jūsų parapija yra
kaimynystė,
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nesvarbu kaip suspausta ar išplėsta ji būtų. Ir jūsų kaimynystė
yra ta vieta, kur jūs prisijungiate prie Viešpaties kurdami Jo
karalystę.
Kad statybos būtų sėkmingos, turite žinoti savo
parapiją, nes ji yra jūsų statybų vieta. Jūsų parapija – tai
ne tik jūsų tikinčiųjų bendruomenė, bet iš tiesų ji apima
ir žmones, kurių jūs net nežinote, kurie gyvena toje teritorijoje, bet šiuo metu nebūna jūsų bažnyčios suoluose.
Mes nieko nežinome apie jūsų parapiją, tačiau leiskite
mums papasakoti apie savo. Gimimo parapija atitinka
pašto kodą 21093, tai šiaurinis Baltimorės rajono gabalas. Merilando valstija yra vadinama „žeme, kur malonu

gyventi“, ir taip turėtų būti dėl tokių vietų kaip mūsų parapija. Yra daug dalykų, kurie jus domina ir kuriuos galėtume
papasakoti apie šią bendruomenę. Bet štai faktas, kuris gali
jus nustebinti: didžioji mūsų parapijos žmonių dalis neina
į bažnyčią – ir jie yra katalikai. Jie neina į bažnyčią todėl,
kad jiems nepatinka ta patirtis, jie nesupranta šv. Mišių ir
jiems neįdomu sužinoti, kodėl jie turėtų eiti. Ir nesvarbu,
kiek norėtum, kad būtų, ar reikalautum, kad būtų kitaip,
šis faktas lieka faktu ir jis nesikeičia.
Tad norėdami pradėti sėkmingą statybą, turime nuolankiai išsiaiškinti, kodėl jie nebelanko ir kas juos galėtų
sugrąžinti.

Tęsinys kitame numeryje

Krekenavos parapijos 2017 m. finansinė ataskaita
Krekenavos parapijos ekonominių reikalų taryba
2017-uosius finansinius metus pasitikome turėdami
3346,75 EUR kasoje ir 2293,14 EUR banko sąskaitose. Para
pijos bendrosios pajamos 2017 metais – 95 336,06 EUR.
Pajamos iš rinkliavų – 30 506,67 EUR. Įvairaus pobūdžio
aukos (Žolinės atlaidams, Jaunimo stovyklai, Dovanai Jė
zui ir kt.) sudarė 10 537,00 EUR. Taip pat buvo gauta pagalba finansuojant, juridinių asmenų parama – 4 584,28 EUR.
Šioje vietoje norėtųsi išskirti projektą „Aplinka ir tylėdama
auklėja“, kurį finansavo Panevėžio rajono savivaldybė,
pervesdama į parapijos sąskaitą 3 289 EUR, už kuriuos
buvo sutvarkyta aplinka prie parapijos namų „Vilties“
salės, įrengtas alpinariumas su lauko rieduliais ir dekoratyviniais želdiniais, pagaminti mediniai suoleliai. Parapijai
šiemet teko ir skolintis, kadangi buvo reikalinga padengti
paruošiamųjų dokumentų bazilikos renovacijos projektui
išlaidas. Tam tikslui Panevėžio vyskupijos kurija mums
suteikė 7 000,00 EUR paskolą, kurios dalį jau esame šiai
dienai grąžinę. Aukos už šv. Mišias sudarė 19 712,56 EUR
ir aukos už patarnavimus (krikštai, santuokos, laidotuvės
ir kt.) – 11 143,10 EUR. 2 % nuo gyventojų pajamų mo
kesčio – 1 949,92 EUR. Kitos pajamos iš aukų (už „Vilties“
salės ir kitų parapijos namų patalpų naudojimą, už knygas
ir devocionalijas) – 7 757,53 EUR. Būta ir dar kitų pajamų
(parduotas metalo laužas) – 945,00 EUR, susigrąžintos Upytės
parapijai skolintos lėšos – 1 200,00 EUR. Taigi, 2017 metų Krekenavos parapijos ižde buvo 100 975,95 EUR.
Parapijos išlaidas 2017-aisiais finansiniais metais
sudarė 96 346,00 EUR. Parapijos personalo (klebono,
parapijos referentės-buhalterės, vargonininko, religinio
ugdymo vadovės, parapijos namų administratorės, klebonijos ekonomės ir bazilikos prižiūrėtojos, ūkvedžio,
pagalbinio ūkio darbuotojo, zakristijono, vaikų ir jaunimo
veiklos koordinatoriaus ir fotografo, svetainės ir laikraštėlio redaktorės) ir juos pavaduojančių darbuotojų išlaiky
mas – 34 008,35 EUR, įmokos SODRAI – 5 785,07 EUR.
Pastatų išlaikymas (elektra, vanduo, komunaliniai
mokesčiai) – 4 063,54 EUR. Statybos ir remonto darbai
(įvairios sta
tybinės ir elektros prekės, dažai, Svetainės
įrengimas, grindų dangos parapijos salėje įrengimas,
„Vilties“ salėje pamatų apšildymo ir viso perimetro apkalimas lentelėmis, traktoriuko priežiūra ir kt.) – 6 282,47 EUR.
Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai (katalikiškai spau-

dai, parapijos laikraštėlio spausdinimui, kalendoriams,
žvakėms, „Carito“, katechezės, vaikų ir jaunimo, choro
veiklai remti, interneto svetainei) išleista 5 558,59 EUR.
184,54 EUR skirti liturgijai reikalingiems reikmenims
įsigyti. Dar 565,00 EUR panaudoti apeigose naudojamo
ilgalaikio turto įsigijimui. Ilgalaikio turto nupirkta už
10 254,02 EUR. Didžiausia šių išlaidų dalis teko naujo
vejos pjovimo traktoriuko „Castelgarden“ įsigijimui ir
aplinkos tvarkymo projekto darbams apmokėti, taip pat
Svetainės virtuvės baldų ir kėdžių įsigijimui, naujų stalų
parapijos salei, dviejų šarvojimo komplektų ir žvakidžių
įsigijimui, gesintuvų, garso aparatūros, šildytuvo-kondi
cionieriaus, banko kortelių skaitytuvo ir kt. ūkio daiktų
bei buities technikos įsigijimui. Įvairių paslaugų (automobilio apžiūros, uždangalų, liturginių drabužių valymo,
„Teo LT“, „Omnitel“, „Mezon“, prietaisų patikros, vandens tiekimo, kilimėlių keitimo ir kt.) išlaidoms padengti
išleista 10 736,80 EUR, iš kurių 7 000,00 EUR sumokėjome
UAB „ENERO“ anksčiau minėtiems bazilikos renovacijos projekto dokumentams paruošti. Įvai
raus trumpalaikio naudojimo prekių, raštinės prekių ir kitų būtinų
poreikių tenkinimui panaudota 704,43 EUR. Vyskupijos
nustatytoms rinkliavoms (pagalba seminarijai, šv. Petro
skatikas, Šventajai Žemei, misijoms, kunigų solidarumo
fondui, žiniasklaidai, „Caritui“) atiteko 2 381,15 EUR.
Draudimui išleista 1 900,40 EUR. Upytės parapijai buvo
paskolinta 1 200,00 EUR, kurie metų eigoje sugrįžo į
parapijos sąskaitą. Kasmėnesiniams Švč. Mergelės Marijos atlaidams ir didiesiems Žolinės atlaidams buvo išleista
6 656,47 EUR. Kitos išlaidos, kurias sunku priskirti kuriai nors iš anksčiau paminėtų kategorijų, bet kurios taip
pat buvo parapijai būtinos, sudarė 6 065,17 EUR. Šios
išlaidos dažniausiai apima švenčių organizavimo, maitinimo, kuro, vaikų ir jaunimo savaitgalių, susitikimų bei
stovyklų kaštus ir tenkina kasdienius parapijos poreikius.
Pinigų likutis metų pabaigoje – 4 629,95 EUR.
Kartu su mūsų parapijos klebonu kun. Gediminu
džiaugiamės ir dėkojame, kad parapijiečių ir kitų geradarių
žmonių dėka 2018-uosius finansinius metus pradėjome
įsigiję nemažai ilgalaikio turto, pasinaudoję projektų
teikiama nauda ir viltingai žvelgdami į laukiančius bazilikos renovacijos projekto darbus.

Po Bazilikos skliautais | 5

Vadaktėlių parapijos 2017 m. finansinė ataskaita
Metų pradžios likutis buvo 1 010,44 EUR (669,14 EUR
kasoje ir 341,30 EUR banko sąskaitoje). 2017 m. gauta
2 474,74 EUR pajamų. Iš jų 1 647,53 EUR – rinkliavos,
731,00 EUR – aukos už Mišias ir patarnavimus, 50,50 EUR –
bažnyčiai ir kitos aukos, 45,71 EUR – 2 % nuo gyventojų
pajamų mokesčio.
Viso išleista 2 182,87 EUR. Klebono ir zakristijono
išlaikymui skirta 865,00 EUR. 8,23 EUR išleisti sielova

dinei ir karitatyvinei veiklai. Pastatų išlaikymo mokesčiai
ir draudimas – 315,01 EUR, kurijai – 95,00 EUR. Paslaugų
(išskyrus komunalines) pirkimui išleista 410,64 EUR, iš
kurių didžioji dalis atiteko automobilio priežiūros dar
bams apmokėti. 310,51 EUR sudarė organizacinės atlaidų
išlaidos, kuras, talkininkų maitinimas, aplinkos ir patalpų
tvarkymo darbai ir tam reikalingos prekės. Buvo įsigyta
trumpalaikio ir ilgalaikio turto už 178,48 eurus.

Upytės parapijos 2017 m. finansinė ataskaita

Ses. Ingrida Kazlauskaitė
2017 metus pradėjome su 3 204,26 EUR likučiu
(2 197,35 EUR kasoje ir 1 006,91 EUR banko sąskaitose).
Parapijos pajamas 2017 metais sudarė 23 314,81 EUR. Iš
jų 711,00 EUR pervedė Panevėžio savivaldybė projekto
įgyvendinimui aplinkos sutvarkymui prie parapijos namų.
Taip pat pajamas sudarė: rinkliavos – 8 400,30 EUR, aukos
už šv. Mišias 7 304,34 EUR ir patarnavimus – 460,00 EUR,
aukos bažnyčiai, už žvakes, kalėdaičius, spaudinius –
652,73 EUR, už naudojimąsi parapijos namų salėmis
– 985,00 EUR. Parapijoje buvo renkamos aukos, kad
galėtume padengti įgarsinimo sistemos įrengimo išlaidas.
Buvo surinkta 1 484,88 EUR. Pajamos iš 2 % gyventojų
pajamų mokesčio – 439,26 EUR.
Viso išleista 24 003,16 EUR. Didžiausią išlaidų dalis – 9 447,00 EUR – skirta parapijos darbuotojų (administratoriaus, sielovados asistentės, vargonininkės ir
zakristijono) išlaikymui (atlyginimai, SODROS įmokos).
Ses. Ingrida Kazlauskaitė

5 000,00 EUR buvo sumokėta už Upytės bažnyčios
įgarsinimo sistemos įren
gimo darbus (buvo įrengti
mikrofonai, garsiakalbiai). 505,85 EUR išleista
parapijos įvairaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimui (žibintai ir lempos bažnyčios vidaus
apšvietimui page
rinti, kiliminė danga po altoriumi), katalikiškai spaudai. Pastatų išlaikymui (elektra,
vanduo, komunaliniai mokesčiai, turto draudimas)
buvo išleista 1 516,30 EUR. Vyskupijos nustatytos
rinkliavos (seminarijai, misijoms, Šventajai Žemei,
katalikiškai žiniasklaidai, kunigų solidarumo fondui
ir „Caritui“) buvo paaukota 442,00 EUR. Bažnyčiai
buvo nupirkta liturginių maldynėlių už 600,00 EUR.
Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai skirta 942,23 EUR.
Buvo įsigytas jubiliejinis pal. Teofiliaus Matulionio arnotas bei nupirkta medžiagos patarnautojų alboms ir
užtiesalams ant altorių už 117,58 EUR.

GRUODŽIO naujienos iš upytės

Nors gruodis ir tamsus mėnuo, nes dienos labai trumpos, o ir saulės mažai matyti, bet už tai blizgus ir mirksintis
nuo kalėdinių blizgučių ir lempučių. O ir susitikimų bei
progų pabūti kartu netrūko. Adventas – tai ne tik išorinis
pasiruošimas Kalėdų šventei, bet ir dvasinis. Tad kartu su
neįgaliųjų draugijos vadove Aurelija Petroniene aplankėme
virš 20 vienišų ir neįgalių žmonių.
Labai norisi padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie
mūsų bažnyčios puošimo Kalėdų šventėms. Pirmiausia
dėkojame Algiui Budriui už eglutę, Upytės tradicinių
amatų centro vadovei Aušrai bei merginoms Nidijai ir
Rugilei už eglučių papuošimą bei visas dekoracijas.

Labai džiugu, kad gruodžio 24 d. nemažai upytiečių
buvo nuvykę į Krekenavą ir dalyvavo Piemenėlių
šv. Mišiose. Gražu apsilankyti kaimyninėje parapijoje ir
taip palaikyti ryšius su ja.
Gruodžio 25 d. šventėme tikrai visi džiugiai nusiteikę
ir linksmi. Vaikai gavo Kalėdų senelio paliktų saldainių.
Na, o gruodžio 29 d. visi norintys palydėti senuosius
metus ir drauge laukti naujųjų metų susirinko Ėriškių
kultūros centre. Ten dalyvavo padėkos vakare „Ačiū
Jums“, pasiklausė tradicinio muzikavimo klubo „Vešeta“
koncerto bei pokštavo, žaidė ir linksminosi su Linu
Cinkučiu ir DJ.

2017 m. gruodžio mėn. parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (12-03)

228,30

113,00

53,00

Sekmadienis (12-10)

186,17

123,80

-

Švč. M. Marijos atlaidai (12-15)

183,30

-

-

Sekmadienio rinkliava (12-17) pusė sumos skiriama „Caritui“

279,00

162,00

-

Sekmadienis (12-24)

116,36

95,00

-

Piemenėlių Šv. Mišios (12-24)

1612,21

-

-

Kalėdų ryto šv. Mišios (12-25)

450,89

602,00

161,00

Sekmadienis (12-31)

152,41

-

-

Pamaldų laikas

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (nuo rugsėjo iki birželio mėn.)
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis:
Lapkričio–balandžio mėnesiais 12 val.
Gegužės–spalio mėnesiais 10 ir 12 val.

Laidotuvių atveju (išskyrus pirmadienius) 12 val.

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje
Sausio 28 d. 14 val.

Krekenavos slaugos ligoninėje
Ketvirtadieniais sutartu laiku

Bazilikoje išpažinčių klausoma
Penktadieniais nuo 17.30 iki 17.55 val. bazilikos zakrisitijoje
Šeštadieniais nuo 11.30 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje
Sekmadieniais nuo 11.15 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio
pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.

2017 m. gruodį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Antosė Jasinskienė, 69 m.
Antanas Štaras, 72 m.
Leonas Genys, 94 m.
Jonas Šatinskas, 48 m.
Vitalija Kalvelienė, 67 m.
Upytės parapijoje
Bronius Kraujelis, 60 m.

Prisiminkime
Juos maldose.

Upytės parapijoje lapkričio mėnesį iškeliavusieji į Amžinybę
Jonas Janėnas, 86 m.
Petras Rakickas, 75 m.
(Atsiprašome už praėjusį mėnesį padarytas klaidas)

Krekenavos parapijos raštinės darbo laikas
I
II - V
VI
VII

Nedirba
8–12 val.
9–15 val.
Valanda prieš ir po šv. Mišių

Trečiadieniais 18.30 val.
Krekenavos parapijos namuose vyksta
Šventojo Rašto studijos,
prasidedančios 18 val. šv. Mišiomis.
Kviečiame drąsiai prisijungti visus
norinčius giliau pažinti Dievo žodį!
Studijų audioįrašus galite rasti

www.krekenavosbazilika.lt

Marijos legionas renkasi šeštadieniais po 12 val. šv.
Mišių altarijos patalpose (Bažnyčios g. 11).

KONTAKTAI
Klebonas-rektorius kun. Gediminas Jankūnas
Krekenavos parapijos rekvizitai
Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r. sav.
tel. 8 620 20989
www.krekenavosbazilika.lt
el. paštas: krekenavosbazilika@gmail.com
sąsk. nr. LT457300010002378753
įm. kodas 191260418
Parapijos referentė ir buhalterė
Sonata Česevičienė, tel. 8 620 20989
Krekenavos vargonininkas
Arūnas Kotinskas, tel. 8 698 84657
Krekenavos parapijos ūkvedys
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Krekenavos bazilikos zakristijonas
Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
Krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. 8 615 53708
Krekenavos „Carito“ vadovė, „Vilties“ salės administratorė
Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
Krekenavos parapijos vaikų ir jaunimo veiklos
koordinatorius, Vadaktėlių bažnyčios zakristijonas
Kęstutis Lapiniauskas, tel. 8 622 10859
Marijos legiono Prezidiumo pirmininkė
Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
Krekenavos Gyvojo Rožinio būrelis
Gema Plėštytė, tel. 8 605 81765
Upytės parapijos rekvizitai
Upytės k., 38040 Panevėžio r. sav.
tel. 8 616 39715
el. paštas: upytesparapija@gmail.com
sąsk. nr. LT607300010077097292
įm. kodas 191261858
Upytės parapijos sielovados pagalbininkė
ses. Ingrida Kazlauskaitė PAMI, tel. 8 616 39715
Upytės bažnyčios zakristijonas
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Upytės bažnyčios vargonininkė
Pranutė Adomaitienė, tel. (8 45) 570 616
Upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094
Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Bazilikoje – Kęstutis Lapiniauskas, Algirdas
Pogužinskas
Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė, Akvelina
Pogužinskienė
Upytėje – Tadas Grybas, Tomas Černauskas
Nešti pas ligonius – s. Ingrida Kazlauskaitė
Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė budi
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15–17 val. ir
šeštadieniais 13–15 val. Kitu metu kreiptis telefonu.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
ir atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.
Adoracijos metu bus klausomasi išpažinčių

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

