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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

Mielieji, nežinau, kaip Jums, bet man pačiam ši gavėnia nebuvo rami. Renginiai, kon-

ferencijos, paskaitos, susitikimai, o dar apsilankantis šaltis ir pasislėpusi saulė – nei kada
tiesiog pabūti. O gal gavėnia ir neturėtų būti kitokia negu kasdienis gyvenimas, kuriame
žongliruojame laiku, galimybėmis, norais ir stengiamės kažkaip įtikti ir patikti Viešpačiui
bei nebūti atmestini kitiems? Juk gavėnia nėra dalyvavimas varžybose, bet laikas, kuriame iš naujo per dvasinio gyvenimo atnaujinimą, maldą, pasninką ir artimo meilės
darbus sustiprinamas ryšys su Dievu. Tokios gavėnios reikia beveik visiems ryšiams ir
santykiams, kad jie augtų, kad veiktų, kad būtų teigiami. Galiausiai gavėnią, kokia ji
bebūtų, rami ar nerami, pavykusi ar nepavykusi, vainikuoja Velykų Kristaus Prisikėlimo
šventės. O šventės ir vėl būna ir yra tokios, kiek ir kaip joms buvo ruošiamasi. Norite
tikėjimo Velykų – prieš tai reikia tikėjimo gavėnios. Norite „Maximos“ Velykų – prieš tai
reikia su pinigine nueiti į „Maximą“. Tikriausiai kaip ir visame kame, kiek savęs investuojame, tiek anksčiau ar vėliau ir gauname. Nors ne, su Velykomis yra kitaip. Su Velykomis
gauname daug daugiau (ir dovanai!), negu kada būtume galėję nusipelnyti ar uždirbti.
Velykų žinia – tai žinia apie daugiau Gyvenimo, apsčiai Gyvenimo, tai žinia apie Amžinąjį
Gyvenimą, kurio negalima suvartoti, sunaudoti, pritrūkti, prarasti, galima tiktai priimti ir naudotis. Tačiau, kai žvelgiame į gyvenimo žemėje laikinumą, sunku patikėti, kad gali būti kas nors
amžina. O amžina yra Dievas ir visa, ką Jis, nustatęs laikinumo ir amžinumo ribą, nori apdovanoti amžinumu. Panašu,
kad ne viską mūsų žemiškajame gyvenime nori paženklinti amžinumu. O gal ir viską? Kaip atrodo amžinas egoizmas,
kaip atrodo amžinas pavydas, kaip atrodo amžina puikybė? Ar ne kaip pragaras? O tada ir vėl – amžina meilė, amžina
viltis, amžinas gerumas – ar nepanašu į dangų? Taigi yra svarbu, kaip gyvename, ko siekiame, kuo tikime, nes anksčiau
ar vėliau tai, o ne kas kita, bus paženklinta amžinybės antspaudu. Prisikėlimo žinia yra džiaugsminga žinia, kuomet nebijai numirti, nes turi dėl ko. Jėzus, Dievo Sūnus, miršta iš meilės mums ir dėl mūsų, nepaisydamas patiriamos neteisybės
ir kančios. Mes labai dažnai bijome mirties, nes netikime, kad po jos dar gali būti kas nors, dėl ko verta gyventi. Ir čia
atsiranda skirtumas tarp Velykų, švenčiamų su tikėjimu ir su „Maxima“.
Velykinis laikotarpis mus lydės į Sekminių šventę. Tai dar vienas laikotarpis, kuriame, kaip kad ir gavėnioje, galime
perkeisti savo kasdienybę, nudažyti ją amžinojo gyvenimo, gyvenimo su Dievu viltimi. Ir galbūt išdrįsti patikėti, kad
Bažnyčia ir buvimas jos nariu per krikštą yra svarbiau ir naudingiau už bet kokią lojalumo programą, kad ir praban
giausioje parduotuvėje. Ar ne tiesa, kad mūsų piniginės pilnos tokių kortelių, kurios liudija, kad esame lojalūs „Norfos“,
„Maximos“, „Iki“ klientai? O kas liudija, kad esame lojalūs ir ištikimi Kristaus Bažnyčios nariai?!
Laiką nuo Velykų iki Sekminių, nuo Kristaus Prisikėlimo iki Šventosios Dvasios atsiuntimo šventės, išgyvenkime ne
tik kaip laukimą, bet ir kaip jau vykstantį dalyką, nes Kristus neprisikelia tik per Velykas ir Šventoji Dvasia nėra kasmet
atsiunčiama per Sekmines. Jėzus jau prisikėlė ir Šventoji Dvasia nuolat išliejama Bažnyčioje.
Šventosios Dvasios kupinų Velykų – Prisikėlimo su Kristumi ir Kristuje amžinajam gyvenimui.

kun. Gediminas Jankūnas

Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos

Atstatymo įrankiai.

75 tikrų tikriausi praktiniai būdai padaryti jūsų parapiją geresne
Tomas: Kai kurie bažnyčios darbuotojai pasižymi savo
užimtumu – visuomet turi dar kokį dalyką padaryti. Mes
dažnai įsivaizduojame savo užimtumą kaip garbės medalį.
Būti užsiėmusiu reiškia, kad mūsų tarnystė yra reikšminga.
Žinoma, visuomet bus įtemptų laikotarpių, bus dienos ir
laikas bei specialūs projektai, kurie pareikalaus, kad mes
greičiau ir daugiau dirbtume. Bet kada mes išnaudojame
save nenaudingose veiklose, laimėdami tiktai išsekimą,
esame mažai naudingi kam nors kitam. Ir kartu tinkamai
nesirūpiname savimi. Būti užsiėmusiu iki tiek, kad nebesi dėmesingas ar būni išsekęs, aiškiai nereiškia, kad mes
įgyvendiname savo misiją daryti Jėzaus mokinius.
Jėzus, nors ir būdamas pasaulio Viešpats, tuo pat metu

nuolat veikė tam tikru ritmu, nepaisant nuolatinio spaudimo
elgtis kitaip. Kartą jis praleido visą dieną tarnaudamas vieno
miesto žmonėms. Kai diena baigėsi, vis dar buvo žmonių, kurie laukė jį pamatyti. Ar neatrodo pažįstama? Nepaisant to,
Jėzus atsikėlė anksti kitą rytą, ir skyrė laiko pabūti vienumoje
su savo dangiškuoju Tėvu. Petras ir kiti apaštalai jo ieškojo
ir suradę klausė: „Ką tu čia veiki? Vis dar yra laukiančių
žmonių, kad tu juos pagydytum. Visas miestas tavęs ieško.“
Bet Jėzus atsisakė sugrįžti: „Eikime į gretimus kaimus, kad ir
ten galėčiau skelbti. Juk tam esu ir atėjęs.“ (Mk 1, 38)
Jėzus nebuvo per daug užsiėmęs. Jis užtektinai žinojo,
kaip svarbu skirti asmeninio laiko nusistatyti aiškias
veikimo ribas ir veikti jose. Jis pats nustatė savo veiklos
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greitį, o ne leido pačiai veiklai tą daryti. Jis nebuvo nesveikai užsiėmęs, bet kartu buvo nuostabiai veiksmingas,
vienas veikliausių asmenų istorijoje.
Kad būtume mažiau užsiėmę ir labiau veiksmingi (efektyves
ni ir sėkmingesni), reikia būti labiau sąmoningiems ir strate
guoti tai, ką darome. Tikriausiai turime daryti mažiau. Pateiksime keletą taisyklių, kuriomis vadovaujamės savo parapijoje:
Tvarkaraštis
Kas savaitę susidaryk tvarkaraštį ir pasidalink juo
su ben
dradarbiais ir tais, kurie tau rūpi, bei išpildyk
tvarkaraštį kaip galima ištikimiau. Savaitės pabaigoje
įvertink, kaip sekėsi, kas neveikė? Kur buvo prasilenkta su
realybe? Kaip galėtum pagerinti savo tvarkaraštį? Kur gali
daryti mažiau, kad tavo tarnystė būtų efektyvesnė?
Nusistatyti ribas
Naudok tvarkaraštį nusistatyti ribas. Metuose: kada
yra tavo atostogos? Nusistatyk atostogų laiką ir būtinai
jo laikykis. Savaitėje: kada yra tavo šabas, kada jis prasideda ir kada baigiasi? Darbo dienoje: kada yra ramybės
laikas, poilsio laikas ir maldos laikas? Būtinai to laikykis.
Kai planuoji, palik užtektinai laiko tarp veiklų. Susikurk
ir laikykis ribų. Nesvarbu, ar esi kunigas, vienuolis/ė ar

pasaulietis, tu turi šeimą, draugus ir asmeninį gyvenimą
(bent jau turėtum turėti šiuos dalykus), neleisk tarnystei
nuskriausti tau svarbių santykių.
Laikytis tikslų
Neleisk kitų reikalavimams, situacijoms ir krizėms tapti tavosiomis. Bent jau ne taip dažnai. Visada norisi, bet
geriau to nedaryk. Tiesa, kad tavo bendruomenėje bus
išskirtinių situacijų ir galbūt nelaimių, kurios pareikalaus
peržiūrėti tavo tvarkaraštį ir laiko paskirstymą, bet tą turi
daryti naudodamas savo protą, o ne leisdamas kitiems už
tave tai nuspręsti. Jeigu jau esi nusistatęs tam tikras ribas,
bus lengviau prisiderinti prie krizinių situacijų. Peržvelk
visa, ką darai, ir atsisakyk daryti tai, ko nereikia, tai, kas
pranoksta tavo galimybes, arba tai, ką iš tiesų gali padaryti
ir galbūt jau daro kiti.
Stebėdamas jaunos kylančios aktorės nekoordinuotą
gestikuliavimą, garsus režisierius ir dramaturgas George
Bernard Shaw sušunko: „Nustok kažkuo užsiiminėti,
tiesiog būk!” Kartais reikia daugiau drausmės ne kažką
daryti, bet tiesiog būti. Turi nustoti kažką daryti, kad
turėtum laiko maldai, mąstymui, augimui, laikykis Šabo,
nurimk, ir žinok, kad Dievas yra Dievas!

Tęsinys kitame numeryje

Sonata Česevičienė

vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

Vasario mėnesį įsismarkavusi žiema atnešė sniegą, šaltį
ir gausybę renginių mūsų parapijoje. Mėnesį pradėjome
ketvirtadienio vakare Švč. Sakramento adoracija bazilikoje. Vasario 2 d. mus aplankė Upytės Tradicinių amatų
centro vadovė Aušra Sidorovienė, kuri pravedė edukacinę
žvakių liejimo pamoką „Pasigamink Grabnyčių žvakę“.
Žvakes, kurias gavome progą pasigaminti net dviem
skirtingais būdais, galėjome pasišventinti po edukacijos
bazilikoje aukotose Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių)
šv. Mišiose. To paties penktadienio vakare parapijos vaikų
ir jaunimo grupės „Žolynėlis“ nariai šventė žiemos gimtadienius. Dovanų, pramogų, vaišių ir šurmulio netrūko
tąkart didžiojoje parapijos salėje.
Pirmasis vasario savaitgalis buvo pažymėtas net dviem
šventaisiais. Šeštadienį minėjome vyskupą kankinį šv. Blažiejų ir šv. Mišiose buvo teikiamas specialus palaiminimas, saugantis nuo gerklės ligų. Siaučiant peršalimo ligoms ir gripui, tai buvo puiki proga gauti pastiprinimą
ne tik vaistinėje. Sekmadienį meldėmės už mūsų krašto
duonelės kepėjus, kadangi tądien buvo minima šv. Ago
ta, mergelė kankinė. Kankinta ugnimi šventoji apsau
go mūsų namus nuo gaisro, todėl visi skubėjome tądien
išsinešti po riekelę šventintos duonutės, kurią iškepė
„Radviliškių kaimo kepyklos“ kepėjos.
Kitas sekmadienis, vasario 11-oji, buvo Pasaulinė
ligonių diena, todėl šv. Mišiose meldėmės už dvasios ir
kūno ligomis sergančius, medicinos personalą ir visus,
vienaip ar kitaip paliestus negalios. Ypatingai pagerbti
tą dieną buvo Krekenavos senelių globos namų gyventojai ir slaugos ligoninės ligoniai, kadangi klebonas
kun. Gediminas ten aukojo šv. Mišias šia specialia
intencija. Seneliams, medicinos personalui, galintiems
vaikščioti ligoniams tai buvo didelė dovana, kadangi juos

aplankė ir mūsų bazilikos vargonininkas Arūnas Kotinskas bei choristai, praturtinę liturgiją giesmėmis. Dar
didesnė staigmena buvo parapijos jaunimo meninė programa apie Švč. M. Marijos apsireiškimą šv. Bernadetai
Lurde. Ore sklandęs geltonų rožių kvapas nukėlė visus į
Prancūzijos pievas.
Vasario 14 d. Pelenų diena pradėjome gavėnią. Šv. Mi
šiose ant galvų buvo beriami pelenai, primenant mums, jog
iš dulkės gimę, dulkėmis ir virsime. Tuo pačiu tai buvo simbolis atgailos ir atsigręžimo į Dievą, kuomet visas aplinkinis
pasaulis mirgėte mirgėjo Valentino dienos širdelėmis.
Vasario 15–18 dienomis klebonas kun. Gediminas
Jankūnas lietuvių bendruomenės Turkijoje kvietimu vie
šėjo Stambule, Turkijoje, kur aukojo šv. Mišias ir dalyvavo
Lietuvos valstybės Šimtmečio renginiuose. Turkijos lietuviai šį įvykį apibūdino kaip šimtmečio įvykį, kadangi pirmą
kartą Turkijos istorijoje buvo aukojamos katalikiškos
šv. Mišios lietuvių kalba. Šventiniame renginyje iškilmingas
kalbas sakė ne tik mūsų parapijos klebonas, bet ir LR ambasadorius Turkijoje, LR garbės konsulas, Turkijos lietuvių
bendruomenės pirmininkė, o svečius linksmino mums gerai pažįstamas folkloro ansamblis „Raskila“.
Kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai mūsų bazilikoje šį mėnesį nesulaukė daug maldininkų, kadangi tądien į
amžinojo poilsio vietą Panevėžyje buvo palydimas Panevėžio
vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Iškilmingoje laidotuvių
procesijoje bazilikos vėliavą nešė ir mūsų parapijiečiai.
Krekenavos bazilikoje tą dieną šv. Mišias aukojo Panevėžio
Švč. Trejybės rektorato vikaras kun. Rimantas Rimkus.
Klebonui viešint Stambule, savo parapijoje Lietuvos
Šimtmetį vasario 16-ąją paminėjome varpų gaudesiu.
Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmetį 12.30 val.
visose Lietuvos bažnyčiose vienu metu sugaudė var-
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pai. Varpų skambėjimas tapo vienu pagrindinių Lietuvos 100-mečio akcentų. Toks varpų skambėjimo laikas
pasirinktas, nes būtent tą valandą prieš 100 metų buvo
pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Tokia intencija parapijiečiai būrėsi prie Krekenavos bazilikos ir skambant varpams giedojo Tautinę giesmę. Visus šildė užkurtas
laužas, karšta arbata, saldžios vaišės ir liaudiškos dainos.
Gavėnios laikotarpiu tradiciškai penktadieniais ir
sekmadieniais bazilikoje buvo einamas kryžiaus kelias
pusvalandį prieš šv. Mišias. Penktadieniais kryžiaus keliui vadovavo parapijos vaikų ir jaunimo organizacija
„Žolynėlis“, o sekmadieniais – įvairios parapijos grupės ir
organizacijos. Pirmąjį gavėnios sekmadienį, vasario 18 d.,
kryžiaus keliui vadovavo parapijos „Caritas“, dar kitą
savaitgalį – Šventojo Rašto studijų grupės nariai.
Jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui,
rinkosi į tradicinius mėnesio užsiėmimus vasario 18 d.,
o 23–25 dienomis parapijos jaunimas dalyvavo jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai rekolekcijose
„Pažink save“. Šiandien paaugliams reikia daug drąsos
išdrįsti pasukti tikėjimo keliu, todėl visuomet prašome
juos lydėti maldose, stengiantis pasipriešinti šiuolaikinio
pasaulio vilionėms, renkantis amžinąsias vertybes.
Vasario 24 d., šeštadienį, mūsų klebonas kun. Gediminas vedė rekolekcijas Vilniaus arkikatedroje. Jo aukotose

šv. Mišiose didelė garbė giedoti teko mūsų parapijos chorui. Ne kasdieną tenka tokia laimė groti didžiaisiais arkika
tedros vargonais ir giesmėmis šlovinti Viešpatį pagrindinėje
šalies šventovėje!
Kitą dieną, sekmadienį, po šv. Mišių parapijos
salėje įvyko ilgai lauktos knygos apie Mariją Kazimierą
Kaupaitę „Po Dievo dangumi – mano tauta“ sutiktuvės.
Knygos sudarytojas Ramygalos gimnazijos etikos mokytojas ir vargonininkas Mantas Masiokas, bendradar
biaudamas kartu su Ramygalos kultūros centru, pristatė
meninę kompoziciją apie pirmosios lietuviškos vienuolijos steigėją, tikėjimo ir lietuvybės puoselėtoją. Šv. Mišiose
giedojo Ramygalos kultūros centro vokalinis ansamblis „Aušra“, visi kartu meldėmės už Marijos Kazimieros
Kaupaitės beatifikacijos bylą. Knygos sutiktuvėse Ramy
galos kultūros centro teatro trupės „Ąžuolynės“ aktoriai
pasirodymo metu nukėlė visus į spaudos draudimo laikus, kuomet buvo patiriamas mokslo godulys, suvokiama
knygos svarba žmogaus gyvenime. Ramygaliečiai taip
užbūrė savo pasirodymu, kad mūsų mažasis parapijie
tis Simas saldžiai užsnūdo, o atsibudęs visiems sakėsi
miegojęs „Gedimino salėje“. Smagu, kad mūsų parapijoje
ir senas, ir jaunas, ir mažas, ir didelis yra šiltai sutinkamas ir maloniai priimamas, visiems kartu augant mūsų
Dangiškojo Tėvo dvasioje.

naujienos iš upytės

Ses. Ingrida Kazlauskaitė
Vasario mėnesį šventėme 100-metį mūsų Lietuvos
Nepriklausomybės. Kaip ir visa Lietuva, taip pat ir Upytės
parapija paminėjo šią gražią sukaktį. Vasario 16 d. visi buvo
pakviesti šv. Mišioms Ėriškių bažnyčioje, o po pamaldų eisena ėjome į Ėriškių kultūros centrą. Ten gražiu montažu
paminėjome ir pagerbėme savo laisvę, sugiedojome Lietuvos himną, pasiklausėme muzikos ir kartu dainavome su
Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansambliu „Nalšia“.
Kas nenuvyko į Ėriškiuose organizuojamą renginį, susirinko prie Upytės bažnytėlės. Skambant varpams, visi
vieningai sugiedojo Lietuvos himną.

Kovo mėnesio pradžioje, jaučiasi pavasario pirmieji
spinduliai. Daugiau pasirodo saulės. Gal ne veltui kovo 8 d.
pasaulyje švenčiame tarptautinę Moters dieną. Tad ir
Upytės tradicinių amatų centras pakvietė visas moteris į
ramų ir lyrinį vakarą, skirtą tik joms. Vakaro metu moterims ansamblis „Vešeta“ dainavo pačias gražiausias dai
nas, buvo sakomi gražūs žodžiai.
Kovo 11 d. dar kartą prisiminėme Lietuvos laisvę.
Už Lietuvą buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų klausėmės
Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro vokalinio
ansamblio „Aušra“ šventinio koncerto.

Balandžio 15 d. (sekmadienį) kviečiame į Panevėžio vyskupijos Marijos legiono
ACIES šventę ir kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus. Pradžia – 11.45 val.
Šių metų blusturgyje parapijos namų didžiosios salės kėdėms
surinkta
Eur. Dėkojame ir kviečiame toliau savo aukomis
remti mūsų parapijos sielovados ir gerbūvio gerinimo darbus.

2018 m. vasario mėn. parapijų pajamos

Pavasario rytas
Šiandienos rytas
Šviesus, skaistus.
Saulutė šypsosi,
Mums šviečia.
Rasų karoliai
Žvilga sidabru.
Laukai žaliuoja,
Paukšteliai čiulba.

rinkliavos

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (02-04)

265,58

122,00

-

Širdy taip gera,
Nežemiškai smagu.
Ach, rodos, kad
Visi laimingi!

Sekmadienis (02-11)

200,02

279,00

-

----------

Švč. M. Marijos atlaidai (02-15)

51,50

-

-

Sekmadienis (02-18)

204,46

106,00

-

Su džiaugsmu sutikim
Pavasario rytą.

Sekmadienis (02-25)

232,30

76,00

-

Primename apie galimybę iki gegužės 1 d. skirti 2% GPM parapijai

Adelė Samulionienė

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

Gegužės 6 d. 14 val. (šv. Jono Nepomuko atlaidai)

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.

2018 m. vasarį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Jonas Lukoševičius, 80 m.
Romualdas Jagneris, 80 m.
Antanas Antanaitis, 83 m.
Česlovas Kamsiukas, 59 m.
Julijona Kazilienė, 88 m.
Vadaktėlių parapijoje
Steponas Vaičaitis, 72 m.
Upytės parapijoje
Bronislovas Jasnauskas, 59 m.
Saulius Pigėnas, 52 m.

Prisiminkime Juos maldose.

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).
Parapijos „Caritas“ džiaugiasi galėdamas pasiūlyti funkcinę
lovą, tinkamą slaugomam ligoniui, kuriam reikalinga
nuolatinė priežiūra. Kreiptis į Akveliną Pogužinskienę.

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!

