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Kaip sapnas praėjo šiųmečiai Žolinės atlaidai stebuklingojo 
mūsų Marijos paveikslo seserinio atvaizdo artumoje. Tikrai džiugu 
bazilikoje vėl sutikti Vilties Motinos ir Jos Sūnaus, mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus, žvilgsnį. Gausus piligrimų būrys stebėjosi ir mėgavosi 
mūsų parapijos svetingumo ir maldingumo kultūra. Ačiū visiems, kurie 
drįstate augti ir būti auginami Dievo Dvasios tikėjimo sąmoningume 
ir jo raiškoje – artimo meilėje.

Ruduo dalinasi savo vaisiais ir iššūkiais. Netruks praeiti istorinis 
popiežiaus Pranciškaus vizitas, kuriame kuo gausiau visus kviečiu ir 
raginu dalyvauti. O mūsų parapijoje rugsėjo 19 d. 18 val. šv. Mišiomis 
bazilikoje pradėsime naujus Šventojo Rašto studijų metus, kur tikiuosi pamatyti 
ir naujų veidų, išdrįstančių atsiliepti į Dievo kvietimą pažinti ir gyventi Jo žodžiu. Kad kas nors mūsų gyvenime 
keistųsi, pirmiausia  turime pakeisti savo mąstymą, todėl taip svarbu suprasti, kad Dievo žodis yra skirtas kiek
vienam žmogui, nes tai ir yra Dievo atsakymas į visus giliausius žmogaus klausimus.

Nors prasidėję nauji mokslo metai įpareigoja mane ir toliau pirmadieniais ir antradieniais dėstyti teologijos ir filosofi
jos paskaitas Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos fakultete, tikiuosi, kad užteks jėgų ir laiko pratęsti 
Krekenavos parapijos lankymą. Kviečiu, kas to dar nepadarėte, užpildyti namų aplankymo kortelę bazilikos gale arba 
raštinėje. Greito aplankymo nebus, bet žinant, kad yra tikras noras pasikviesti, stengsiuosi susiderinti ir aplankyti.

Po paskutinio parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybos narių posėdžio tenka įsiklausyti ir atsižvelgti į 
besikeičiančias mūsų parapijos galimybes. To pasėkoje tenka mažinti dirbančiųjų skaičių ir klebono gyvenamąjį 
plotą. Nuo spalio 1 d. nebegalėsime įdarbinti keletą metų prie bazilikos aplinkos priežiūros ir klebonijos 
kūrenimo dirbusio Vytauto, o aš pats, su jūsų visų pagalba ir padrąsinimu, nuo lapkričio 1 d. apsigyvensiu bu
vusios altarijos pastate, Bažnyčios g. 11. Esamas klebonijos pastatas dėl per didelių jo išlaikymo ir priežiūros 
kaštų bus užkonservuotas, ir lauks, kuomet remonto metu galės pasitarnauti kaip bazilikos daiktų laikino 
sandėliavimo vieta. Tolimesnė jo ateitis priklausys nuo mūsų parapijos sielovadinių reikmių ir galimybių.

Laukia ir kiti pokyčiai mūsų parapijos personalo sudėtyje. Nuo spalio 1 d. Krekenavos ir Vadaktėlių parapijose 
baigiasi Kęstučio Lapiniausko tarnystės. O religinio ugdymo vadovė katechetė Svajonė Lapiniauskienė dėl asmeninių 
priežasčių palieka savąją. Dėkoju Svajonei ir Kęstučiui už laiką ir energiją, atiduotą mūsų bendruomenių, ypač 
mažųjų jos narių dvasiniam auginimui, maldoje linkiu, kad Dievo Dvasia ir toliau juos lydėtų savo mylinčios Apvaiz
dos takais.  Tokių pokyčių pasėkoje tenka informuoti, kad šiais metais Krekenavos parapijoje (nors anksčiau ir buvo 
skelbta) sakramentams ruošiama nebus, o norinčius ruoštis kitąmet, jau dabar kviečiu pradėti intensyviau lankyti 
bažnyčią ir bendrauti su Dievu kasdienėje maldoje. Išimtinai šiais metais bus ruošiami tik Žibartonių gyvenvietės 
vaikai, pagal specialią jų poreikiams ir galimybėms pritaikytą programą. Primenu, kad suaugusieji, kurie neturi 
Krikšto, Šv. Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentų ir norėtų juo priimti, iki rugsėjo 30 d. parapijos raštinėje gali 
užpildyti specialią anketą ir bus ruošiami kartu su kitais mūsų dekanato suaugusiais.

Viešpats nepalieka mūsų vienų, nesvarbu, kokie pasikeitimai mus ištinka, Jo mylinti Apvaizda ir Dievo Moti
nos Marijos globa nenustoja kreipti mus į tikrąją šviesą ir tiesą, Dievo meilės ir taikos karalystėje.

Maldoje ir pasitikėjimo kelionėje kartu,

Mielieji,

kun. Gediminas Jankunas
Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir 
bendruomenėse melstis popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą:

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Die vas, išrinkęs 
jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai 
Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belau kian tiems, padėtų deramai 
pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. 
Amen.

Šventojo Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui: 
Melskimės, kad Afrikos žemyne gyvenantis jaunimas gautų išsilavinimą ir turėtų darbą savo šalyse.

Visa informacija: www.popieziausvizitas.lt
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Įpusėjus karštai vasarai atmosfera ėmė kaisti ir mūsų 
parapijoje. Nuo pat pirmųjų dienų ėmė aiškėti, kad 
neišvengiamai artėja pati svarbiausia metuose Didžiųjų 
Žolinės atlaidų savaitė. Ji artėjo, vyko pasiruošimo darbai, 
buvo dalinamasi atsakomybėmis, bet viskas vyko taip ra
miai ir sklandžiai, tarsi sukosi gerai suteptas ratas. 

Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį bazilikoje susirinkome pa
garbinti Švč. Sakramentą, o rugpjūčio 5 dieną, sekmadienį, 
šventėme Snieginės atlaidus, krentant baltiems rožių 
žiedams galėjome skirti savo maldas ir giesmes Dievo 
Motinai. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas rugpjūčio 
mėnesio pradžioje lankė parapijiečius Krekenavoje ir Ži
bar tonyse, rudeniui prasidėjus šis gražus namų lankymo ir 
palaiminimo paprotys bus pratęstas. 

Rugpjūčio 10 dieną šv. Mišios buvo aukojamos Kreke
navos globos namuose, o rugpjūčio 12 dieną Eucharis
tija buvo švenčiama ne tik Krekenavoje, bet ir gretimoje 
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje.

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje vyko rugpjūčio 14–20 
die nomis. Pačią pirmąją atlaidų dieną parapijoje ėmė veik
ti parapijos vaikų ir jaunimo grupės „Žolynėlis“ savanorių 
stovykla. Šiemet joje dalyvavo 18 pagalbininkų, kurių dėka 
visą savaitę buvo pasirūpinta visais atvykstančiais piligri
mais. Šioje stovykloje dalyvaujantieji jau turi didelį įdirbį 
ir regis visi dalykai nutinka savaime. Vis tik  gerai žinoma, 
kad visa tai yra kelerių metų darbo rezultatas ir patirtis. 

Pirmoji atlaidų diena, rugpjūčio 14oji, prasidėjo bazi
likoje giedamu Akatistu Švč. M. Marijai, kurį giedojo 
kun. Sauliaus Černiausko ir kun. Laimono Nedvecko subur
ta šlovintojų grupė kartu su seselėmis benediktinėmis. 
Pirmąsias šv. Mišias tądien aukojo atlaidų šeimininkas 
– Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Vaka
re aplink baziliką ėmė raizgytis televizijos transliacijai 
reikalingų laidų tinklas, o maldininkai ėmė rinktis nakti
nei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, kurią tiesiogiai 
transliavo Marijos radijas. Naktinė adoracija jau antrus 
metus iš eilės tampa iššūkiu parapijai, nėra lengva surink
ti adoruotojus ir šlovintojus, tenka kviestis ir svečius, 
kadangi jau sekančią, pagrindinę atlaidų dieną mūsų 
parapijiečiams tenka iššūkis suvaldyti maldininkų srautus, 
priimti svečius, pasiruošti procesijai, pasirūpinti choristais. 
Vis tik dalyvavusieji naktinėje adoracijoje kalbėjo apie tai, 
kaip apie ypatingą ir apdovanojančią patirtį. 

Pagrindinė atlaidų diena, Žolinė, prasidėjo auštant šv. Mi
šiomis, pabaigusiomis naktinę adoraciją. Ryto Eucharistija 
buvo švenčiama giedant Krekenavos bazilikos chorui, kuris 
visomis kitomis dienomis turėjo pareigą pasirūpinti net 12 
mus aplankiusių chorų, kas skaičiais būtų apie 300 choristų. 
Pagrindines 12 val. šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai, 
vadovaujami Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro 
Grušo, jas tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija, komen
tavo kun. dr. Virgilijus Veilentas. Į Panevėžio vyskupo Lino 
Vodopjanovo OFM kvietimą melstis drauge prie stebuklin
gojo Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, paveik
slo atsiliepė gausybė garbių svečių: Seimo pirmininkas Vik
toras Pranckietis, Panevėžio rajono meras Povilas Žagūnis, 
Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, Seimo 
nariai, kiti žinomi politikos ir visuomenės veikėjai. Šv. Mišių 

homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie mal
dos būtinumą, apie didžius dalykus, kuriuos Dievas yra 
padaręs mūsų tėvynei, ir kaip turėtume pasiruošti Šventojo 
Tėvo Pranciškaus sutikimui Lietuvoje. Darniai šv. Mišiose 
giedojo Pasvalio miesto choras „Canticum novum“, va
dovaujamas Rimvydo Mitkos.

Atvykusieji į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų baziliką 
sunkiai rado vietą, kur palikti automobilius. Miestelio cen
tre šurmuliavo mugė, veikė vaikų žaidimo aikštelės, o bazi
likos aikštėje koncertinę programą dovanojo Panevėžio 
rajono Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijos vaikų 
ir jaunimo varinių pučiamųjų orkestras „Aukštyn“, va
dovaujamas Remigijaus Vilio, bei operos solistas Liudas 
Mikalauskas. Bazilikos šventoriuje atvykusius pasitiko 
Panevėžio vyskupijos savanoriai, kurie supažindino su 
popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programa, teikė 
informaciją apie vis dar vykstančią registraciją į susitiki
mus, kvietė dalyvauti žaidime ir laimėti prizų. Jau įprasta, 
kad Žolinės atlaidų metu šalia bazilikos veikė Nacionalinio 
kraujo centro palapinė, kurioje visi norintys ir galintys 
galėjo pasidalinti pačia brangiausia dovana savo artimui – 
krauju.  Vakare jaunimą sukvietė Sutaikinimo pamaldos, o 
vėliau – koncertas miestelio aikštėje.

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje šiemet vyko sep
tynias dienas. Kiekvieną dieną melstasi įvairiomis 
inten cijomis: už pašvęstojo gyvenimo asmenis, naujus 
pašaukimus, „Carito“ darbuotojus ir ligonius, įvairias 
marijines ir maldos grupių organizacijas, šeimas ir parapi
jines bendruomenes, tikybos mokytojus ir katechetus. 

Pati iškilmingiausia diena atlaiduose buvo rugpjūčio 
19oji, šeimų ir parapijinių bendruomenių diena. Tądien 
laukėme ypatingo svečio – apaštalinio nuncijaus Balti
jos šalims Pedro Lopez Quintana, kuris aukojo šv. Mišias 
bazilikoje. Svečio taip laukėme, kad net mūsų choristai, 
vadovaujami vargonininko Manto Masioko, „pragydo“ 
lotyniškai! Sausakimšoje bazilikoje buvo juste juntama 
iškilmė, kurią dar labiau sustiprino procesija ir pučiamųjų 
instrumentų palyda. Pilna žmonių buvo ir bazilikos aikštė, 
kurioje turėjome didžiulę pripučiamą Gedimino pilį ir 
skanių gaivinančių ledų vežimėlį! Visi susirinkusieji, o 
ypač patys mažiausieji,  laukė Panevėžio lėlių vežimo teat
ro spektaklio, kurį mums dovanojo Panevėžio vyskupijos 
šeimos centras. Tai buvo tikras sekmadienis, Viešpaties 
die na, skirta Jį šlovinti ir Jam dėkoti! 

Atlaidai atėjo ir praėjo. Jų kasmet lauki, jiems atėjus jau
diniesi, kad viskas vyktų sklandžiai, o praėjus pajunti 
palengvėjimą, bet tuo pačiu ir savotišką laikiną tuštumą. 
Klebonas kun. Gediminas po atlaidų kartu su vargonininko 
Manto Masioko šeima vyko į Pasaulinį šeimų susitikimą 
Dubline, Airijoje. Įvairūs renginiai, mokymai, šlovinimas ir 
malda buvo „apvainikuoti“ pačiu svarbiausiu jų kelionės ak
centu – šv. Mišiomis, aukojamomis popiežiaus Pranciškaus. 
Klausant kelionės įspūdžių buvo galima justi, kas mūsų laukia 
visai netrukus, Lietuvoje, tokio paties mąsto vizito metu. 

Sukviesti Krekenavon Dievo Motinos į Didžiuosius 
Žolinės atlaidus, padrąsinti, palydėti, globojami ir užtariami, 
šiuo metu laukiame susitikimo su mūsų Viešpaties vieti
ninku Šventuoju Tėvu popiežiumi Pranciškumi Lietuvoje. 

Rugpjūčio mėnuo KReKenavos paRapijoje
Sonata Česevičienė
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Džiugi žinia panevėžio rajono ir visos Lietuvos 
tikintiesiems: 2018 metais pradedami vieno iš įspū
din giausių kultūros paveldo objekto – Krekenavos 
Švč. mergelės marijos ėmimo į dangų bazilikos – 
atnau jinimo darbai.

Krekenava – vienas vaizdingiausių Panevėžio krašto 
kam pelių, garsėjantis vienintele Lietuvoje Romos Didžio
sios Marijos bazilikos dukterine šventove, joje esančiu 
ste buklingų galių turinčiu Dievo Motinos paveikslu ir 
tūkstančius lankytojų sutraukiančiais Žolinių atlaidais. Ant 
kalno stūksanti dvibokštė puošmena – Švč. Mergelės Mari
jos Ėmimo į dangų bazilika – yra ypatinga traukos šventovė 
ne tik visame Panevėžio rajone, bet ir visoje šalyje.

Bazilika yra pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė nuo 
2009 m. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais 
su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos bazilika Ro
moje ir įrašyta kaip jos dukterinė šventovė. Tai parapijos 
bendruomenės ir svečių piligrimų svarbiausio susibūrimo 
šv. Mišioms vieta. Tai itin lankoma ir mėgstama turistų vieta.

Rūpinantis šiuo gamtos ir kultūros paveldo objektu bei 
siekiant užtikrinti unikalios bazilikos išsaugojimą atei
ties kartoms, Krekenavos parapijos klebono bei parapijos 
bendruomenės rūpesčiu ir pastangomis buvo gautos ES 
lėšos bazilikos pastato atgaivinimui. Pasak Krekenavos 
bazilikos rektoriaus, kun. dr. Gedimino Jankūno, bazi
likos atnaujinimas yra itin svarbus ir reikalingas, kadangi 
didėjant piligrimų, turistų ir bazilikos lankytojų skaičiui 
labai svarbu, kad atvykę svečiai jaustųsi patogiai ir saugiai, 
o bazilika šiuo metu yra prastos būklės, reikalaujanti kapi
talinio remonto ir restauravimo bei nepritaikyta gausiam 
lankymui ir edukacinei veiklai.

Be religinės funkcijos, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į dangų bazilika veikia kaip itin aktyvus bendruomenės 
centras, kurio dėka bazilikoje vyksta sakralinės muzikos 
koncertai, švietimo įstaigos bažnyčioje organizuoja 
užsiėmimus moksleiviams religine tematika, vyksta ir kiti 
renginiai. Parapijos veikla vienija mokyklas, bendruomenę 
bei kitas institucijas.

„Širdis džiūgauja, kad netrukus Krekenavos bazilika pa
sitiks parapijiečius tarsi „atgimusi“. Turėsime ne tik gražius 
maldos namus, bet ir bus sukurta lankytojams jauki aplinka 
švietėjiškai ir muzikinei veiklai, įrengtos muziejinės erdvės, 

u ž t i k r i nt a s 
pas laugos prieina
mumas neįgaliesiems. Į maldos namus užsukę svečiai ir 
turistai turės galimybę ne tik melstis ar apžiūrėti įvairius 
architektūros elementus, bet kur kas plačiau susipažinti 
su čia esančiais dėmesio vertais objektais“, – pakiliomis 
emocijomis dalinosi VšĮ „Krekenavos piligrimų centras“ 
direktorė Daiva Adamkevičienė.

Krekenavos bazilika yra itin svarbus objektas 
puoselėjantis visų kartų pasididžiavimą savo krašto isto
rija, vienijanti žmones saugomoms tradicijoms. Viena 
iš didžiausių švenčių, suburianti tūkstančius tikinčiųjų 
ir lankytojų, yra Didieji Žolinių atlaidai. Tai gyvento
jus ir svečius suburianti graži bendrystės šventė, kurios 
dėka puoselėjama religinė ir etninė kultūra: pamaldumo 
papročiai, tarmė, tautosaka, kita liaudies kūryba. Kasmet 
vykstantys garsiausi Krekenavos atlaidai taip pat skatina 
imtis pastato remonto.

Įgyvendinant projektą numatoma įrengti sanitarinį 
mazgą, atnaujinti pastato fasadą, klauptus, vitražinius lan
gus, įrengti retransliavimo sistemą su TV ekranais, ku
rie transliuos pamaldų ir kitų renginių vaizdą nematymo 
zonose esantiems lankytojams. Planuojama pritaikyti 
patekimą į baziliką neįgaliesiems, taip padidinant paslaugos 
prieinamumą ir patrauklumą platesniam lankytojų ratui.

Siekiant šį sakralinį kultūros paveldo objektą dar labiau 
pritaikyti visuomenės ir turizmo poreikiams, visuome
nei duris atvers bazilikos bokštas, į kurį bus galima įlipti, 
apžiūrėti ten kabančius varpus ir iš aukštai pasigrožėti 
Krekenavos miesteliu. Bokštas bus pritaikytas viešajam nau
dojimui ir bus įgyvendinti lankytojų pažintiniai poreikiai – 
edukacinės veiklos ir miestelio apžvalgos galimybės.

Po ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos re
konstrukcijos bazilikoje numatoma vykdyti įvairias 
liturgines, edukacines veiklas, organizuoti ekskursijas po 
baziliką, organizuoti profesionalios muzikos renginius. 
Numatomos įvairios veiklos ir renginiai suaugusiems ir 
vaikams: konferencijos, edukacinės programos vaikams, 
jaunimo piligrimystė. Aktualizavus kultūros ir sakralinio 
paveldo objektą, bus suteikta galimybė rengti objekto 
lankymą skatinančius renginius, vykdyti tarptautinio 
bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės projektus, taip 
užtikrinant objekto populiarinimą ir informacijos apie 
projekto atneštą naudą sklaidą. Po projekto įgyvendinimo 
tikimasi pritraukti daugiau lankytojų, ketinančių daugiau 
praleisti laiko atnaujintoje bazilikos aplinkoje, kadangi 
bus užtikrintas prieinamumas ir aktualumas didesnei 
visuomenės daliai.

Šis projektas padės išsaugoti bei atskleisti vertingąsias 
kultūros paveldo objekto savybes, padidins susidomėjimą 
kultūros paveldu, tuo pačiu užtikrins kultūros paslaugų 
prieinamumą ir įvairovę. Įrengtos muziejinės erdvės, 
planuojamos edukacinės programos, sakralinės muzikos 
koncertai užtikrins jaukią aplinką lankytojui ir prisidės 
prie materialių ir nematerialių vertybių išsaugojimo.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sukurta 

KReKenavos BaZiLiKos aTnaujinimui 
sKiRTos euRopos sĄjungos LėŠos
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Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos 
AtstAtymo įrAnkiAi. 

75 tikrų tikriAusi prAktiniAi būdAi pAdAryti jūsų pArApiją geresne

7. nacionalinė futbolo lyga yra bažnyčios priešas
„Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, 

giriama, – apie visa, kas dora ir šlovinga.“ (Fil 4, 8)

Kun. Michael: Kartą atsidūriau parapijoje, kur tikėjausi 
aukoti šv. Mišias. Kleboną sutikau zakristijoje ir jis buvo 
daugiau nei malonus, norėjo, kad aš aukočiau ne kartu su 
juo, o vietoj jo. Pasirodo, iškart po pamaldų jo laukė kitas 
užsiėmimas (golfas) ir jis norėjo kaip greičiau išlėkti. Aš jo 
atsiprašiau ir pasakiau, kad negaliu jam padėti, nes nesu 
pasiruošęs. Atrodo, jį suglumino toks mano atsakymas.

Kuomet pradėjome aukoti šv. Mišias, eiga ir kalbėjimas 
atrodė kaip noras „kuo greičiau pabaikime šitą užsiėmimą, 
nes yra geresnių dalykų kurie mūsų laukia.“ Po pamaldų 
į zakristiją užsuko vargonininkas pajuokauti, kaip blogai 
jiems sekėsi, o klebonas sarkastiškai pridūrė: „Ko stebėtis, 
juk čia Bažnyčia.“

Beveik visi esame buvę koncerte, kino filme ar spektak
lyje, kuris buvo labai geras, arba valgėme restorane nuostabų 
maistą, paruoštą be priekaištų. Dar ir šiandien pasakojame 
apie tai savo draugams ir neatrodo, kad yra sunku juos tuo 
sužavėti. Visi prisimename tokią patirtį. O dabar pagal
vokime, kur taip jautėmės pabuvę bažnytinėje aplinkoje.

Nesivaržome viena parapija su kita, bet rungtyniau
jame, kad galėtume gauti žmonių laisvalaikį ir jų „atlieka
mus“ pinigus. Tai reiškia, kad mūsų didžiausi varžovai – 
Nacionalinė futbolo arba krepšinio lyga. Žinome kleboną, 
kuris mėgsta sakyti: „Nacionalinė futbolo lyga yra Kris
taus Bažnyčios priešas.“

Tomas: Jeigu esate futbolo fanas, atsiprašau. Aš, beje, 
tai pat esu, tačiau skubu pridurti – tai ne tik Nacionalinė 
futbolo lyga. Visos sporto rūšys, ypač mūsų šalyje vaikų 
sportas, kabelinė televizija, Holivudo mados, elektronikos ir 
mobilieji aparatai yra tie dalykai, kurie šiuo metu nukreipia 
mūsų parapijiečių dėmesį nuo svarbiausio dalyko – Dievo. 
Noriu pasakyti, kad negalime mūsų bendruomenės interesų 
ir dėmesio priimti ir tikėtis kaip savaime suprantamo da-
lyko. Vienintelis kelias, kuris padeda to nepamiršti, – tai nuo -
latinis mėginimas įsivertinti tai, ką, kaip ir dėl ko darome.

   Tai, kas geriausia, garbina Dievą                            
Šventajame Rašte esame mokomi Dievui duoti tai, kas 

geriausia. Psalmių knygoje karalius Dovydas ragina muzi
kantus naudoti geriausius gabumus atliekant šventąją 
muziką. Pranašas Malachijas primena, kad kunigai ir 
žmonės aukotų geriausias aukas Dievui. Jėzus pagiria 

moterį, kuri jį patepa išskirtiniu ir brangiu tepalu. Geru
mas reikalauja, kad mes siektume to, kas geriausia, nes 
taip pagerbiame Dievą.

   Tai, kas geriausia, įkvepia žmones                          
Kalbame ne apie pramogas, kalbame apie tai, kas daro 

įtaką ir duoda įkvėpimą. Tai, kas geriausia, įkvėps žmones 
suoluose norėti įsitraukti ir daugiau veikti. Tai, kas ge
riausia, traukia žmones. Jeigu sukursite to, kas geriau
sia, kultūrą savo parapijoje, žmonės norės pas jus eiti ir 
priklausyti. Jeigu kas savaitę jie patirs tai, kas geriausia, 
norės tuo pasidalinti su kitais. Jums nereikės jų prašyti, 
kad pasikviestų savo giminaičius, draugus ar kolegas ateiti 
į bažnyčią. Jūs sukursite garsą, kuris kalbės pats už save ir 
kvies kitus pas jus.

   Tai, kas geriausia, kuria pasitikėjimą                     
Per eilę metų mes įgijome savo narių pasitikėjimą, nes 

jie jau žino, kad jeigu mes ką nors darome, stengiamės tai 
daryti gerai. Tais metais, kai nusprendėme, kad Velykų nak
ties pamaldas iškelsime į didesnę erdvę nei mūsų bažnyčia, 
nereikėjo daug įtikinėti, kad tai yra gerai. Kito je para
pijoje tai būtų sukėlę didžiausią audrą, bet ne mūsiškėje. 
Mūsų parapijiečiai mumis pasitikėjo. Tiesa pasakius, 
tai mes labiau abejojome, ar mums šis planas pavy ks. 
Bendruomenės atsakas buvo aiškus: „Žinome, kad 
bus gerai. Visuomet būna gerai.“ Jie labiau pasitikėjo 
mumis, negu mes patys savimi. Ir kadangi jie pasitikėjo 
mumis, tai lengvai sekė ten, kur mes juos vedėme.

Toliau seka trys praktiniai žingsniai, kuriuos galite žengti:

Sutelkite dėmeSį

Norint įvertinti savo gerumą, reikia gebėti susitelkti ties 
tuo, ką darai (žr. 2 skyrių). Jėzus viską galėjo daryti gerai, 
jūs – negalite, bet kai ką galite, netgi geriau už kitus. Jeigu 
save išbarstysite po daugelį dalykų, pritrūksite dėmesio ir 
jėgų viską padaryti kaip geriausiai įmanoma. Tas pats ga
lioja ir jūsų parapijai. Pradėkite per daug programų, savo 
darbuotojams ir savanoriams duokite per daug užduočių, 
ir pamatysite, kad jūsų veiklos kokybė krinta. Įvertinkite, 
ką dabar darote gerai, ir nuo to pradėkite.

ne tik įvairioms visuomenės grupėms prieinama ir 
daugiafunkcinė sakrali erdvė, bet ir apsaugotas kultūros 
paveldas nuo suirimo ir išsaugotas ateinančioms kar
toms, bazilika taps patrauklesnė didesniam žmonių ratui 
ir lankymui dėl vizualinio patrauklumo bei sanitarinių 
sąlygų užtikrinimo.

Trumpai apie projektą „Krekenavos Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bazilikos restauracija ir pritaiky
mas viešojo vartojimo tikslams“: projektas įgyvendinamas 
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos priemonę „Aktualizuoti kultūros 
paveldo objektus“. Projekto įgyvendinimui iš ES fondų, 
konkrečiai – Europos regioninės plėtros fondo – skirta 
100 proc. įgyvendinimui reikalingų lėšų.
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Rugpjūčio 15 d. Upytės jaunimas važiavo į Žolinės atlai
dus Krekenavoje, kur jiems buvo skirta vakarinė programa, 
šv. Mišios, bendra vakarienė. Šiais metais jaunimas pasirodė 
uolus, net atsirado priežodis: „Upytė visur pirma“. Pirmi at
vykome į susitikimą, pirmi atvykome į vakarienėsagapės 
vietą ir pirmi išvykome namo. Štai jų trumpi pasidalinimai:

„Jaunimo vakaras Krekenavoje labai patiko, Justino įkvepiantis 
pokalbis apie tikėjimą, jaunimo Mišios. Viskas buvo nerealu, tu-
riningai ir smagiai praleistas vakaras su tikinčiaisiais.“ (Nidija)

Rugpjūčio 30 d. su jaunimu susiorganizavome nuvažiuoti 
į kukurūzų labirintą prie Trakų. Pakeliui aplankėme Trakų 
Mariją, nes šie metai pavadinti ir skirti prisiminti Trakų Mari
jos 300 metų karūnaciją. Jau nuo pat pradžių jautėme Mari
jos globą. Prie bažnyčios automobilių stovėjimo aikštelė buvo 
mokoma. Mums besidairant bilietų automato, vieni turistai 
padovanojo dar galiojantį automobilio stovėjimo bilietėlį. Kol 
vaikščiojome ir bėgiojome po kukurūzų labirintą, ieškodami 
tinkamų raidžių, kad galėtume pilnai savo vardus atspaus
dinti, oras buvo nuostabus, bet kai tik sustojome pavalgyti 
pietų, iš dangaus pradėjo pilti kaip iš kibiro – tikrai būtume 
sušlapę, labirintas būtų slidus ir kažin ar būtume turėję tiek 
malonumų vaikštinėdami po jį. Ar tai ne globa? Ar tai ne Die
vo malonė? O štai apie mūsų išvykas atsimena Rugilė:

„Krekenavoje susipažinau su Žolinių švente, kurios metu 
darėmės laukinių gėlių puokšteles. Turėjau galimybę pirmą 
kartą skaityti skaitinius Mišiose. Buvo labai nedrąsu, tačiau 

jaučiau šalia buvusių žmonių palaikymą. Po Mišių gėrėme la-
bai saldžią kakavą ir dainavome dainas. Tai buvo gražiausias 
mano vasaros vakaras! Ačiū sesei Ingridai už iniciatyvą 
nuvežti mus į jaunimo vakarą.

Vieną iš paskutiniųjų vasaros dienų vykome į kukurūzų la-
birintus, kuriuose turėjome surinkti savo vardo raides bei rast i 
išėjimą iš labirinto. Buvo labai smagus laikas kartu su para pijie-
čiais, kurio metu stiprinome tarpusavio ryšį. Man patiko, kad 
labirinte galėjome rasti Šventojo Rašto eilučių, kurios priminė 
apie Dievo valią ir begalinę meilę. Manau, mes labiau pažinome 
vieni kitus, taip bandydami labiau artėti prie Dievo.“

Jau Upytės parapijos namai gali pasidžiaugti įrengtais 
kondicionieriaisšilumos siurbliais. Dabar tikrai bus nebaisu 
pabūti, kai oro sąlygos bus šaltos ar per šilta. Tik dar už juos 
nėra atsiskaityta. Tad, kad parapija galėtų padengti išlaidas 
už šiuos kondicionierius, parapijos sielovados pagalbininkė 
s. Ingrida kartu su kitais pastoracijos tarybos nariais pradėjo 
lankyti parapiją. Lankymo tikslas yra ne tik surinkti reikiamą 
pinigų sumą, bet taip pat iš naujo susipažinti su parapijiečiais, 
jų gyvenimo situacija. Taip pat yra galimybė pateikti savo 
pageidavimus, prašymus. Norintiems mums padėti, kvies
tume į šią gražią akciją. Paaukoti galima ne tik grynais, bet 
ir pavedimu.

Šiais metais, Upytės parapijoje nebus ruošiami vaikai ir 
jaunuoliai sakramentams. Tai bus daroma ateinančiais me
tais. Tad dėkojame už supratimą ir kantrybę.

naujienos iŠ upyTėsSes. Ingrida Kazlauskaitė

Skirkite užtektinai laiko

Tai, kas geriausia, reikalauja laiko ir pasišventimo. Tu
rite skirti pakankamai laiko programoms ir projektams, 
kad jie būtų geri. Jums taip pat reikia laiko, kad įgautumėte 
reikalingus įgūdžius daryti dalykus gerai. Būti geru 
pamokslavime reikalauja praktikos, būti geru muzikoje 
reikalauja praktikos, geras mokymas, geras svetingumas, 
gera sielovada – viskas reikalauja praktikos.    

ŠvęSkite tai, kaS veikia

Pagerbkite ir apdovanokite tuos, kurie padeda, kad 
jūsų programos būtų geriausios. Liudykite tai, ką darote 
geriausiai, kaip tai, kas jūs, kaip bendruomenė, esate. Pa
darykite tai savo išskirtiniu ženklu.

Biblija ragina mus tam, kas geriausia. Taip yra todėl, 
kad tai, kas geriausia, pagerbia Dievą, įkvepia žmones, 
augina pasitikėjimą ir atnaujina Bažnyčią. Galvokite apie 
šiuos dalykus, galvokite kaip galima daugiau.

Gyvūnų globėjo šv. Pranciškaus dienos proga 
spalio 4 d. (ketvirtadienį)18 val. priešais pagrindines 

Krekenavos bazilikos duris bus laiminami gyvūnėliai. 
Atsiveskite, atsineškite skraidančius, ropojančius, 

bėgiojančius, šliaužiojančius savo augintinius, 
kad jie būtų pavesti šv. Pranciškaus globai.

Spalio 7 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių parapijos 
namų vidiniame kiemelyje bus atidengta ir iškilmingai 
pašventinta medžio drožėjo Eduardo Tito skulptūrinė 

kompozicija „Šv. Pranciškus ir Gubijo vilkas“.
Kviečiame dalyvauti!

Tęsinys kitame numeryje

RinKLiavos Krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €

XVIII eilinis sekmadienis (0805)  357,15 77,00 

XIX eilinis sekmadienis (0812) 260,30 89,00 75,50

XX eilinis sekmadienis (0819) * 145,00 

XXI eilinis sekmadienis (0826) 166,15 83,00 

2018 m. rugpjūčio mėn. parapijų pajamos

*Žolinės atlaidų rinkliavos ir išlaidos bus paskelbtos kitame laikraštėlio numeryje

keliAs į sAulę
Siauras dulkėtas kelias,
Apjuostas ąžuolų, beržų, upelio,
Paukščių čiulbesio ir laukų žydėjimo!
Jis link Paberžės! Ten, kur saulė arti!
Ji apšviečia mūsų sielas ir namus,
Tik reikia ją įsileisti – ji skaisti ir balta!
Pilka, medinė ir jauki bažnytėlė –
Visada pilna tikinčiųjų žmonių.
Apsupta meile, malda ir šviesa.
Šis kampelis – palaima tikra!
Mano kelias trumpiausias į ją.
Kokia čia trauka!
Čia liūdesio nėra, čia tik šviesa!
Čia didžiausias meilės suvokimas –
Tarnystė žmogui ir gamtai.
Tai paprasta vieno žmogaus,
Tėvo Stanislovo, tiesa: 
Nemokyti, bet tarnauti viskam, kas gyva...

Valė Ivanovaitė-Bilienė

- - - 2018-ieji – Tėvo Stanislovo metai - - -



2018 m. rugpjūtį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje

Antanas Romualdas Mataitis, 66 m.
Amilija Aldona Ratkevičienė, 85 m.
Ona Dundulevičienė, 81 m.
Vida Angelė Vaitasienė, 79 m.
Regina Blažienė, 67 m. 

upytės parapijoje
Stanislovas Aleknavičius, 82 m.
Antanas Krisiūnas, 76 m. prisiminkime juos maldose.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje 
pirmąjį mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
ir atlaidų 15ą mėn. dieną 11–12 val.

Adoracijos metu klausomos išpažintys

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

marijos legionas renkasi šeštadieniais po 
12 val. šv. Mišių bazilikos koplyčioje.

2018 m. rugpjūtį susituokusieji
Krekenavos parapijoje

Simas Morkūnas ir Erika Kerbelytė
Giedrius Kuprys ir Lauryna Bačiūnaitė
Marius Kondratjev ir Rigvita Bladikytė

pAmAldų lAikAs
Krekenavos Švč. m. marijos ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (nuo rugsėjo iki birželio mėn.)
Atlaidų 15omis mėn. dienomis:

Lapkričio–balandžio mėnesiais 12 val.
Gegužės–spalio mėnesiais 10 ir 12 val.

upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių Šv. jono nepomuko bažnyčioje
Spalio 14 d., lapkričio 1 d.  14 val.

Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
Kas antrą ketvirtadienį  15 val. 

Bazilikoje išpažinčių klausoma
Penktadieniais nuo 17.30 iki 17.55 val. bazilikos zakristijoje
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.

upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė budi 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15–17 val. ir 

šeštadieniais 13–15 val. Kitu metu kreiptis telefonu.

Krekenavos parapijos raštinės darbo laikas
Nedirba

VI
VII

II, III ir V 8–13 val.
9–13 val.
Valanda prieš ir po šv. Mišių 

I ir IV 

kontAktAi
Klebonasrektorius  kun. dr. 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
      Mantas Masiokas, tel. 8 625 30704
Krekenavos parapijos ūkvedys
      Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Krekenavos bazilikos zakristijonas
      Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136      
Krekenavos „Carito“ vadovė, „vilties“ salės administratorė
      Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
marijos legiono prezidiumo pirmininkė
     Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
Krekenavos gyvojo Rožinio būrelis
     Ramutė Valikonienė, tel. 8 616 44307

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 – Algirdas Pogužinskas
   Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė, 
                                      Akvelina Pogužinskienė
   Upytėje – Tomas Černauskas    
   Nešti pas ligonius – s. Ingrida Kazlauskaitė

2018 m. rugpjūtį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Dominykas Kergė
Simas Jonas Fedotovas
Matas Kuprys

upytės parapijoje
Arnold Hubertas Palys
Adelė Celina Palytė
Luknė Agota Kubiliūtė
Adelė Izabelė Valonytė
Laurynas Juknevičius

NAUJAS

ŠvenTojo RaŠTo sTuDijos
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 audioįrašai: www.krekenavosbazilika.lt


