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Balta, švaru ir tyra
Žemėje ir širdy,
Šoka nuostabios snaigės –
Dieve, koks šokis gražus!

Neramu bet gera,
Juk žinau Tu esi.
Žydi širdies erškėtrožė.
Plaikstos svaja, nežinia.

O lemtie, o lemtie,
Ar nebūsi žiauri,
Netykosi už slenksčio
Ir nebausi mane?

Bet valanda ši šviesi
Ir minutė nuostabi,
Kol balta, švaru ir tyra
Žemėje ir širdy.

       

Meilė – tai Dievo siųsta
          Kibirkštis,
Būkime atlaidesni viens kito
         nuodėmes supratę,
Būkim pakantesni – 
        grubumą ir melą patyrę...

Žiemos gėlės
Saulutė - Genovaitė Markauskaitė

	 Maldingai	užbaigėme	2012-uosius	ir	smagiai	pradėjome	švęsti	2013-uosius	Viešpaties	metus.	Žvelgdami	
į	praėjusius,	negalime	nepastebėti,	kad	Dievo	Apvaizda	 iš	tiesų	mus	globoja	 ir	 veda.	Norėčiau	tikėti,	kad	visi	
matomi	išoriniai	pasikeitimai	Krekenavos	Bazilikoje	ar	Upytės	bažnyčioje	įgalins	ir	dvasinius	pasikeitimus	mūsų	
žmonių	širdyse.
	 Per	 praėjusius	metus	 labiausiai	 išryškėjo	 tai,	 kad	 nors	 esame	 apdovanoti	 tikėjimo	 dovana,	 nebūtinai	
mokame	ja	dalintis	ir	išgyventi	tikinčiųjų	bendruomenėje.	Tikėjimo	žinia,	apdovanojusi	mus	Dieviška	įvaikyste	
ir	leidusi	mums	į	Dievą	kreiptis	kaip	į	Tėvą,	ragina	praplėsti	ir	mūsų	širdis.	Būdami	vieno	Dangiškojo	Tėvo	vaikai	
visi	jo	sukurtieji	žmonės	yra	tarp	savęs	broliai	ir	seserys,	sudarantys	vieną	tikinčiųjų	šeimą.	Kiekvienais	metais	
sausio	mėnesį	Bažnyčia	kviečia	melstis	už	krikščionių	vienybę	ir	tikrai	svarbu,	kad	išpažįstantys	ir	pripažįstantys	
Jėzų	Kristų	kaip	pasaulio	išganytoją	krikščionys	būtų	viena.	Tačiau	tokia	pat	vienybė	ne	mažiau	reikalinga	ir	svarbi	
kiekvienoje	parapijoje.
	 Norėčiau	 šiuos	 Tikėjimo	 metus	 visose	 trijose	 parapijose	 Krekenavos,	 Upytės	 ir	 Vadaktėlių	 paskelbti	
Bendruomenės	metais.	Juk,	 iš	tikro,	ji	-	Kristaus	įsteigta	Bažnyčia,	tai	ne	vien	pastatai,	ne	klebonijos	ir	net	ne	
klebonai.	 Jėzaus	 Bažnyčia	 gimsta	 ir	 auga	 kiekvieno	 tikinčiojo	 širdyje.	 Pasaulis	mūsų	 krikščioniškumą,	 tai	 yra	
mūsų	priklausymą	Kristui,	turi	pirmiausia	atpažinti	ne	iš	išorinių	ženklų	(aukštų	bažnyčių	bokštų,	kryžių	ir	šventų	
paveikslų	namuose	ir	kt.),	bet	iš	Dievo	ir	artimo	meilės	persmelkiančios	kiekvieną	mūsų	mintį,	žodį	ir	darbą.	Tam	
reikalinga,	kad	mes	būtume	ne	popieriniai	ar	 formalūs	tikintieji,	bet	sąmoningai	pažįstantys	savąjį	tikėjimą	 ir	
atviri	bei	kupini	Šventosios	Dvasios.
	 Tikinčiųjų	gyvenime	nėra	kitos	 jėgos,	kuri	 įgalintų	 jį	tinkamai	veikti	šiame	pasaulyje.	Negalime	kliautis	
vien	savo	gebėjimais,	 išsilavinimu,	 turima	materialine	gerove,	bet	visa	 tai	 turi	būti	atiduota	 į	Dievo	 rankas	 ir	
palaikoma	jo	Dvasios.	Šitoks	žmogaus	atsivėrimas	Dievui	įmanomas	tik	per	nuoširdžią	ir	tikrą	maldą,	tai	yra	atvirą	
pokalbį	su	Dievu	ir	jo	šventaisiais.
	 Kviečiu	brolius,	 seseris	šiuose	metuose	melstis,	kad	sustiprėtų	mūsų	parapijų	bendruomenės,	kad	 jos	
taptų	gyvo	tikėjimo	židiniais,	kuriuose	galėtų	sušilti	nuo	šiuolaikinio	sumaterialėjimo	ir	susvetimėjimo	sužvarbusi	
žmogaus	 	 širdis.	 	 Tikiu	 kad	 Stebuklingoji	 Krekenavos	Dievo	Motina	 –	Malonių	Versmė	neliks	 nuošaly	 ir	 savo	
užtarimu	ir	globa	lydės	kiekvieno	iš	mūsų	kasdienes	pastangas	artėti	link	jos	Sūnaus	Jėzaus	Kristaus,	kuris	ir	yra	
tikroji	žmonių	laimė,	tiesa	ir	gėris.

Mielieji, 

Maldoje su jumis,
kun. Gediminas
klebonas/rektorius
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kun. G. Jankūnas
Kodėl trūksta kunigų?

 Ar jų tikrai trūksta? Į klausimą atsakau klausimu. 
O gydytojų šiandien netrūksta?  O mokytojų, o socialinių 
darbuotojų ar slaugytojų? O darnių, neišsiskyrusių šeimų 
ar netrūksta? Jeigu atsakymas teigiamas, tuomet turėtų 
paaiškėti, kad kunigų trūkumas nėra kokia tai išskirtinė 
mūsų laikmečio bėda. Greičiau tai tik dar vienas pavyzdys, 
kad dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje tarnystės ir 
pasiaukojimo kitam žmogui specialybės nėra populiarios. 
 Man atrodo, kad šiandien labiau nei kunigų 
trūksta sąmoningų ir tikrų tikinčiųjų. Ką turiu galvoje? 
Ogi tai, kad nori nenori turime pripažinti, kad šiandienis 
pasaulis, kokrečiai gyvenimas Lietuvoje yra pasikeitęs. 
Šį smarkų pasikeitimą įtakojo daug faktorių, kaip antai: 
nepriklausomybės atgavimas, demokratijos kūrimasis, 
laisvoji rinka, įstojimas į NATO, o ypač į Europos 
Sąjungą. Tačiau nereikėtų apsiriboti vien politika, žmonių 
gyvensena taipogi pakito. Televizija su savo kanalų įvarove, 
internetas, mobilus ryšis, paslaptingą ir tolimą pasaulį 
padarė ranka pasiekiama. Vadinkime tai globalizacija ar 
kaip kitaip, bet susidaro įspūdis, kad gyvename viename 
dideliame kaime, kur visi viską žino, bet kartu ir niekas 
niekam ir niekas niekuo konkrečiai nebesirūpina. Aš, 
ir žinoma, ne tik aš, įžvelgiu žmogiškojo gyvenimo 
turinio krizę. Vyksta daug judėjimo, daug šurmulio, daug 
pokyčių, o kryptis – neaiški. Kryptis juk nustatoma proto 
ir širdies santykyje, o kas jeigu protas ir širdis jau seniai 
nebesaveikauja. Dažnai esame, savo instinktų, silpnybių 
ir joms pataikaujančios reklamos aukos. 
 Žmogus nėra tik kūniška būtybė, galinti vien 
tenkintis išoriniu konfortu, kurio beje mūsų kasdienoje 
gausėja. Žmogus yra ir dvasinė būtybė, turinti savitus 
poreikius. Ar begalinį žmogaus dvasios turinį galime 
užpildyti pigiu koncertiniu trukšmu? Ar tikrus 
žmogiškuosius santykius gali atvaizduoti realybės šau 
vykstanti vaidyba? Ar tikrai dvasios ramybei patirti 
užtenka Maximinių žvakelių, smilkalų, ir kitokių 
niekučių? Užpildyti žmogaus dvasios turinį tuo kas 
tikrai svarbu ir reikalinga labai sunku, o lengva - užversti 
šiukšlėmis ir kitais griozdais. Čia jau tikėjimo sritis, ir 
ne kokio tai kermošinio, ar proginio, netgi sakyčiau 
sekmadieninio, bet kasdienio tikėjimo sritis. O žmonių, 
kuriems tikėjimas yra kasdienybės realybė, kaip miegas ar 
valgis, Lietuvoje, ypač dabar, trūksta. 
 Jūs kalbate, kad trūksta kunigų, kad parapijos 
aptarnaujamos, kad jose mažėja žmonių, ir tas tiesa. Bet 
kodėl taip neturėtų būti, esamomis sąlygomis. Ar bažnyčia 
yra kokia izoliuota nuo laiko tekmės institucija, kuri karta 
užprogramuota niekada nekinta. Taip Bažnyčia turi savo 
dievišką-nekintamą pusę, bet tuo pat metu turi ir žmogišką, 
kuri atspindi dabartinio gyvenimo realijas. Kokie mes 
tokia ir mūsų valdžia. Kokie mūsų dvasiniai poreikiai 
tiek ir turime kunigų jiems tenkinti. Bet Jūs sakysite, mes 
norime geresnės valdžios, mes norime daugiau kunigų. 
O iš kur juos paimti, ar ne iš tos pačios visuomenės, 

kurioje gyvename 
taip kaip gyvename. 
Tikriausiai būtų gerai 
pasiūsti desantą kunigų 
į mūsų kraštą ir taip 
tikėtis, kad atgis žmonių 
dvasinis gyvenimas, 
tačiau tuo pat metu 
turime pripažinti, kad 
tai nerealus sprendimas. 
Realybė yra tokia, kad 
kunigų turime tiek 
ir tokių, kiek ir kokie 
esame mes patys, 
tikintieji. 
 Šiandien miestų 
ir ypač kaimų parapijose 
trūksta kunigų, 
parapijos nori kad jose 
būtų gyvenantis, o ne atvažiuojantis kunigas. Čia gražūs 
ir teisėti norai. Bet ar visada realiai tokių aptarnaujamų 
parapijų tikintieji vertina savo galimybes išlaikyti jų 
tarpe gyvenantį kunigą. Ar dažnai nenutinka taip, kad 
gyvename ne šiandiena, o praeities prisiminimais, 
kuomet parapija buvo jauna ir klestinti. Joje gyveno ir 
vaikus augino gausios tradicinės šeimos. Šiandien, ne 
viename bažnytkaimyje rasi tuščius namus, arba po vieną 
gyvenančius senukus, kurie ir labai norėdami nebegali 
padėti klebonui rūpintis parapijos pastatais, aplinka. 
Atvažiuojantis, dažniausiai iš miestų, savaitgaliais arba 
vasaromis vaikai ir vaikaičiai, neklausia, kaip bažnyčia 
išsilaikė ir kiek žmonių joje lankėsi šaltais ir drėgnais 
žiemos mėnesiais. Man jaunam, kunigui kartais atrodo, 
kad esu paskirtas rūpintis bažnyčios ir kitų pastatų stogais 
ir sienomis, pastatų, kurie vargiai kam betarnauja ir tik 
yra like kaip garsios parapijos praeities reliktai. Gerai, 
kad Krekenavos ir Upytės parapijose atsirado žmonių, 
kurie suprato, kad bažnyčios pirmiausia reikia jiems, o 
ne klebonui. Gerai ir tai, kad parapijoje yra dar žmonių 
galinčių nuolat, ištisus metus ja rūpintis. Bet ką daryti 
toms parapijoms, kurios teturi vieną kleboną, ir didelius 
norus?!. Pastatų remontas ir jų priežiūra, ypač nesant 
tinkamo finansavimo ir specialistų pagalbos gali atšaldyti 
ir patį kunigą nuo dvasinio gyvenimo praktikos. Čia 
žinoma ne pati pagrindinė, bet viena iš svarbių priežasčių 
kodėl jauni žmonės nesirenka dvasininko kelio. 
 Klausiate kaip reikia spręsti šią problemą? 
Atsakymas vienas. Kiekvieno iš mūsų gyvenime turi 
atsirasti daugiau vietos tikėjimui, Dievui, maldai, t.y. 
proto ir širdies dalykams, o tada ir žinosime, kam iš 
tiesų reikalingi kunigai ir Bažnyčia, ką reiškia kasdienis 
tikėjimo gyvenimas, ir svarbiausia, vėl turėsime kryptį, 
kuri ves ne į praeinantį, kad ir ne nieką, bet lydės, kantriai 
ir ištikimai link amžinos draugystės su Dievu. 
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2012 metų finansinė Krekenavos parapijos ataskaita

2012 metų finansinė Upytės ir Vadaktėlių parapijų ataskaita

2012  metų Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų statistiniai duomenys

 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
parapijoje 2012 metus pradėjome su 6 310 Lt skola. Metų 
bėgyje pajamas sudarė 219 406 Lt. Iš jų pagrindines 
pajamas sudarė rinkliavos, kurių buvo 72 764 Lt, aukos, 
kalenda, kalėdaičiai, dievocionalijos bei suvenyrai – 45 
310 Lt, aukos už mišias ir patarnavimus – 47 162 Lt, 
aukos naujai šildymo sistemai – 29 583 Lt, juridinių 
asmenų parama – 16 692 Lt, 2% nuo  gyventojų pajamų 
mokesčio – 7 895 Lt.
 Per praėjusius metus Krekenavos parapijoje 
išlaidų turėjome 324 898 Lt. Pagrindines išlaidas 
sudarė statybos ir remonto darbai, paslaugos, į kuriuos 
įeina altarijos remontas, bazilikos klauptų suoliukų 
atnaujinimas, trūkstamų grindų suoluose sudėjimas, 
arkinis langas, kiti langai, raštinės remontas, virtuvės, 
tualeto-dušo krebonijoje įrengimas, bazilikos 
signalizacijos įrengimas, šildantys kilimėliai klausyklose 
ir prie altoriaus, skelbimų lenta ir informacinės 
nuorodos, jubiliejinė Bazilikos paskelbimo lenta, 
pastatų ir žemės nuosavybės dokumentų tvarkymas, 
šventoriaus medžių pjovimas, iš viso 122 428 Lt. 
Ilgalaikio turto įsigijimas – 55 869 Lt, dvasininkų, 
patarnautojų, personalo išlaikymas, mokesčiai Sodrai 
– 77 121 Lt, karitatyvinei ir sielovadinei veiklai išleista 
(priemonės ir knygos katechezėms, katalikiškos 
spaustos prenumeratos ugdymo ir rūpybos įstaigoms) 
19 758 Lt, trumpalaikio turto įsigijimui (suvenyrų 

gamyba) – 16 995 Lt, grąžinta skolų 12 200 Lt, pastatų 
išlaikymui, komunaliniams mokesčiams, draudimui 
– 10 948 Lt, Liturgijos reikmėms (patarnautojų 
aprangos atnaujinimas) – 4 735 Lt, kurijai, specialioms 
rinkliavoms – 2 162 Lt, raštinės ir kitos išlaidos – 2682 
Lt.
 Kaip matote, išleista buvo daugiau, nei surinkta 
pajamų. Savo ir parapijos pastoracinės tarybos vardu, 
noriu padėkoti visiems, kurie rinkliavų, kalendos, 
įsigyjant suvenyrus, 2% ir kitomis aukomis prisidėjote 
prie mūsų parapijos išlaikymo. Nors baigėme metus 
su įsiskolinimu, tikiu, kad šie nepritekliai yra laikinas 
dalykas ir bendromis jėgomis užpildysime susidariusius 
trūkumus bei užlyginsime susidariusias skolas.
 Š.m. sausio 7 d. pastoracinės tarybos posėdžio 
metu buvo išrinkta ekonominė taryba, kurią sudaro 
klebonas ir keturi nariai : Genovaitė Ramanauskienė, 
Angelė Pranaitytė, Vincas Šatas ir Algirdas Pogužinskas. 
Taip pat išrinkti revizijos komisijos nariai: Nijolė 
Adamkevičienė, Bronius Perevičius.
Sausio 20 dieną po Sumos parapijos salėje vyks 
praėjusių metų pastoracinių ir finansinių reikalų 
aptarimas. Kviečiame visus, kuriems rūpi parapijos 
reikalai dalyvauti ir pateikti Jums rūpimus klausimus, 
į kuriuos atsakyti stengsis klebonas ir pastoracinės 
tarybos nariai. Tegul mūsų bendruomenėje būna kuo 
mažiau „užnugarinio“ kalbėjimosi ir nepasitenkinimo.

 Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapijoje 
2012 metais likutis iš ankstesnių metų buvo 24 521 
Lt. Šiais metais pajamas sudarė 25 724 Lt. Pagrindines 
pajamas sudarė rinkliavos – 15 170 Lt, aukos, surinktos 
kalendos metu, už žvakutes, kalėdaičius, už liturginius 
patarnavimus – 10 241 Lt, 2% nuo gyventojų pajamų 
mokesčio – 313 Lt.
 Praėjusiais metais Upytės parapijoje išlaidų 
buvo 41 390 Lt. Didžiąją jų dalį sudarė dvasininkų, 
patarnautojų, personalo išlaikymas – 19 530 Lt, 
ilgalaikio turto (šildytuvų, kilimėlių) įsigijimas, 
įrengimas – 14 743 Lt, pastatų išlaikymas, draudimas 
– 2 249 Lt, kurijai, specialioms rinkliavoms – 2 015 Lt, 

Liturgijai – 1 613 Lt, Karitatyvinė ir sielovadinė veikla 
– 853 Lt bei kitos išlaidos – 387 Lt.
 Vadaktėlių Šv. Jono Nepamuko parapijos 2012 
metų pradinis likutis – 4300 Lt. Šiais metais pajamų 
buvo – 2 279 Lt. Jų didžiąją dalį sudarė rinkliavos – 1 
595 Lt, aukos, surinktos kalendos metu – 684 Lt. Išlaidų 
buvo 2 728 Lt. Iš jų patarnautojų išlaikymui išleista 1 
060 Lt, paslaugoms, elektros, priešgaisrinės ir apsaugos 
instaliacijos projektinės medžiagos parengimui – 1 217 
Lt, pastatų išlaikymui – 250 Lt, kurijai, specialioms 
rinkliavoms – 80 Lt bei kitos išlaidos.
 Dėkoju visiems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie parapijų gerbūvio ir išlaikymo.

Krekenavos Upytės Vadaktėlių
Pakrikštytųjų skaičius 35 12 2
Priėmusiųjų I Šv. Komuniją skaičius 28 4 7
Sutvirtintųjų skaičius 27 5 -
Susituokusiųjų porų skaičius 17 3 -
Priėmusiųjų ligonių patepimo sakramentą skaičius 37 3 1
Palaidota 60 15 5
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Angelė  Pranaitytė

 Pirmoji mokslinė šviesos teorija buvo sukurta tik 
XVII amžiaus antrojoje pusėje, kada I. Niutonas įrodė, jog 
Baltą saulės šviesą sudaro įvairiaspalvių spindulių mišinys 
(spektras). 1800 metais V. Heršelis aptiko nematomuosius 
spindulius, tirdamas šio spektro šiluminį poveikį. Jis netikėtai 
pastebėjo, kad termometras rodo aukščiausią temperatūrą 
ten, kur pasibaigia raudonoji spalva. Taip paaiškėjo, kad Saulė 
šilumą ir šviesą skleidžia ne tais pačiais spinduliais. Šiluminiai 
spinduliai- nematomi. Jie buvo pavadinti infraraudonaisiais, 
pažymint jų vietą šviesos spektre („infra” lot. reiškia „po”). Šie 
spinduliai turi visas matomosios šviesos savybes (analogiškus 
sklidimo, atspindžio, lūžio, difrakcijos ir interferencijos 
dėsnius) ir skiriasi tik bangų ilgiu. Jie yra mus supančio pasaulio 
šiluminiai spinduliai, skleidžiami kūnų, kurių temperatūra yra 
nuo 4 iki 3000 K. Infraspindulius skleidžia Saulė, žvaigždės, 
Žemė ir jos atmosfera, žmogaus sukurti įvairūs varikliai ir 
inžineriniai įrenginiai, augalai ir gyvūnai. Saulės spektre yra 
46,5% infraraudonųjų spindulių. Šie spinduliai maitina gyvybę 
Žemėje, išjudina didįjį medžiagų apykaitos ratą gamtoje, 
sukelia vėjus ir vandens cirkuliaciją, formuoja žemės paviršių.
 Žmogus, pasitelkęs infraraudonuosius spindulius, 
analizuoja sudėtingiausių organinių junginių sandarą, sugeba 
matyti tamsoje, gali pasiekti aukštą darbo našumą pramonėje. 
 Infraraudonieji spinduliai naudojami daugelyje 
mokslo sričių. Viena iš tokių yra infraraudonųjų spindulių 
fototechnika. Ypač infraraudonosios fototechnikos privalumai 
išryškėja, fotografuojant ūkanotą, rūko ar dūmų pridengtą 
peizažą. Nuotraukoje gerai atsiveria tolumos ir įžiūrima daugybė 
detalių. Gaunamos puikios nuotraukos tokiomis sąlygomis, kai 
akis nieko negalėjo įžiūrėti. Be infranuotraukų neapsieinama 
ir okeanografiniuose tyrinėjimuose. Fotografuojant iš lėktuvų, 
sudaromi šiltų ir šaltų okeaninių srovių žemėlapiai, stebima, 
kaip upės vanduo pasiskirsto jūroje, nustatomos potvynių ir 
atoslūgių zonos. Infranuotraukomis tikrinami ir dujotiekiai, 
naftos vamzdynai, karšto vandens tiekimo sistemos. Jos padeda 
rasti plyšius bei nutekėjimo vietas. Restauruojant senųjų meistrų 
tapybą, infraraudonaisiais spinduliais ištiriama, kiek sluoksnių 
dažų užtepta ant drobės, kokia jų sudėtis. Infranuotraukoje 
lengvai išskiriami vėlesnieji pataisymai, restauravimo žymės. 
Kriminalistai šiuo būdu tikrina suklastotus ir ištaisytus 
dokumentus. Rūkas ir debesys skaidrūs infraraudoniesiems 
spinduliams, todėl šie spinduliai naudojami signalizacijai blogo 
oro sąlygomis. 
 Maisto pramonėje infraraudonaisiais spinduliais 
paruošiamos džiovintų vaisių ir daržovių atsargos. Taip 
apdorojant maisto produktus, išlieka vitaminai, vanduo 
pašalinamas, nesuplėšant ląstelių apvalkalo. 
Infraraudonieji spinduliai, būdami nematomi, labai dažnai 
naudojami ir kariniams tikslams. Panašiai kaip radijo bangos 
lokatoriuose, infraraudonieji spinduliai padeda rasti ir sekti 
priešo lėktuvus, laivus, raketas, kosminius laivus. Lazerio 
generuojamas siauras infraspindulių pluoštelis zonduoja visą 
stebimą oro ir žemės paviršiaus rajoną. Iš pluoštelio atspindžio 
nuo taikinio sprendžiama apie pastarojo vietą, judėjimo greitį, 
kryptį. 

 Medicinoje naudojami infraspindulių prietaisai, kurie 
padeda nustatyti diagnozę, gydyti ir daryti įvairias analizes.  
Galima nustatyti ligas, kurios sukelia odos ir paviršinių kūno 
audinių lokalinius temperatūros pakitimus. Pvz.: sergant vėžiu, 
pagreitėja medžiagų apykaita, o tuo pačiu pakyla pažeistos 
vietos temperatūra. Infraspinduliniai radiometrai pastebi 
temperatūros pakitimus 0,2˚C tikslumu. Taip nustatomi 
pirmieji vėžio simptomai. Gydant sąnarių raiščių traumas, 
limfmazgių uždegimus, šildymas tokiu būdu labai efektyvus, 
nes veikia gilesnes poodines audinių sritis.
 Ypač unikalus mokslininkų išradimas yra 
INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAI. Šiandien 
visame pasaulyje infraraudonųjų spindulių šildymas yra bene 
labiausiai vystoma šildymo šaka, kadangi ši technologija yra 
visiškai nekenksminga žmogaus sveikatai ir aplinkai. Tai naujos 
kartos šildymo prietaisai, kurie veikia skirtingai nei tradiciniai. 
Pritvirtinti prie lubų, arba aukštai ant sienos, jie  formuoja 
infraraudonųjų spindulių srautą, kuris, šildo ne patalpos orą, 
o visus aplink esančius kūnus, t.y. sienas, grindis, lubas, baldus, 
žmones ir pan. Išilę kūnai žymiai ilgiau nei oras išsaugo šilumą ir 
atiduoda ją atgal į šildomą patalpą.  Privalumas yra tai, kad oras 
patalpoje beveik nejuda, taigi dulkių jame taip pat yra žymiai 
mažiau. Todėl mes įkvepiame mažiau dulkių ir kitų kenksmingų 
medžiagų galinčių sukelti kvėpavimo takų ligas. Šis šildymo 
būdas ypač tinkamas žmonėms, sergantiems kvėpavimo takų 
ligomis bei turintiems alergiją dulkėms. Per daugelį amžių 
evoliucija taip suformavo žmones, kad mes galime priimti 
infraraudonuosius spindulius, kurie teigiamai veikia mūsų 
imuninę sistemą Jie prasiskverbia gilai į mūsų kūnus ir šildo 
mus iš vidaus. Ne be reikalo ką tik gimusius kūdikius guldo į 
infraraudonųjų spindulių inkubatorius. Šaltuoju metų laiku, kai 
itin daug darganotų dienų, gydytojai ir mokslininkai pastebėjo, 
kad nemažai žmonių suserga įvairiomis depresijos formomis. 
Manoma, kad žmogui gaunant permažai infraraudonųjų 
spindulių sutrinka kai kurių medžiagų išsiskyrimas, kas įtakoja 
prastą nuotaiką ir sveikatos sutrikimus. Mokslinėje literatūroje 
galima rasti šiuos pagrindinius teigiamus poveikius žmogui:

1. infraraudonųjų spindulių poveikis skatina audinio 
tempimąsi;
2. padeda kovoti su galūnių sustingimu;
3. atpalaiduoja raumenis;
4. malšina skausmus;
5. stimuliuoja kraujo apytaką;
6. skatina sveikimą uždegiminių procesų atveju;
7. mažina susirgimo depresijos, bei alerginėmis ligomis 
tikimybę;

 Infraraudonųjų spindulių šildytuvus galima sėkmingai 
naudoti visur - individualiuose namuose, pramonės objektuose, 
bažnyčiose, gamybos patalpose. Šie šildytuvai ypač tinka 
aukštose ir didelėse  patalpose, leidžia šildyti ne visą patalpą, 
o tam tikrą patalpos zoną, kur susitelkę daugiau žmonių. 
Infraraudonųjų spindulių šildymas yra ekonomiškas. Palyginus 
su paprastais elektriniais šildytuvais jie leidžia sutaupyti 50 – 
80% elektros energijos. Žymiai sumažėja šildymo kaštai, ir šių 
šildytuvų įrengimas per trumpą laiką atsiperka.

Straipsnis parengtas pagal www.mokslas.lt ir kitą internete 
esančią informaciją apie infraraudonųjų spindulių šildytuvus.

Kas  yra  infraraudonieji  spinduliai  ir  kur  jie  naudojami
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Ramutė Jasilionytė, Aldona Žukauskienė, 
Akvilė Pogužinskienė, Aldona Juozapaitienė

 Pradėjome švęsti Tikėjimo metus. Popiežius 
Benediktas XVI mus kviečia į Naująją Evangelizaciją, kuri 
tapo būtina, nes atsiranda vis daugiau tikinčių tik tiek, kad 
yra pakrikštyti, priėmę Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimą, 
apsilanko bažnyčioje tik per didžiąsias šventes ir daugiau 
tikėjimo nebepraktikuoja. „Mūsų tikėjimas turi būti gyvas, 
jis turi išeiti iš savęs į pasaulį, skelbiant Gerąją Naujieną“,- 
sako Popiežius.
 Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kalbėtojai 
Tikėjimo metus pradėjo piligrimine kelione į Lenkiją. 
Mes, keturios mūsų parapijos maldininkės, su malonumu 
išvykome į šią kelionę. Labai gerai organizuota išvyka 
buvo įspūdinga, naudinga mūsų dvasingumo stiprinimui, 
švietėjiška, pamokanti, padėjusi pažinti savo tikėjimą ir 
kaip juo gyventi. Kelionės metu teoriškai ir praktiškai 
įsitikinome, kad tik per bendrystę, per aktyvumą parapijos 
bendruomenės veikloje, per bažnyčios narių dalyvavimą 
Naujoje  Evangelizacijoje, kils mūsų dvasinė kultūra, gerai 
pažinsime tai, ką tikime. Visą tai matėme Lenkijos bažnyčių 
parapijose. Per dvi dienas aplankėme keturias bažnyčias 
ir prie jų esančias koplyčias. Jau važiuojant pastebėjome 
išpuoštus, sutvarkytus pakelėse stovinčius kryžius. 
Bažnyčiose ir šeštadienį ir sekmadienį pilna žmonių. Beveik 
pusę besimeldžiančių jaunimas ir vaikai. Labai daug lankosi 
šeimomis. Meldžiasi su tikru pašaukimu: garsiai atsakinėja 
kunigui, kalba maldas, gieda visa bažnyčia. Pasibaigus Šv. 
Mišioms nebėga iš bažnyčios - šnekučiuojasi, bendrauja. 
Nors po maldų lenkų kalba prasidėdavo Šv. Mišios lietuvių 
kalba, dauguma pasilikdavo ir meldėsi su mumis. Mums 
reikėtų iš jų pasimokyti to komunikabilumo, draugiškumo 
piligrimams ir visiems kitiems, nuoširdaus priėmimo, 
bendravimo kultūros, bažnyčių puoselėjimo tiek materialiai, 
tiek dvasingumu. Kelionės metu mums buvo pravedama 
katechezė. Pasvalio bažnyčios vikaras kun. Miroslav 
Anuškievič aiškino Šv. Mišių simboliką, ką reiškia kunigo 
gestai. Prastas dalyvavimas Šv. Mišiose, jeigu tik atsistoji, 
atsisėdi, atsakai, nežinodamas ką visą tai reiškia, o jeigu 
nežinai, tai ir nejauti, kad esi su Kristumi. Kotrynietė sesuo 
Monika tęsė katechezę tuo laiku, kada važiuodavome. Jos 
žodžiai priversdavo suklusti, apmąstyti apie save, pagalvoti 
kuo galiu prisidėti stiprinant tikėjimą. Pasakojo apie Šv. 
Kotryną ir kotrynietes, vedė maldas įvairiomis intencijomis.
 Pirmoji mūsų aplankyta bažnyčia buvo 
Studzienicznoje. Čia pat, saloje koplyčia  su Marijos su 
kūdikiu paveikslu. Vietovė žymi tuo, kad yra stebuklingas 
šulinys, iš kurio vandenį gėrė pirmieji kapucinai, atklydę į šią 
ežero salą slėpdamiesi nuo persekiotojų, čia mėgo lankytis 
popiežius Jonas Paulius II, kurio palinkusi skulptūra ant 
ežero kranto, tarsi laimino mus ir kvietė kalbėti Rožinį. 
Sukalbėjus Rožinį visus mus apėmė tokia vidinė ramybė, 
kad atitrūkome nuo kasdieniškų rūpesčių, kilo noras 
apkabinti visą pasaulį.

 Kita vietovė - Rožanystokas, vienuolių saleziečių 
centras. Prie Švč. Marijos Aplankymo bažnyčios, kuri 
1987 metais tituluota mažąja bazilika, mūsų laukė brolis 
salezietis. Gera ir malonu buvo klausyti pasišventusio, jauno 
vyro pasakojimus apie šioje vietovėje išsaugotą tikėjimą 
ir Dievo Motinos paveikslą. Susipažinome ir su saleziečių 
veikla. Jie turi apie 90 sunkiai auklėjamų paauglių, su kuriais 
meldžiasi, dirba, gyvena. Bazilikoje išklausėme lenkų, po to 
lietuvių kalba Šv. Mišias, kurias aukojo vikaras Miroslavas. 
Šioje maldų oazėje mūsų širdys ir protus pasiekė bendrystės, 
draugiškumo, bendruomeninės meilės dvasia. Jeigu kelionės 
pradžioje nejautėme didelio artumo lenkams, tačiau, kai 
pamatėme kokie visur buvome laukiami ir gerbiami, tas 
ledukas ištirpo. Šioje bažnyčioje besimeldžiant mus pagavo 
įkvėpimas bendram supratimui, kad Jėzus kentėjo už mus 
visus ir kokia kalba bekalbėtume , visi esame vienodi Dievo 
vaikai ir tik per Švč. M. Mariją, kalbėdami Rožinį, įrodysime 
meilę Dievui.
 Gietrzwaldas. Čia mūsų laukė piligrimų nakvynės 
namai. Po apmąstymų, pasidalinimo mintimis, norėjome 
greičiau pamiegoti, kad ryte galėtume dalyvauti kalbant 
Rožinį. Pamatėme didžiulę bažnyčią, daug maldininkų, 
didelį Dievo Motinos paveikslą. Su mumis bendravo 
sesuo marijietė. Ji pasakė, kad ši vieta yra Švč. M. Marijos 
Apsireiškimo vieta. Greta bažnyčios pastatyta koplytėlė, 
su Marijos skulptūra ir medžio dalimi. 1877 metais prie 
klevo, kurio vietoje stovi koplytėlė, trylikametei Justinai 
pasirodžiusi Marija ir prašiusi kalbėti Rožinį. 160 turima 
paliudijimų apie stebuklus, apsireiškimus. Pasimeldę prie 
koplyčios, gavę po baltos drobės skiautę, kuri turi galią ją 
turinčiam ir čia apsilankiusiam suteikti malonių, nuėjome 
prie stebuklingo šaltinio, kurio vanduo užtariant Marijai 
gydo ligonius. Pakelėje iki šaltinio, tarp medžių pastatytos 

Įspūdžiai iš piligriminės kelionės po Lenkiją

Prie Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietos Lenkijoje
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Pastoracinės tarybos narė Daiva Adamkevičienė

Naujai bazilikos 
šildymo sistemai 

surinkta 
29 683 Lt. Ačiū! 

(Reikia 43 000 Lt)

2012 metų gruodžio mėnesio parapijų pajamos
Rinkliavos Krekenavos, Lt Upytės, Lt Vadaktėlių, Lt
Caritui rinkliava (12-02) 353,- 135,- -
Atlaidų rinkliava (12-08) 244,- - -
Sekmadienio rinkliava (12-09) 310,- 206,- -
Atlaidų rinkliava (12-15) 1160,- - -
Sekmadienio rinkliava (12-16) 183,- 124,- -
Sekmadienio rinkliava (12-23) 354,- 176,- -
Šv. Kalėdų rinkliava (12-25) 2927,- 902,- 136,-
Sekmadienio rinkliava (12-30) 334,- 155,- -

Vaisiams auginti reikia pastangų ir triūso

 Dažnas uolus katalikas štai tokius 
įsipareigojimus „sudeda“ į savo kalėdinių dovanų 
maišą: suprasti vienas kitą, ugdyti gražius tarpusavio 
santykius, kurti džiaugsmą ir juo dalintis, sąžiningai 
atlikti savanorišką veiklą ir visą tai daryti su meile, 
nuoširdžiai. Daugelis prisipažintų, kad tai nelengva, 
bet labai reikšminga ir turinti ypatingą vertę dovana. 
Bet taip jau yra, kad kai kurie žmonės jaučia poreikį 
dovanoti ypatingą dovaną – džiaugsmą kitiems.
 Džiugu, kad mūsų katalikiškoje bendruomenėje 
tokių jau nemažas būrys. Jaunimo dalyvavimas „Alfa“ 
kursuose, šilta arbata ir gardūs užkandžiai, iškurentas 
pečius jų metu; kukliai, paprastai, bet jaukiai papuoštos 
bazilika, bendruomenės salė;  pastarojoje turtinga 
gerumu, žmogiška šiluma, gausi gardžiais valgiais šv. 
Kūčių vakarienė yra ypatingas mūsų pasirengimas 
sutikti šv. Kalėdas. Tai, ką mes visi drauge nuveikėme, 
lyg ženklas, kad mes suprantame Kalėdų šventinio 
laikotarpio prasmę. Juk visi  siekiame kuo artimesni 
būti Kristui ir vienytis su juo. 
 Tai įvyko ir naktį šv. Bernelių Mišiose. Su 
pakilėjimu atliekamos kalėdinės giesmės, vieninga, 
bendra  malda, gilus, kupinas dvasinio gėrio, įtaigus 
gerbiamo klebono pamokslas mus suvienijo su gyvuoju 

Kristumi. Jis tuo metu buvo mumyse ir dovanojo savąją 
meilę. Tai ir yra tikrasis kalėdinio laukimo džiaugsmas. 
Ir kaip gera, kai juo  gali pasidalinti su artimais, draugais, 
gerais pažįstamais ar šalia esančiu nepažįstamu. Tuo 
jausmu dalinosi ir ankstyvą šv. Kalėdų rytą susirinkę 
tikintieji.
 Dar vienas gražus parapijiečių susibūrimas – 
šv. Mišios naujametinę naktį. Bazilikos šilta aplinka, 
jaukus Švč. Mergelės Marijos paveikslo apšvietimas, 
vyraujanti ramybė ir klebono pamokslas mus nuteikė 
rimčiai ir susikaupimui. Simboliška, kad prasidedant 
Tikėjimo metams daugelis pasirinkome būtent 
bazilikoje stabtelėti ir priminti sau, kas mums yra 
svarbu ir ko mums iš tikrųjų labiausiai reikia? Paklausti 
savęs: „Ką padovanosiu savo brangiausiems žmonėms 
šiais – Tikėjimo metais? Kuo norėčiau pradžiuginti 
save ir supančią aplinką?“ 
 Po Mišių mūsų dvasinis vadovas dar kartą 
parodė, kaip jam svarbu mus burti bendrystėn, kurti 
ir stiprinti mūsų darnumą, geranoriškumą, vienybę. 
Visi buvome kviečiami  šventoriuje palydėti senuosius 
ir pirmą naujųjų metų nakties valandą praleisti drauge. 
Parapijos salėje, besidalinant šampano taure,  su 
dainomis ir draugišku šokiu džiuginome šalia esantį, 
dovanojome gerą nuotaiką ir šiltas emocijas vieni 
kitiems..

skulptūrėlės su Rožinio džiaugsmo slėpiniais, ant kalvų 
išsidėstę kančios kelio stotelės. Sukalbėję Rožinį nenorėjome 
palikti šios vietovės. Mus suvienijo malda, Rožinis, kuris už 
mus bus kalbamas kiekvieno mėnesio 27 dieną, 19 valandą. 
Kviečiame visus Rožinio kalbėtojus kalbėti tuo laiku. 
 Palikome Gietrzwaldą žinodami, kad mus sujungė 
užsakytas Rožinis. Nepavydėtinu keliu, maldai lydint, 
važiavome į Šventą Lipką. Tarp pelkių, miškų, ežerų ir kalvų 
išniro grakšti kaip gulbė bažnyčia. Patekome pamaldoms 
prasidėjus. Po pamaldų mus sutikęs kunigas aprodė 
bažnyčią, papasakojo jos istoriją, parodė tą liepos medį, 
nuo kurio kilo vietovės pavadinimas. Piligrimus čia traukia 
ir lipkiečių bei visos tautos pasididžiavimas – vargonai su 

judančiomis angelų, Marijos figūromis. Tokie vargonai 
pasaulyje tik trys. Vargonininkė mūsų grupei pagrojo keletą 
klasikinės bažnytinės muzikos kūrinių. Malda, aukštas 
vargonavimo lygis, judančios figūros ir nuostabi muzika 
mus perkėlė kažkur kitur... Kaip užburti pajutome tokią 
palaimą, kad  norėjosi melstis ir melstis. Muzika sužadino 
mąstymą, sukėlė džiugesį, suteikė viltį, pasiekė visą kūną 
ir dvasią. Pabendravę su vienuoliais kunigais dar kartą 
įsitikinome, koks gilus ir tvirtas jų ir jų tautos tikėjimas.
 Ši piligriminė kelionė paliko mūsų širdyse tokį 
didelį įspūdį ir davė tiek daug mūsų sieloms, kad grįžome 
sutvirtėję savo įsitikinimuose ir pasiryžę padėti kitiems būti 
tvirtiems ir neabejojantiems.
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ASMENŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, IR JŲ 
ŠEIMOS NARIŲ DĖMESIUI!

Panevėžio vyskupijos Caritas Panevėžio 
rajono  gyventojams vykdo projektą –

„Socialinės reabilitacijos paslaugos 
neįgaliesiems bendruomenėje“

Krekenavoje – sausio 16 d. 11 val.
pirmasis šių metų susitikimas Kultūros centre
Reguliariai užsiėmimai vyks Kultūros centre
pirmadieniais  nuo 10 val. - dailės, darbelių 
užsiėmimai,  
pirmadieniais  nuo 11:30 val. - šokio terapija

Dėl informacijos kreiptis į parapijos Caritas vedėją 
Akviliną Pagužinskienę tel. 861188035     

Upytėje  seniūnijos patalpose, bendruomenės salėje:
pirmadieniais nuo 9 val.      -  šokio terapija
pirmadieniais  nuo   11 val. - dailės, darbelių užsiėmimai,

Dėl informacijos kreiptis į parapijos Caritas vedėją Janiną Bagdanskienę tel. 555639     
Maloniai kviečiame!

2 procentai gyventojų pajamų mokesčio
 Informuojame, kad nuo sausio mėn. iki gegužes mėn. 1 dienos galite paskirti dalį savo 
sumokėto pajamų mokesčio savo parapijai.
 Specialios naujos formos prašymo blankai (forma FR0512 (02)) nemokamai išduodami 
visuose Mokesčių inspekcijos skyriuose, juos galima atsisiųsti iš http://www.vmi.lt/formos/  
Taipogi, šios formos bus dalinamos klebonijoje ir kalendos metu.
 Užpildytą ir pasirašytą formą FR0512 (02) galite siųsti  į savo regiono Mokesčių inspekciją 
paštu. Įdėkite ją į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant voko klijuojamos  linijos taip, kad nebūtų 
įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo. Siųsti adresu: VMI prie FM, Deklaracijų 
tvarkymo skyriui, Durpyno g. 3, LT - 36227 Panevėžys.
Užpildytą formą FR0512 (02) galite pristatyti tiesiai į Mokesčių inspekciją, voko nereikia, ją 
įmeskite į specialiai paruoštas dėžes – eilėje laukti tikrai nereikės.
 Jeigu turite elektroninės bankininkystės sutartį, galite pasirinkti elektroninį deklaravimą 
per savo internetinį banką. Tada bankas Jus perkels į Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę 
kartu su Jūsų tapatybės patvirtinimu ir visais pagrindiniais asmens duomenimis, o jei to patys 
padaryti nemokate, galite ateiti į Krekenavos klebonija, kur Jums tai padaryti padės referentės 
Eglė ir Angelė.
 Dėkojame už paramą!

Nuspalvink

Kryžiažodžio, išspausdinto laikraštėlyje „Po bazilikos kliautais“ Nr. 11 (13), atsakymai: 1. Tradiciją. 2. Raštą. 3. 
Vyskupams. 4. Dvasia. 5. Dievas. 6. Kanonas. 7. Testamentus. 8. Evangelijomis. 9. Luką. 10. Jeronimas. 11. Biblija. 
12. Paulius. 13. Jonas. 14. Žodis. 15. Žmogui. Sveikiname teisingai atsakiusius.
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Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba 
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 191 Lt., išleista - 220 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki vasario 15 d. 
 Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių! 

 Dėkojame už Jūsų paramą! 

Pamaldų laikas: 
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 

bazilikoje:
Sekmadieniais ir atlaidų dienomis:  10:00, 12:00 

Šiokiadieniais:   18:00
Upytės Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčioje:

Sekmadieniais: 10:00
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje:

Vasario 3 d. 14:00
Krekenavos ligoninėje:

Paskutinį mėn. penktadienį: 17:00
Rodų koplyčioje:

Paskutinį mėn. sekmadienį: 14:00
Žibartonių koplyčioje:

II mėn. sekmadienį: 14:00
Dėl šv. Mišių užsakymo koplyčiose, kreiptis į kan. P. Budriūną

Trumpa parapijų informacija:
Klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas

Altaristas kan. Petras Budriūnas
 Klebonijos raštinė - Bažnyčios g. 18, Krekenava,  
Panevėžio raj. LT-38306
 Tel. +370 620 20989; (45) 59 32 58
 el.paštas: krekenavosbazilika@gmail.com 
 sąsk. nr.  LT457300010002378753
 įm. kodas 191260418
 Darbo valandomis klebonijoje Jus pasitiks 
referentės Eglė ir Angelė.
 Caritas ir pastoracinės tarybos 
vicepirmininkė - Akvelina Pogužinskienė, 
tel. (45) 593 282 
 Gyvojo Rožinio būrelis - Gema Plėštytė, 
tel. (45) 593 226
 Religinių spaudinių, žvakių ir kt. 
dievocionalijų įsigijimui kreiptis - 
Irena Teresė Kvedienė, tel. +370 615 89171
 Už procesijų organizavimą atsakinga sesuo 
Loreta, tel. +370 640 56551
 Krekenavos vargonininkė - Virginija 
Kavaliauskienė,  tel. +370 612 02315
 Krekenavos zakristijonas - Gediminas 
Kaspariūnas,  tel. +370 688 91390
 Marijos Legionas -  Aldona Juozapaitienė, tel. 
+370 616 05378
 Upytės zakristijonas - Juozas Jakubonis,  
tel. (45) 555 537
 Upytės Gyvojo Rožinio būrelis ir Caritas-  
Janina Bagdanskienė (45) 555 639
 Upytės vargonininkė -  Pranutė Adomaitienė,  
tel. (45) 570 616
 Krekenavos katechetė Aurelija Kotinskienė 
tel. 861202053
 Upytės katechetė Ilona Dauderienė 
tel. 861605313
 Vadaktėlių bažnyčios prižiūrėtoja Stasė 
Radzevičiūtė tel. 861733780

Klebonijos	raštinėje	darbo	dienomis	galima	įsigyti	
bazilikos	suvenyrų	ir	dievocionalijų,	o	sekmadieniais	

ir	švenčių	metu	bazilikos	gale.

2012 metų gruodžio mėnesį 
iškeliavusieji į Amžinybę: 

Krekenavos parapijoje:
Veronika Dranickienė, 88 m.
Romualdas Čiuras, 73 m.
Jonas Tamošiūnas, 85 m.
Alena Varanauskienė, 92 m.
Vincentas Labanauskas, 53 m.
Petras Kisielis, 75 m.
Veronika Karbočienė, 92 m.
Antanas Lukoševičius, 67 m.
Ipolitas Antanaitis, 85 m.

Vadaktėlių parapijoje:
Ona Čiūraitė, 91 m.

Upytės parapijoje:
Zita Šukienė, 73m.
Gražina Apolonija Leilūnienė 75 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje  
vyksta kiekvieną pirmadienį 17 val. parapijos 

salėje. Kviečiame dalyvauti.

Dėkojame dailininkei Elenai Gailiūnienei už 
kalėdinių batikos darbų parodą Krekenavos 

parapijos salėje. 

Informacija piligrimams. Dėl grupių 
apsilankymo kreipkitės į parapijos raštinę 

nurodytais telefonais.

Sveikiname					..
altaristą		kanauninką	

Petrą	Budriūną	sausio	23	dieną	
švęsiantį	savo	Gimimo	dieną	
ir	Linkime	Dievo		palaimos	bei	

Marijos	globos!


