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Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromėjaus ir
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys

Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai – Švč. Mergelei Marijai.
Gegužės mėnesio pamaldos - tai labai sena
religinė praktika. Pirmųjų gegužinių pamaldų
pradmenys atrandami jau XII amžiuje Ispanijoje,
Prancūzijoje ir Vokietijoje. XVIII amžiuje Italijoje
gegužinės pamaldos jau tapo panašios į dabartines.
Pradžią joms davė šv. Pilypas Nėris. To amžiaus
pabaigoje jos jau gyvavo Prancūzijoje, Ispanijoje,
o kiek vėliau – Belgijoje ir Šveicarijoje. Apie 1840
metus įsigalėjo Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
Ypač greitai ėmė plisti, kai popiežius Pijus VII joms
skyrė atlaidus ir paragino tikinčiuosius gausiai jose
dalyvauti.
Gegužė – vienas gražiausių pavasario
mėnesių. Atgyja ir pražysta visa gamta. Šį mėnesį

nuoširdžiausios maldos
ir dėkingumo žodžiai iš
žmogaus širdies skiriami
Jėzaus Kristaus Motinai
Marijai.
Gegužinių
pamaldų metu visą mėnesį
kalbama Marijos litanija
ir
pačios gražiausios
giesmės giedamos Švč. M.
Marijos garbei. Jos padeda
žmogui
pakilti
nuo
žemiškų vargų, sustiprėti
dvasiškai ir fiziškai, ir
tapti tikrais Dievo vaikais.

Giesmė Švč. M. Marijai
Sveika, Marija, Motina Dievo.
Dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo širdyje,
Melsk už mus Dievą, sveika, Marija!

Šventa Mergele, pilna malonės,
Vienybę platink, sutaikink žmones,
Naikink rūstybę visų širdyje,
Suteik ramybę, sveika, Marija!

Sveika, Mergele nesuteptoji,Kančioj mus guodi, ligoj globoji;
O kvepiančioji dangaus lelija,
Duok sveiką orą, sveika, Marija!

Motina šventa, visų tyriausia,
Duok nekaltybės dorą brangiausią,
Naikink širdyje pikto vergiją,
Duok Dievo meilę, sveika, Marija!

Tu žemei Dievą gimdei, penėjai,
Dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
Tegul mūs šaliai palaima lyja,
Gink mus nuo bado, sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
Neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
Nuvesk į dangų, sveika, Marija!

Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
Ašaras graudžias po kryžium liejai;
Per savo kančią lyg Kalvariją
Duok mums kantrybės, sveika, Marija!

Vaikų Pirmoji Šv. Komunija
Vadaktėlių bažnyčioje gegužės 5 d. 14 val.
Krekenavos bazilikoje gegužės 11 d. 18 val.
Upytės bažnyčioje gegužės 12 d. 10 val.
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Mieli parapijiečiai ir piligrimai,
Kai kuriuos iš Jūsų jau pasiekė mano asmeniškai pasirašytas sekančio turinio laiškas. Kiek pajėgiu
aš pats, ir pastoracinės bei ekonominės tarybos nariai, stengiamės, kad į šį prašymą, būtų kuo gausiau
ir konkrečiau atsiliepta. Tai visų mūsų reikalas! Todėl kiekvieno indėlis, kad ir pats mažiausias labai
svarbus. Suprantu, kad gyvename ne pačiais lengviausiais laikais, bet kai pagalvoji, ar mūsų tėvams ir
seneliams, kurie kūrė ir statė šios parapijos gerbūvį, buvo lengviau?..
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija neturėjo parapijos namų. Senoji klebonija
sudegusi 1989 m. dar iki šiol neatstatyta. Po pamaldų Krekenavos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai
bei svečiai neturėjo kur susirinkti ir pabendrauti. Parapija neturėjo galimybės tinkamai priimti piligrimų,
atvykstančių pasimelsti prie stebuklingo Švč. M. Marijos - Malonių Versmės paveikslo ir paprašyti jiems
reikalingų malonių. Nebuvo kur pasislėpti nuo lietaus ar vėjo, išgerti karštos arbatos puodelio.
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 2011 metais buvo paskelbta Bazilika.
Kiekvieno mėnesio 15 d. čia vyksta iškilmingos šv. Mišios prašant Švč. M. Marijos užtarimo. Šv. Mišias
aukoja vyskupai, dalyvauja daug kunigų, tiesiogines laidas iš Bazilikos transliuoja „Marijos radijas“ ir
televizija. Suvažiuoja nuo 300 iki 1000 ir daugiau maldininkų.
Parapijos ūkinis pastatas buvo susigražintas 2012 m. Organizuojant talkas šis pastatas buvo
aptvarkytas. Šiuo metu čia yra priimami gausiai atvykstantys piligrimai, vykdomi įvairūs užsiėmimai
jaunimui, įsikūrusi Marijos Legiono organizacija, dalis patalpų naudojama įvairių bažnytinių reikmenų
sandėliavimui.
Tačiau šis pastatas yra avarinės būklės ir parapijos pastoracinės tarybos buvo nutarta jį rekonstruoti
pagalbos kreipiantis į Panevėžio rajono Vietos Veiklos Grupę. Norint gauti finansinę paramą iš Europos
Sąjungos fondų reikalingas ir nemažas parapijos įnašas. Šiai dienai tokių lėšų parapija neturi.
Prašome pagal galimybes prisidėti prie šio įnašo dalies sukaupimo savo finansine auka perduodant
savo auką parapijos klebonui (klebonijos raštinėje), ar pervedant pavedimu į specialiai atidarytą
sąskaitą Panevėžio kredito unijoje. Sąskaitos Nr. LT74 5011 0000 1400 2556 LTL., įmokos pavadinimas
„auka ūkinio pastato rekonstrukcijai unikalus Nr. 4400-2324-3381“
Krekenavos stebuklingoji Dievo Motina - Malonių Versme, į kurią gegužės mėnesį kreipiamės
ypatinga litanijos malda ir giesme, lydėk mūsų siekius ir apdovanok žmonių dosnumą, savo malonėmis.
Parapijos bendruomenės vardu su dėkingumu,
Kun. Gediminas Jankūnas
Klebonas/rektorius

Sveikiname naująjį Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Liną
Grušą ir meldžiame jam Krekenavos Dievo Motinos – Malonių
Versmės globos!

Ona Adašiūnienė
Iždonai 1971-04-10

Iš po sniego gležnutės
Pasirodė žibutės.
Jos į saulę jau kelia
Savo mažą galvelę.

Žibutės
Nors šiaurys vis dar pūtė,
Bet nebijo žibutės.
Mėlynavo prie kelio
Vis daugiau jų seselių.

Ir pabūgo šiaurys
Mėlynųjų sesučių.
Ir išbėgo bailys
Išsigandęs žibučių.
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Angelė Pranaitytė

Šv. Jono Nepomuko atlaidai

Vadaktėliuose gegužės mėnesio 12 d .bus
švenčiami Šv. Jono Nepamuko atlaidai. Jo vardu yra
pavadinta Vadaktėlių parapija. Tai Čekų šventasis.
Jis buvo įšventintas kunigu 1380 m. Dirbo Prahos
vyskupijoje. Už tai, kad gynė arkivyskupo viršenybę
prieš karalių Vaclovą IV, neišdavė išpažinties
paslapties, buvo kankintas ir numestas nuo tilto.
Jis laikomas tiltų globėju, saugotoju nuo potvynių,
neteisingai kaltinamų asmenų užtarėju. Lietuvoje
yra Trakų ir Anykščių miestų globėjas.
.
Įdomi yra ir Vadaktėlių bažnytėlės atsiradimo
istorija. Istoriniuose šaltiniuose nurodoma, kad ją
yra įkūręs Kuršo kunigaikštis pulkininkas Bironas
pirmojo Lietuvos – Lenkijos padalijimo laikais
1773 m.. Jis metė kariuomenę ir iš protestanto tapo
kataliku, net vienuoliu ir kunigu. Vadaktėlių dvarą,
turbūt dovanotą jam už nuopelnus, jis atidavė su
juo drauge katalike tapusiai seseriai, kuri ištekėjo už
barono Grotuso.
Kurį laiką tai buvo dvaro bažnytėlė. Vėliau
dvarą paveldėjo Grotuso duktė, kuri ištekėjo už grafo
Kopanskio ir 1784 m. į dvaro bažnytėlę įvedė viešas
pamaldas. Kunigo dar paskirta nebuvo. Bažnyčios
pastatas 1880 m. buvo praplėstas ir padidintas, o

1881m. Ivonė Kopanskienė
užrašė
bažnyčiai
8,5
dešimtinės žemės ir 160
rublių metinės algos ir
buvo paskirtas kunigas.
Gavus lėšų iš dvarininko
Juozo Bytauto 1910 m.
bažnyčia remontuojama,
pristatomi du bokštai.
Vadaktėlių dvare
buvo sukaupti gausūs ir
turtingi įvairių rinkinių
archyvai. Iš jų medžiagą
naudojo
ir
rašytojas
Henrikas
Senkevičius,
rašydamas
„Tvaną“,
kuriame pavaizdavo ir šį
dvarą. Dvaro valdytojui
mirus,
jo
archyvą
už
skatikus
nupirko
Panevėžio žydeliai silkėms
vynioti. Taip žuvo brangūs
praeities dokumentai.
Juozo Tumo – Vaižganto kunigavimo laiku
(1902- 1905 m.) Vadaktėliai dar buvo vadinami
Vadakčiukais.

Gegužės 12 d. 14 val. Vadaktėliuose Šv. Jono Nepomuko atlaidai. Kviečiame dalyvauti!

Elena Sereikienė (2004-05-17 Panevėžys)

Lietuviškas testamentas

Aš noriu Jums palikt švarius namus.
Jų pamatus dar protėviai sukrovė,
Čia slinko jų ori, žila senovė.
Čia blaškės mano amžius neramus.
Nuplausiu žingeidžias langų akis, Tegu ateinančius iš tolo rodys,
Ir kol bus ištartas pirmasis žodis
Kas jie – draugai ar priešai – pasakys.
Tuoj slenkstį tryptą svetimų nušveisiu,
Ir stalą drobės staltiese užtiesiu,
Ant jo duonutės kepalą padėsiu
Tepamaitina Jus, kai aš išeisiu.
Voratinklius nubrauksiu nuo kerčių,
Spalvas šventų paveikslų atgaivinsiu.
Galustalėje seną kryžių pakabinsiu –
Kaip ženklą Dievo ir žmogaus kančių.
Išlikęs mūsų židinys jaukus,
Jame įkursiu ugnį iš gerumo.
Be išdavystės, praradimo dūmų –
Tegu jis šildys Jūsų anūkus.
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Gyvybės diena

Alma Dambrauskienė,
Panevėžio „Minties“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį
minima Gyvybės diena.
Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija
Vyskupų konferencijose 1991 metais. Popiežius Jonas
Paulius II – asis aktyviau ją minėti paragino 1995
metais.
Lietuvoje gyvybės diena minima nuo 1998
metų , kai Popiežius Jonas Paulius II – asis pasiūlė ją
švęsti bažnyčiose.
Šios dienos tikslas – paskatinti visuomenę
daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei
ir vertei, atkreipti dėmesį į negimusios gyvybės
išsaugojimą, abortus ir eutanaziją.
Įvairiose šalyse ši diena minima skirtingu
metu. Visose šalyse pasisakoma už negimusios gyvybės
išsaugojimą, ginamas žmogaus orumas, smerkiamas
smurtas, kalbama apie šeimų gyvenimo kokybę fizine
ir dvasine prasmėmis, skatinama rūpintis paliegusiais
ir senais žmonėmis.
Gyvybė - Dievo dovana. Neįkainojama,
nepamatuojama, nes jos vertė – pats žmogus.
Nesvarbu, koks trumpas gyvenimas būtų ir kokiomis
sąlygomis jį nugyventume – nėra tokių priežasčių ,
kurios sumenkintų kurio nors žmogaus gyvenimo
vertę ar padarytų jį prastesniu už kitą. Kiekvienas
žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Šią dieną
susimąstome apie žmogaus gyvybės slėpinį, apie
tai, iš kur Žemėje,
atsirado žmogus.
Gyvybės diena – tai
diena , kai kalbama
apie moters ir vyro
meilę,
santuoką,
ištikimybę, šeimą.
Šeima yra naujos
gyvybės kūrėja.
Nuo
pat
gyvybės pradėjimo
momento tampama

žmogumi. Kad tai žmogus rodo susiformavusi širdutė
(ji susidaro 23 – 24 nėštumo dieną) nervų sistema (ji
pradeda formuotis 21 nėštumo dieną).
8 – os nėštumo savaitės pabaigoje žmogutis
turi visus išsivysčiusius vidinius organus ir kūno dalis,
kurie vėliau tik didėja ir prisitaiko atlikti funkcijas.
Nuo pat gyvybės pradėjimo viskas yra nulemta – lytis,
paveldimi požymiai, gabumai. Mokslininkų įrodyta,
kad būdamas motinos įsčiose vaisius jaučia motinos
širdies plakimą, jos nuotaiką, jos skausmą. Argi
galima abejoti, jog tai yra gyvybė, o jos sunaikinimas
– žudymas.
Keista, kad dabartinis pasaulis pasiklydo
šeimos ir santuokos sąvokose. Nebežinome kas yra
šeima, kas gali tuoktis ir sudaryti šeimą, nelaikome
sunkia nuodėme pasikėsinimo į bejėgę gyvybę.
Iškreiptas požiūris į žmonių tos pačios lyties
santuokas, dar baisiau, kad surogatinės motinos už
atlygį gimdo vaikus ir kaip daiktą atiduoda auginti
gėjų šeimoms.
Gyvybė – didžiulė Dievo dovana. Gavę
ją turime oriai vertinti – neskurdinti alkoholiu,
narkotikais, žiaurumu, o puoselėti ir dėkoti Dievui už
ją.
Žmogus pavargsta gyvenimo kelyje, jį lydi
daugybė pavojų, sunkumų, netekčių ir kančių. Gyvybę
paimti (kaip ir duoti) gali tik Dievas.
Dažnai po traumų, nepagydomų ligų , senatvėje
besikankinantis žmogus trokšta mirti. Atsirado
nauja sąvoka - eutanazija. Eutanazija – lengvas ir
neskausmingas žmogaus gyvybės nutraukimas.
Kentėdamas žmogus tampa silpnas ir gali
prašyti medikų ar artimųjų padėti jam išeiti. Anot
slaugos specialistų, faktas jog žmogus prašo atlikti
jam eutanaziją, rodo tik tai , jog jis nėra tinkamai
prižiūrimas ir slaugomas.
Kaip
besiskleidžiantį
pavasario
žiedą
saugokime negimusį žmogų, padėkime ligoniui,
invalidui, benamiui, psichikos ar fizinę negalią
turinčiam žmogui, valkatai ar didžiūnui. Dievo akyse
mes visi lygūs.

Iš respublikinės konferencijos gimnazistės grįžo diplomuotos
Tikybos vyresnioji mokytoja Ilona Dauderienė

„Tikėjimas yra mūsų gyvenimo palydovas,
leidžiantis nuolat nauju žvilgsniu išvysti tai, ką
Dievas dėl mūsų daro. Tikėjimas, siekiantis įžiūrėti
laiko ženklus šiandieninėje istorijoje, įpareigoja
kiekvieną iš mūsų tapti gyvu Prisikėlusiojo buvimo
pasaulyje ženklu.“ (Benediktas XVI)
Balandžio 11 d. Panevėžio raj. Krekenavos
Mykolo Antanaičio gimnazijos 3b klasės gimnazistės

dalyvavo respublikinėje moksleivių ir mokytojų
konferencijoje „Tu parodysi man taką, kuris į
gyvenimą veda“ (Ps. 16, 11), skirtoje Tikėjimo
metams paminėti. Konferencijoje pranešimus apie
Šv. pranciškonų vienuolį ir kunigą Maksimilijoną
Kolbę skaitė 3b klasės gimnazistės: Aleksandra
Pociukonytė, Livija Medeckytė.
Noriu pasidžiaugti, kad gimnazisčių
pastangos, ruošiant pranešimus, nenuėjo veltui:
vertinimo komisijos buvo apdovanoti diplomais.
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Mums gera pasidžiaugti
Klebonas Gediminas Jankūnas ir pastoracinė taryba

Ne vienas mūsų turime šventinį džiaugsmą
širdyje, kai nuoširdžiai dalyvaujame šv. Mišiose.
Pasirodo, kad gyvenimo pilnatvė – ne turėti, o būti .

Žmogiškoji vertė yra matuojama ne tuo, ką turime,
o tuo kokie esame. Vertingesnė gyvenimo prasmė,
kai gebame savo turtais dalintis. Džiugu, kad geros
valios, ir supratimo kupini parapijiečiai vis dažniau
nori įsilieti į bazilikos gyvenimą.
Šiandien norime padėkoti :
-už pagalbą, paramą, konsultacijas puošiant
baziliką Aušrai Aleksandravičienei, Brigitai
Lukoševičiūtei, Daivai Galvanauskienei, Valdonei
Kuncienei;
-už solidarumą ir sąmoningumą Krekenavos
jaunimui ir jų vadovui Vincui Šatui, kurie Šv. Velykų
rytą išdidžiai nešė bažnytines vėliavas;
- už nuoširdų
bendradarbiavimą ir
talkininkų tinklo plėtrą parapijoje seselei Loretai.

2013 metų kovo mėnesio Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, Lt

Upytės, Lt Vadaktėlių, Lt

Sekmadienio rinkliava (03-03)

329,-

275,-

-

Sekmadienio rinkliava (03-10)

396,-

185,-

-

Atlaidų rinkliava (03-15)

850,-

-

-

Sekmadienio rinkliava (03-17)

295,-

205,-

-

Verbų sekmadienio rinkliava (03-24)

1505,-

452,-

-

Velyknakčio rinkliava (03-30)

1119,-

470,-

-

Velykų ryto rinkliava (03-31)

2573,-

1100,-

239,-

2013 metų balandžio mėnesio Krekenavos ir Upytės parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, Lt

Upytės, Lt

Sekmadienio rinkliava (04-07)

538,-

166,-

Marijos Legiono šventės rinkliava (04-08)

606,-

-

Sekmadienio rinkliava (04-14)

334,-

145,-

Atlaidų rinkliava (04-15)

814,-

-

Sekmadienio rinkliava (04-21)

385,-

123,-

Verbų sekmadienio rinkliava (04-28)

422,-

167,-

Ona Adašiūnienė
Krekenava 2013-03-20

Naujai bazilikos
šildymo sistemai
surinkta
36 244 Lt. Ačiū!
(Reikia 40 000 Lt)

Gimtinė
Palangėj švilpauja varnėnas,
Padangėj pemkės „klyvi“ šaukia.
Papieviais mokiniai būriais
Kasdien mokyklon traukia...

Tankiuose krūmuose lakštutė
Užtraukia savo giesmę naują.
O ji lyg aidas nuostabi
Per krūmus, pievas nukeliauja...

Pakrūmėm šniokščia upeliukas.
Jo vandens apie kalvą sukas.
Čia ir lydžiai, ir ešeriukai,
Ir tamsūs, žvilgantys vėžiukai.

Kai saulė leidžias vakarais
Visa gamta ilsėtis eina.
Tik varlės kūdroje būriais
Ilgai dar traukia savo dainą...
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Išpažintis
Gėda, baimė, nusivylimas, neviltis. Dar visai
neseniai gyvenau valdomas šių jausmų ir atrodė, kad
gyvensiu taip visada... Jėgos seko. Bandžiau gintis,
agresyviai gintis. Dabar suprantu, kad tai buvo savotiškas
pagalbos šauksmas. Mintyse ištisai skambėjo vieno poeto
žodžiai: „aš toks vienas, velnioniškai vienas, pasiilgęs...“
Taip aš jaučiausi.
Vienintelė paguoda - stiklinė arba butelis...
Stiklinė, butelis, dar butelis, o kur paguoda, kur dingo
paguoda??? Nebesupratau, kas su manim pasidarė. Būdavo
– išgeri - palengvėja, atsiranda noras gyventi, planuoti,
kurti. Dabar – išgeri - nebesinori gyventi, apima apatija,
bijai prabusti...
Aš prakeiktas - tokią diagnozę nusistačiau ir keletą
metų bandžiau gyventi (tiksliau - išgyventi). Jėgos seko,
nors neturėjau nei 40 metų. Viltis nušvisdavo pakliuvus į
PLC (priklausomybės ligų centras). Greitai atsigaudavau
fiziškai, patikėdavau, kad dabar bus kitaip. Su dideliu
pagreičiu pradėdavau gyventi, kurti, planuoti... Bet vėl
prabundu PLC. Vilties vis mažiau. Galų gale matau žmogų
baltu chalatu, kuris man sako: „nebegalim tau padėti, per
greitai pas mus sugrįžai, sulašinsim lašelinę ir važiuok
namo“.
Namo - negaliu. Namuose jau išbandžiau „virvės
terapiją“. Galvoju - grįšiu ir vėl bandysiu, todėl maldauju:
„izoliuokit mane nors keletui dienų, kad nors kiek
prablaivėtų protas“.
Turbūt įtikinamai prašiau - pagailėjo, leido
pasilikti, pasiūlė kitokį gydymosi būdą - be vaistų.
Gavau keletą knygų, kažkokius testus. Galvojau, kad iš
manęs juokiasi. Vaistai nepadėjo - ką gali knygos padėti
prakeiktam žmogui. Bet trauktis nebuvo kur, laiko
turėjau, todėl pradėjau tas knygas skaityti. Žeidė tokie
žodžiai: „alkoholizmas“, „alkoholikas“, „nepagydoma
liga“. Neradau ten tokių išsireiškimų: „alaus mėgėjas“,
„alus - bendravimo priemonė“ ir pan. Kuo toliau skaičiau,
tuo labiau norėjau skaityti ir domėtis, nes pajutau, kad ten
neišgalvotos, o patirtos istorijos, panašios į mano. Pirmą
kartą supratau, kad alkoholizmas - ne prakeikimas, o
tiesiog liga, turinti savo simptomus, stadijas, rizikas ir t.t...
Esu ligonis, sergantis nepagydoma, bet nebeviltiška
liga. Ją galima sustabdyti ir išmokti kontroliuoti.

Tą patvirtino ir kiti žmonės, kurie buvo apsilankę
pas anoniminius alkoholikus (AA).
Jie
pasakojo,
kad gyventi galima ir su šia liga, gyventi gerai, ramiai
ir be baimių. Sunku man buvo suprasti ir patikėti visu
tuo, tačiau tikėti norėjau, juolab mačiau, kad tie žmonės
laisvesni, linksmesni negu buvau aš. Kažkur dingo apatija,
nusivylimas. Nutariau pabandyti nueiti pas AA. Prarasti
juk nebuvo ko.
Išeitis yra ir aš tą išeitį radau! Taip trumpai galiu
nusakyti pirmo vizito į AA grupę įspūdį. Aišku, vėliau buvo
apėmusios abejonės, klausimai, noras pasitikrinti. Visko
buvo. Tačiau džiaugiuosi, kad ir sunkiomis akimirkomis
nepamiršdavau to pirmojo įspūdžio ir laikiausi jo, kaip
gelbėjimosi rato.
Palaipsniui įsitikinau, kad 12-kos žingsnių
programa, kurią nagrinėja ir naudoja AA, tikrai veikia..
Teko dažnai „lipti per save“, bandyti elgtis kitaip, nei
anksčiau ir gyvenimas pradėjo keistis, mano savijauta
palaipsniui gerėjo, vidus rimo. Pradžioje paminėti jausmai:
gėda, baimė, nusivylimas, neviltis kažkaip sumažėjo,
jų vietas užėmė tikėjimas, pasitikėjimas, nuolankumas,
ramybė. Apie tai anksčiau galėjau tik svajoti...
Įsibėgėja jau aštuntieji blaivybės metai. Metai pilni
spalvų, atspalvių, be iškirptų vietų, nutrūkusių kadrų.
Nesijaučiu pranašesnis už kitus, gavęs tai, ko galbūt kiti
dar neturi. Tiesiog esu labai dėkingas už tai, kad šiandien
galiu suprasti kitą, kuris jaučiasi panašiai, kaip jaučiausi
tada aš, kuris galbūt tamsoje ieško šviesos bijodamas,
nepasitikėdamas, abejodamas. Anuomet mane paguodė
tokia frazė: „jeigu viduje gimė noras kažką keisti, daryk
viską ramiai, neskubėk ir nebijok - tu dabar nevienas“.
Daug dalykų dar nepaminėjau: santykių šeimoje,
darbe ir kitur. Visa tai tvarkosi, gerėja. Neparašiau žodžio
DIEVAS. Bet ne todėl , kad to vengiu, bet todėl , kad
stengiuosi nedaugžodžiauti šioje srityje. JO pilna „tarp
eilučių“, be JO pagalbos tikrai pats nebūčiau išsikapanojęs.
Juk visada prašydavau sau sveikatos, o gavęs tos sveikatos,
taškiau ją kur papuolė, nemokėjau elgtis. Susimąstyti
pradėjau tik pajutęs, koks bejėgis esu ir koks JIS man
reikalingas.
Baigdamas, prisiminiau kažkur skaitytą mintį
„sutemos tirščiausios prieš aušrą“. Tai tiesa.

Š. m. gegužės 11 d. Naujamiesčio Anoniminių Alkoholikų grupė švenčia vienerių metų savo veiklos sukaktį.
Ta proga, visus besidominčius Anoniminių Alkoholikų veikla, kviečiame apsilankyti Naujamiesčio parapijos namų
salėje, adresu: S. Nėries g. 1 Naujamiestis.
Numatoma dienotvarkė:
11 val. Registracija
12 val. atviras A. A. susirinkimas, kuriame gali dalyvauti visi, besidomintys mūsų veikla
13 – 14 val. pertrauka
14 val. uždaras A. A. susirinkimas, dalyvauja tik turintys problemų dėl alkoholio
Bus galimybė pravesti uždarą Al-Anono susirinkimą
16.30 val. vakaronė
Tel. pasiteiravimui: 862853935
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Liepos 1-10 d. - piligriminė kelionė į Italiją. Kelionės kaina: 1500 lt. Kartu važiuos klebonas
Gediminas Jankūnas. Norinčius prisijungti, išsamesnės informacijos teiraukitės Krekenavos parapijos
raštinėje arba sesers Loretos, tel.: 864056551.

Susitikimai, jungiantys kartas
Rima Balčiuvienė,
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių k. mokytoja

Kartais pamatyti veidai ar išgirsti žodžiai tyliai gula
užmaršties slėnyje, o kartais įkyriu dilgčiojimu smilkiniuose
neleidžia pamiršti, verčia ieškoti galimybių dar kartą susitikti,
išgirsti, ką jau girdėjai pats, atverti giliaprasmių žodžių gelmę
kitiems, leisti ir jiems pajusti žodžio skonį. Taip atsitiko
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pradinių klasių
mokytojai Laimai Urnikienei, kai liepos mėnesį Šventojoje
išgirdo Klaipėdos universiteto profesoriaus literatūrologo
Petro Bielskio žemaitiškai skaitomus M.Valančiaus tekstus.
Nebuvo tai tekstai iš vyskupo prozos, bet atsiminimai,
dokumentų ištraukos, laiškai, kurie, atrodytų, negalėtų
sudominti, tačiau kiek juose buvo gyvo žodžio, gyvo, net iš
19 amžiaus atėjusio rūpesčio žmogumi. Taip prof. P.Bielskis,
įgavęs M.Vyskupo pavidalą, atkeliavo į Krekenavos baziliką,
kur susirinko nemenkas būrys gimnazistų, mokytojų,
miestelio gyventojų. Ir pasklido Aukštaitijos viduryje graži,
nors ne visiems suprantama žemaitiška tarmė: kaip mamelę
rek mylėt, Dievui kožną dieną dėkavot ir melsties, vakaliais
rūpinties, girtuoklystės atsiskirt, knygeles skaityt... Netrūko
kalboje nei pamokymų, nei anekdotiškų situacijų, nes ir pats
M.Valančius mėgo ,,pašposauti”, o reikalui esant – griežtai
bartis. Apie jo raštus J. Šliūpas taip rašė: ,,Kalba jo raštų yra
gryna, pilna priežodžių, o kartais ir juokingų ar nešvankių
išsitarimų.” Tai išgirdome ir mes. Mintys apie žmogaus
gyvenimo prasmę ir norą būti naudingam nuskambėjo iš
paskutinio vyskupo parašyto laiško.
Krekenavos bazilikos klebonas Gediminas
Jankūnas, tardamas apibendrinamąjį žodį, nusistebėjo, kad,
pasirodo, vienu šūviu galima net penkis zuikius nušauti:

minint Tarmių metus išgirsti gyvą žemaitišką žodį; suprasti,
kas yra amžinosios vertybės; neprimetant parodyti Dievo
meilę; nebijoti mylėti Tėvynę ir jai dirbti; mylėti klystantį
žmogų ir padėti jam atsisakyti girtuoklystės.
Tuo susitikimas su prof. P.Bielskiu nesibaigė –
gimnazijoje vyko seminaras mokytojams apie teatro poveikį
ugdant asmenybę. Profesorius kėlė idėją, kad tiesiausias
kelias į vaiko širdį – teatras: taip atsiranda daugiau galimybių
pajusti, kuo gyvena mažasis žmogus, suprasti jo problemas
ir padėti įkyriai nemoralizuojant. Net pasikeitimai greičiau
įvyksta, kai randamas artimas veikėjas, įsigyvenama į jo
situaciją, nuoširdžiai bandoma ją suprasti. Todėl, kaip
akcentavo svečias, kiekviena mokykla privalo turėti teatrą.
Net pats pasižadėjo dar kartą atvykti ir suorganizuoti
kūrybines dirbtuves mokiniams, gal net mokytojams, nes
per M.Valančiaus tekstų skaitymą galėjo įsitikinti, kad
pastarieji labai meniškos prigimties, kūrybingi, juose dega
ugnis.

Krekenavos Marijai

Pažvelk, Marija Krekenavos,
Į savo išrinktus vaikus,
Šiandien suklaupę tyliai prašom,
Išpildyk mūsų troškimus.
Čia taip dažnai nyku ir šalta,
Kai nėr Tau mylinčių širdžių,
Aš Tau siunčiu gražiausią maldą
Ir savo ilgesį nešu.
Prie tavo kojų aš sudėsiu
Savas mintis ir siekimus.
Aušrine Tau žvaigžde spindėsiu,
Išgirsk Marija Tu ir mus.
Nors mes ir vėl Tave užmirštam,
Paklydę žemiškoj nakty...
Pažvelk, mes pas Tave sugrįžtam,
O būki, Motin, atlaidi.
Graži Marija Krekenavos,
Mes tiesiam į Tave rankas.
Esi garsi stebuklais savo,Priimk savų vaikų maldas.

Renata Dambrauskaitė – Laučkienė.
1981.04.10.
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Klebonijos raštinėje darbo dienomis galima įsigyti
bazilikos suvenyrų ir dievocionalijų, o sekmadieniais ir
švenčių metu bazilikos gale.
Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų
bazilikoje prašome susitarti iš anksto
paskambinus į klebonijos raštinę.

2013 metų kovo - balandžio mėnesiais
iškeliavusieji į amžinybę:
Krekenavos parapijoje:

Virginija Šusterovienė, 61 m.
Vanda Lebedienė, 70 m.
Simas Barauskas, 53 m.
Irena Šatinskienė, 68 m.
Robertas Masiliūnas, 73 m.
Bronė Žilinskienė, 92 m.
Mindaugas Svetikas, 34 m.

Upytės parapijoje:

Antanas Savičius, 77 m.
Konstantinas Špokas, 68 m.

Vadaktėlių parapijoje:

Lionginas aleliūnas, 94 m.

Prisiminkime Juos maldose.

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:
gegužės 5 ir 12 d. 14 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje:
Pirmą 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

2013 metų kovo - balandžio mėnesiais pakrikštytieji:

Krekenavos parapijoje:
Jonas Petrulis
Jokūbas Verikas

Vadaktėlių parapijoje:
Darius – Jonas Stanionis

2013 metų balandžio mėnesį susituokusieji:
Ernestas Simonavičius
Ir
Greta Lukavičiūtė
Sveikiname!
Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje vyksta
kiekvieną pirmadienį 17 val. parapijos salėje. Kviečiame
dalyvauti.

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 CaritasJanina Bagdanskienė (45) 555 639
Upytės vargonininkė - Pranutė Adomaitienė,
tel. (45) 570 616
Krekenavos katechetė Aurelija Kotinskienė
mob. tel. 861202053
Upytės katechetė Ilona Dauderienė mob. tel.
861605313
Vadaktėlių bažnyčios prižiūrėtoja Stasė
Radzevičiūtė tel. 861733780

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 233 Lt., išleista - 220 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki gegužės 17 d.
Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių!
Dėkojame už Jūsų paramą!

