
Po Bazilikos 
                 skliautais

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

2013 m. spalio mėn. Nr. 20 (22) 

Vėlinių oktavos pamaldos už mirusiuosius Krekenavos, 
Upytės ir Vadaktėlių parapijose

Lapkričio 1d. Visų Šventųjų 
iškilmė(penktadienį)
10 val. Upytės bažnyčioje.
12 val. Krekenavos bazilikoje.
14 val. Vadaktėlių bažnyčioje, po                                                                          
Šv. Mišių gedulinės pamaldos.
18 val. Krekenavos bazilikoje 
Šv. Mišios už mirusiuosius, procesija  
į Krekenavos kapines.

Lapkričio 2 d. Vėlinės (šeštadienį)
10 val. Upytės bažnyčioje, po
šv. Mišių procesija į kapines.
12 val. Krekenavos Bazilikoje,
Po šv. Mišių procesija į 
Švenčiuliškio kapines.

14 val.Žibartonių koplyčioje,
Po Šv. Mišių procesija į kapines.
18 val. Krekenavos bazilikoje
 Šv. Mišios už mirusiuosius.

Lapkričio 3 d. (sekmadienį)
10 val. Tituliniai Šv. Karolio 
Boromėjaus atlaidai Upytės bažnyčioje.
12 val. Krekenavos bazilikoje.

Lapkričio 4 – 8 d. 
(pirmadienį – ketvirtadienį)
18 val. Krekenavos bazilikoje.

Mieli parapijiečiai ir svečiai,
Kviečiame Jus dalyvauti Šv. Karolio 

Boromėjaus
Parapijos namų salės atidaryme.
Lapkričio  3 d.  10 val.  Šv. Mišios.
Po  Šv. Mišių  Upytės  A. Belazaro  

pagrindinės
Mokyklos  mokinių  pasirodymas.

11 val.  Parapijos  namų  salės  
pašventinimas.

Vaišinsimės  savo  atsineštomis  vaišėmis.
Pastoracinė  taryba.
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	 Rudenio	 spalvų	 margumynas	 džiugina	 ne	 vieno	 akį	 ir	 širdį.	
Tačiau	pamažu	krintantys	lapai	atskleidžią	ir	kitokią,	mažiau	lyrišką	
rudenio	 pusę.	 Apsiniaukęs	 dangus,	 darganotas	 oras,	 rudeniška	
drėgmė	 atrodo	 nori	 persmelkti	 netiktai	 mūsų	 bažnyčių	 ir	 namų	
sienas,	 bet	 įneša	 šalčio	 ir	 į	 mūsų	 pačių	 sielas.	 Nenuostabu,	 kad	
sumažėjus	 saulės	 spindulių	 taip	 labai	 pradedame	 ilgėtis	 šviesos	 ir	
šilumos.	Kuomet	tokia	niūri	aplinka	kur	tos	šviesos	ir	šilumos	ieškoti?		
Žmogaus	širdyje,	jo	sieloje	reikia	kad	degtų	tikėjimo	ir	pasitikėjimo	
Dievu	žiburys.

	 Neatsitiktinai	 lapkričio	 mėn.	 pirmąją	 savaitę,	 o	 jau	 ir	 kelias	
savaites	prieš	tai,	lankome	ir	tvarkome	savo	artimųjų	kapus.	Juose	uždegame	pašventintą	
žvakelę,	kad	būtų	šilta	ir	jauku	tiems,	kurių	mūsų	meilė	kitaip	jau	nebepasiekia,	tik	per	
sukalbėtą	maldą,	uždegtą	žvakelę,	nuo	antkapio	nuimtą	pageltusį	rudens	lapą.

	 Gera	 ir	 gražu	matyti,	 kaip	 mylime	 savo	mirusiuosius,	 tačiau	 liūdna	 ir	 skaudu	
matyti	 kaip	 dažnai	 nemokame	mylėti	 gyvųjų.	 Būti	 tikinčiuoju,	 reiškia	 būti	 mokiniu	
nuolatinėje,	visą	gyvenimą	trunkančioje		Jėzaus	ir	Marijos	mokykloje.	Mokykloje,	kur	
mokomės	mylėti	Dievą	ir	artimą,	mylėti	tai	kas	dar	gyva,tikra	ir	amžina.

	 Meldžiu	 ir	 linkiu,	 kad	 kapinėse	 degamos	 žvakelės	 šviesos	
ir	 šilumos	atspindys	 atsirastų	mūsų	 	 širdyse	 ir	 sielose.	 Kad	netik	
kapinėse		būtų	gera	ir	ramu	apsilankyti,	bet	ir	gyvenant	tarp	žmonių	
rudenėjančioje	Lietuvoje.

	 Esu	pastebėjęs,	kad	prieš	lapkričio	pradžią,	kuomet	ypatinga	
malda	 ir	 dėmesiu	 apgaubiame	 savo	 mirusiuosius,	 žmonėse	
pasklinda	 įvairūs	 „vaiduoklių“	 ir	 kitokių	 keistų	 būtybių	 regėjimo	
pasakojimai.	 Greitai	 sutemstančioje	 dienoje,	 stokojant	 saulės,	
nesunku	 pažadinti	 mūsų	 protų	 ir	 širdžių	 kertelėse	 pasislėpusias	
baimes	 ir	 nerimą.Kiek	 įmanoma	 nepasiduokime	 tokioms	 nuotaikoms!	 Tikinčiam	
žmogui	 išpažinties	 sakramento	 dėka	 apvaliusiam	 savo	 sąžinę,	 apsiginklavus	 Dievo	
žodžio	 ir	 sakramentų	 ginklais,	 niekas	 neturėtų	 būti	 baisu.	 Prašykime,	 kad	 būtume	
pripildyti	 ŠventosiosDvasios,	 kuri	 yra	 tikroji	 ir	 pati	 patikimiausia	 visokio	 nerimo	 ir	
baimių	nugalėtoja.

	 Lapkričio	mėn.	 artėjame	 prie	 Tikėjimo	metų	 uždarymo,	 bet	 tai	 nereiškia,	 kad	
po	to	nebereikės	tikėti.	Esame	Krikštu	suvienyti	su	Dievu	Jo		Bažnyčioje.	Saugokime	ir	
puoselėkime	savyje	šią	brangią	tikėjimo	dovaną.

	 Stebuklingoji	Krekenavos	Dievo	Motina	–	Malonių	Versme	ir	Rožinio	Karaliene,	
laikyk	 mus	 savo	 delne,	 kaip	 šventąjį	 rožinį,	 kad	 Tavo	 padedami	 teiktume	 garbę	
vienatiniam	Tavo	sūnui	Jėzui	Kristui.

Mielieji,

Jūsų	klebonas,
Kun.	Gediminas.



 Po Bazilikos skliautais | 3

Parengė Dalia Greviškienė

Vyskupas Kazimieras Paltarokas ir Upytė

 Kas sieja vyskupą Kazimierą Paltaroką, žymią 
savo laikmečio Lietuvos ir Panevėžio krašto asmenybę 
ir Upytę? Tema gal kiek ir netikėta, bet... Mokyklos 
muziejuje saugoma kraštotyrinė medžiaga  apie 
Upytės bažnyčią. Bažnyčios archyvuose (kopijos) 
yra išlikę vyskupo vizitacijų aprašai apie kanoninius 
apsilankymus parapijoje. 
 Panevėžio vyskupijos tinklalapio informacija: 
,,Kazimieras Paltarokasgimė 1875 m. spalio 22 
d. Gailionių km., Linkuvos parapijoje, Šiaulių 
rajone. Tėvai buvo kaimo šviesuoliai ir troško, 
kad sūnus “išeitų į mokslus”. Mokėsi Joniškėlio 
pradžios mokykloje. Baigęs Mintaujos gimnaziją, 
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Vėliau studijavo 
Petrapilyje. Kunigu įšventintas 1902 m. kovo 22 d. Po 
studijų pradėjo pastoracinį darbą Liepojoje. 1906 m. 
grįžo į Lietuvą ir nuo 1911 m. dėstė Kauno kunigų 
seminarijoje lotynų k., teologijos propedeutiką, 
sociologiją ir filosofiją. 1914 m. buvo paskirtas 
seminarijos vicerektoriumi. Per I-ąjį pasaulinį karą 
rūpinosi seminarijos evakuavimu. Po karo, 1918 m. 
pakeltas Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninku, 
1919 m. – vyskupijos tribunolo teisingumo gynėju, 
1921 m. – vyskupijos socialinės akcijos sekretoriumi, 
1922 m. – bažnyčios turtų valdymo tarybos nariu, 
Teologijos-filosofijos fakulteto pastoracinės teologijos 
profesoriumi ir katedros vedėju.Vyskupu konsekruotas 
1926 m. gegužės 2d. Kauno bazilikoje. Gegužės 30d. 
padarė ingresą Panevėžio šv. Stanislovo koplyčioje. 
Kuriant naują vyskupiją, vysk. Paltarokas išryškėjo 
kaip gabus organizatorius. Pastatė Panevėžyje katedrą. 
Gyvas vyskupo veiklos paminklas yra jo ganytojiški 
laiškai, kurių parašė virš 50. Ganytojas parašė ir išleido 
literatūros pastoracijos, auklėjimo, Katalikiškosios 
Akcijos bei kitais aktualiais klausimais. Mirė Vilniuje 
1958 m. sausio 3 d. Palaidotas Panevėžio katedros 
kriptoje“.
 Vyskupas Upytės bažnyčioje ir parapijoje 
lankėsi 1931, 1936, 1942 metais. Iš aprašų, paliktų 
bažnyčios knygose, labai daug galime sužinoti  apie to 
meto Upytę. 
 ,,1931 m. rugpiūčio 10-11 dienomis 
kanoniškai lankiau Upytės bažnyčią. Jau iš ryto mane 
pravažiuojantį per Upytės circulą į Ėriškius, prie 
Vaišvilčių kaimo, prie gražaus bromo su parašu ,,Mes 
visa nugalėsime Kristuje“ sustabdė gražus žmonių 
būrelis. Kiek atokiau prie Zubiškių kaimo vėl dailus 
bromas paūnksmėje su parašu ,,Sveikiname Mylimą 
ganytoją“ sutiko su gražia prakalba zubiškiečių būrelis. 
Atsakiau, palaiminau.

 Pavakary iš Ėriškių važiuojantį prie Rojūnų 
kaimo, prie žalumynais dailiai išpuošto bromo su 
parašu: ,,Ganytojau, laimink mus!” buvau sutiktas 
tiršto žmonių būrio ir vaikų su vėliava šaulių būrelio, 
persijuosusio tautinėmis ir popiežiaus spalvų 
stugomis. Jų vadas stud. ateitininkas Štaras pasveikino 
labia gražia prakalba. Atsakydamas pasigėrėjau šaulių 
mokėjimu suderinti tikrą tėvynės meilę su Bažnyčios 
pagarba. Jų lydimas dar gėrėjausi dailiais Stultiškių 
kaimo ir Upytės dvaro bromais ir palaiminau prie jų 
gausiai susirinkusius žmones. 
 Į Upytę įvažiuojant prie dailiai originalaus 
bromo su parašu: ,,Sveikas Jaunimo vade!” gražiai ir 
tvarkingai išsirikiavusios sutiko su prakalbėle Upytės 
mergaitės – pavasarininkės. Jų lydimas atėjau prie 
gražių, bažnytinių garbės vartų su parašu: ,,Sveikas 
ganytojau!“, kur tiršto žmonių būrio bažnytinės 
procesijos patiktas nuėjau į bažnyčią“.(Kalba 
netaisyta).
 Iš aprašų turinio sužinome apie Upytės šv. 
Karolio Boromiejaus bažnyčios stovį,  problemas, 
tikėjimo reikalus, žmonių ydas, draugijas, 
organizacijas. Tai: Pavasario kuopa, K.V.C., Šv. 
Sakramento brolija, Tretininkai, Brostvininkų brolija, 
Gyvojo Rožančiaus rateliai, Angelo Sargo kuopa. 
Pažymima, kad prieštikybinių organizacijų nėra. 
 1942 m. rugpjūčio 19-21 dienomis vyskupas 
Paltarokas lankė Upytę. Klebonas kanauninkas A. 
Ignatavičius pranešė apie parapijos moralinę, religinę 
ir medžiaginę būklę. 
 ,,Bolševikų teroro metu upytiečiai sielojosi 
bažnyčios ir religijos reikalais. Jie nepabūgo grasinimų, 
lankė bažnyčią, savo vaikus mokė tikėjimo tiesų namie 
ir mielai leisdavo  juos į tikybos pamokas, kurias 
privačiai dėstė klebonas kapų koplyčioje. Vaišvilčių 
mokyklos vaikai pėsti padarydavę apie 10 kilometrų.
(---) Bažnyčia palaikoma švariai, zakristija aprūpinta 
liturginiais rūbais ir indais. Statoma mūrinė špitolė 
dėl karo sąlygų nebaigta, tvartai menkoki. (--) Raštinė 
vedama gerai. (--) Vaikus paklausinėjau poterių, 
Jaunimą ir vaikus apdalinau savo ganytojiškais raštais. 
Iš Upytės išvykau lankyti Ėriškių bažnyčios“. (Kalba 
netaisyta).
 Maironis taip pat lankėsi Upytėje. Įdomu 
tai, kad dvi iškilias asmenybes: vyskupą Kazimierą 
Paltaroką ir poetą, dvasininką Maironį jungė 
nenutrūkstantys ryšiai po ilgų jų bendradarbiavimo 
metų Kauno kunigų seminarijoje: Maironis buvo 
ilgametis seminarijos rektorius, Paltarokas – 
inspektorius.
 Džiugu, kad apie Upytę vis dar galima rasti 
nežinomų ar naujai atrandamų istorijos puslapių.
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JAUNIMO DIENA ŠILUVOJE

 Mes, Krekenavos „Žolynėlio“ piligrimai, 
dalyvavome Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro 
organizuotoje Jaunimo dienoje Šiluvos atlaiduose. 
Jaunimo dienos tema buvo „Tikiu į...“, joje 
dalyvavo apie 400 jaunų žmonių.
Jaunimo diena prasidėjo Žaiginyje, kur vyko 
dalyvių registracija, šlovinimas bei pirmosios 
katechezės. Pirmąją katechezę Žaiginio Šv. 
Antano Paduviečio bažnyčioje apie tai, kuo 
mes tikime ir kaip galėtume jau turimą tikėjimą 
stiprinti, pravedė kun. Artūras Kazlauskas. Savo 
liudijimu apie Krikšto sakramentą dalijosi brolis 

pranciškonas Severinas.
 Po to pėsčiomis patraukėme į piligriminį 
žygį iš Žaiginio į Šiluvą. Žygio metu sustojimuose 
taip pat klausėmės pasakojimų ir asmeninių 
liudijimų apie kitus sakramentus. Ypač sužavėjo 
kun. Povilo Narijausko liudijimas apie tai, kaip 
Dievas jį pašaukė būti kunigu. Smagu buvo ir 
dalintis bendrais pietumis, taip pat karšta arbata, 
kuria mus vaišino savanoriai.
 Atvykusius jaunuosius piligrimus Šiluvoje 
pasitiko ir pasveikino arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius SJ. Didžioji dalis mūsų grupelės narių 
pirmą kartą lankėsi Šiluvoje. Todėl pirmiausiai 
nuskubėjome pasveikinti Šiluvos Marijos 
Apsireiškimo koplytėlėje, pasimelsti prie akmens, 
ant kurio 1608 metais pasirodė Švč. Mergelė 
Marija. Po to Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bazilikoje vyko Sutaikinimo pamaldos, 
kurių metu galėjome atlikti išpažintį ir susitaikyti 
su Viešpačiu. Po katechezės apie Eucharistijos 
sakramentą kartu šventėme Šv. Mišias.
Po Šv. Mišių visi piligrimai kartu valgė vakarienę, 
o po jos Jaunimo dieną baigė vakaro koncertas, 
kuriame dainavo grupės – „Medinių tiltų smuikai“ 
iš Kaišiadorių ir „Ichthus“ iš Vilniaus.
 Šis piligriminis žygis sustiprino mūsų 
bendrystę ir suteikė viltį ateityje aplankyti ir kitas 
piligrimystės vietas Lietuvoje.

Samanta Klusytė,
Neformalios jaunimo grupės „Žolynėlis“ narė

Krekenavos bazilikoje 2013.10.27 po  12 val. Šv. Mišių  koncertuos  
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro orkestras  

„Sklepučini“.
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Naujieji skautai papildė gretas

 Pagrindinis skautų judėjimo bruožas 
yra dvasia. Raktas, kuris ją atrakina, yra meilė, 
pagarba miškui ir gamtos pažinimas. Net šiais 
materializmo laikais nerasite jaunuolio ar 
suaugusio žmogaus, kurio nejaudintų laukinės 
gamtos šauksmas ir viliojantis miško takelis. 
Su tuo raktu galima plačiai atverti duris, norint 
įsileisti šviežio oro ir saulės spindulių į tą 
gyvenimą, kuris be to būtų pilkas...
 Rugsėjo 21 d. Krekenavos regioniniame 
parke „Girinio tako slėnyje”, plazdant mūsų 
trispalvei vėliavai, jaunieji Krekenavos M. 
Antanaičio gimnazijos skautai prisiekė 
Dievui, Tėvynei ir artimui. Džiugu, kad 

prasmingoje šventėje turėjome svečių. 
Šventėje dalyvavo Panevėžio krašto skautų 
seniūnė Lina Rinkauskaitė, kuri visus 
šventės dalyvius apdovanojo prasmingomis 
dovanomis – emblemomis „Gėrio pėdomis“. 
Visada laukiamas švenčių dalyvis, mokantis su 
moksleiviais bendrauti, mūsų sielų ganytojas, 
Krekenavos Švenčiausios Mergelės Marijos 
Ėmimo į Dangų Mažosios bazilikos klebonas 
Gediminas Jankūnas, kurio išsakytos mintys 
tikrai pasiekė mokinių širdis. Šventėje neapseita 
ir be tradicinio laužo, buvusios mokyklos 
mokinės, dabar jau VDU studentės, Indrės 
dainų. Jai mielai pritarė ir kartu dainavo visi 
susirinkusieji.

Skautų vadovė Ilona Dauderienė

2013 metų rugsėjo mėnesio Krekenavos ir Upytės parapijų pajamos

Rinkliavos Krekenavos, Lt Upytės, Lt Vadaktėlių, Lt

Sekmadienio  rinkliava (09.01) 407,- 152,- 674,-
Sekmadienio  rinkliava (09.08) 420,- 125,- -

Sekmadienio  rinkliava (09.15) 867,- 101,- -

Sekmadienio  rinkliava (09.22) 362,- 337,- -
Sekmadienio  rinkliava (09.29) 368,- 222,- -

Tarp chrizantemų, ašarų maldų ir žvakių            
Tyliai sklando pavargusios sielos
Nuo medžių lapus jau nudraskė 
Vėjas - nebylus rudens šauklys
Sunkūs antkapių akmenys slegia kapus
Sunkūs ilgesio akmenys - širdis...
Tarsi žodžiai per vėlai išsakyti paliko
Nubirę žiedlapiai ant tako...
Aš jau rytoj eisiu pas tave, mama,
Kad spėčiau tau pasakyti, kad myliu...
Kol kelias dar trumpesnis už ilgesį
Kol žvakės dar spintos kampe 
tebeglūdi...

••••••
Mes mokomės prakalbinti linus
Kad juos suprastume, kai nori pasakyti
Kodėl palinko jų galvelės liūdnos
Kodėl nespindi melsvos jų akytės
Gal nori valgyti ir ko,
Gal nori gerti tyro vandenėlio
O gal jiems trūksta lašo dėmesio ir meilės
Širdies gerumo, rūpesčio žmogaus
Ar saulės šilumos iš žydrojo padangių mėlio
Mes mokomės prakalbinti linus
Ir reikia jiems ne dalį – visą širdį atiduoti
Kad kai prabils melsvi laukai į mus
Girdėtume jų skundą, raudą, dainą
Klausytume širdim, padėtume darbais,
Galėtume kartu su jais dainuoti.

Elvyra Gruzdevienė
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○ ○ ○
Palydėk mane šįryt lauko takeliu, mama,
Tolyn nusidriekusia juosta, per lauką, per širdį
Sidabrine gija, tarsi sakmėje lino užgimusia
Pririšusi mano sielą prie savo pilko lininio sijono
Įaudusi mano mintis į raštuotą lino rankšluostį
Apklojusi mano gyvenimą balinto lino paklode...
Palydėk, mama, mane iki kito lauko
Kur miega linai, tyliai saulę sapnuoja...

○ ○ ○
Rudens rapsodija romantiškai aidės
Ir klevo lapai savo auksą klos po kojom
Aš palytėsiu lūpas trupiniu širdies
Po tėviškės klevais sustojus...

Upokšnis tyliai padainuos man savo dainą
Jo vandeny lyg aukso žuvys lapai suplevens
O lengvas vėjas švelniai glostys mano veidą
Šiltai, nerudeniškai plaukus pakedens...
Ir skris nuo lūpų žodis lengvas tarsi pūkas,
Ką palytės - tame užgims viltis,
Tarytum saulės spindulys pro tirštą rūką
Iš mylinčios širdies - širdin nušvis.
Surinksiu žėrinčius lapus į margą puokštę
Jie džiugins dar ilgai mane - kaip saulės atspindys
Nors po rudens ateis žiema, nubluks klevai nutils 
upokšnis
Rudens rapsodiją tebedainuos širdis...

Elvyra Gruzdevienė

Mano metai
Greitai sukas laiko ratai,
Veždami mane....
Bėga skrieja mano metai-
Viskas lyg sapne...
     Rodos vakar tik bėgiojau
      Basas takeliu
Ir nedrasiai pirmą kartą 
      Ištariau: „Myliu“...
Bet tie mano jauni metai 
Prašvilpė žirgais...
Nudardėjo kaip tie ratai
Tėviškės laukais...
       Jau plaukai pradėjo balti
Kaip laukai žiemos...
Jaunas niekada nebūsiu,
Bet širdis dainuos...
 O tos dienos, tuščios dienos,
 Užgulė pečius...
 Ėda graužia mano sielą,
 Kaip pelė kviečius...
Sukas sukas laiko ratai,
Rieda vis pirmyn...
Eina slenka mano metai,
Graudulys – širdin...

Vincas Steponavičius
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Kryžiažodis “Tikybos asas”
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Skersai
3.  Dievo Sūnaus Motina.
4.  Šv. Velykų simbolis.
6.  Jėzaus kapas.
10. Dievo namai.
11. Vietovė, kurioje gyveno Marija, Lozorius ir Morta.
14. Savaitės diena, kurią mirė Jėzus Kristus.
17. Dešimt Dievo įsakymų vienu žodžiu.
18. Kraujo simbolis Šv. Mišių metu.
19. Ženklas Dievo malonei gauti.
24. Stalas ant kurio aukojamos Šv. Mišios.
26. Iškilminga Šv. Velykų eisena.
27. Pirmasis sukurtas žmogus.
29. Šventosios Dvasios simbolis.

Žemyn
1.  Nenuginčijama Dievo tiesa, kuri nereikalauja 
įrodymų.
2.  Šventųjų knygų rinkinys.

5.  Diena, kurią Jėzus prisikėlė iš mirusiųjų.
7.  Popiežiaus valstybė.
8.  Sutrumpinimas lotyniškai – Jėzus Kristus Žydų 
Karalius.
9.  Kunigų įžadas nevesti.
12. Šventoji Žemė.
13. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji 
Dvasia.
15. Bažnytinė bausmė atskirianti iš tikinčiųjų tarpo.
16. Augalas iš kurio buvo padarytas Jėzaus vainikas.
20. Ievos ir Adomo sūnus, kuris nužudė savo brolį.
21. Religinis mokslas siekiantis susisteminti ir 
moksliškai pagrįsti
22. Mažytė popiežiaus kepuraitė.
23. Vaisius sugundęs Ievą.
25. Žmogus padėjęs nešti kryžių Jėzui Kristui.
26. Pagrindinis Jėzaus Kristaus mokinys.
28. Valgis kritęs iš dangaus dykumoje žydų tautai.
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2013 metų rugsėjo mėnesį pakrikštytieji:
Krekenavos parapijoje:

Emilis Paulius Slavinskis – 
Lukoševičius
Amiras Gediminas Lukoševičius
Rusnė Barbora Vitkevičiūtė
Ignas Rutkūnas
Stanislovas Airidas Voveris
Danielius Marozas

Upytės parapijoje:
Laurynas Ignatavičius

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba 
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 178 Lt., išleista - 155 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki lapkričio 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:

lapkričio 1 d. 14 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje:
Pirmą mėn. penktadienį: 16:00

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
 Klebonijos raštinės darbo valandos:
  I-VI  nuo 9:30 iki 13 val., kitu metu kreiptis prieš ar 
po šv. Mišių bazilikoje arba skambinti telefonu.
 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
 Vadaktėlių bažnyčios prižiūrėtoja Stasė 
Radzevičiūtė tel. 861733780
 Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos 
Aušrinės draugovės „Skautų“   vadovė  mokytoja Ilona 
Dauderienė, tel. + 370 616 05313.

2013 metų rugsėjo mėnesį susituokusieji:
Darius Kupstas ir 

Rasa Maračinskaitė
Renatas Marozas ir 

Valerija Blažytė- Marozienė
Paulius Subačius ir 

Toma Dauknytė
Vigelmas Jasinskas ir 

Nijolė Gintautaitė- Jasinskienė
Sveikiname!

Klebonijos	raštinėje	darbo	dienomis	galima	
įsigyti	bazilikos	suvenyrų	ir	dievocionalijų,	o	
sekmadieniais	ir	švenčių	metu	bazilikos	gale.

2013 metų rugsėjo mėnesį iškeliavusieji į 
amžinybę:

Krekenavos parapijoje:
Elena Tamkevičienė  78 m.
Jonas Grinkas  67 m.
Linas Palubinskas  45 m.
Marijonas Narkevičius  69 m.
Antanas Karošas  64 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje  vyksta 
kiekvieną penktadienį 17 val. parapijos salėje. 

Kviečiame dalyvauti.

Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų 
bazilikoje prašome susitarti iš anksto 

paskambinus į klebonijos raštinę.

Švč. Sakramento adoracija I mėn. ketvirtadienį 
nuo 18.30 val. iki 20.30 val.


