
 
Kanauninkas Petras BUDRIŪNAS 

 

Petras Budriūnas gimė 1935 m. sausio 23 d. Biržų raj. Gulbinų kaime, baigė Gulbinų 

pradinę mokyklą, Kirdonių 7-metę, 1956 m. Pabiržės vidurinę mokyklą. Tarnavo armijoje, dirbo 

Panevėžyje, Pajuostėje lėktuvų mechaniku. 1959 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1965 

metais priėmė Kunigystės šventimus. Pradėjo kunigauti Rokiškio Šv. Mato parapijoje vikaru, 

šias pareigas ėjo 4 metus. Po to 7 metus buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaru ir Burbiškio 

klebonu. 1976 m. paskirtas Papilio ir Kvietkų parapijų klebonu. 1982 m. Vabalninko ir 

Geidžiūnų parapijų klebonas. 1983 m. paskirtas į Krekenavos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų 

parapiją klebonu, vėliau ir dekanato dekanu. 

Per visą kunigavimo laikotarpį nuveikė daug gerų darbų Lietuvai ir Panevėžio rajonui. 

Užsiėmė švietėjiška veikla skleidžiant Dievo žodį, ugdant dorą ir sąžiningą žmogų. Sovietmečiu, 

kada buvo draudžiama religinė literatūra, kunigas Petras Budriūnas organizavo perspausdinimą 

apie 200 pavadinimų knygų ir jas platino. 

Krekenavoje kan. Petras Budriūnas pastatė naują kleboniją. Suremontavo bokštą, pakeitė 

medieną, nes kryžius jau vos laikėsi. Jo iniciatyva pagaminti 8 vitražai bažnyčios langams ir 

vitražinis altorius. Restauruotas pagrindinis altorius ir sakykla, paauksuoti. Bažnyčioje įvestas 

šildymas. Kelis kartus taisytas ir dažytas bažnyčios skardinis stogas, apskardinti bažnyčios 

bokštai, įrengti takai. Šventoriuje pastatyti trys kryžiai ir Kristaus skulptūra, skirta Krekenavos 

bažnyčios 600 m. jubiliejui ir kunigų metams pažymėti. Bažnyčioje sumontuota įgarsinimo 

aparatūra. 

Petro Budriūno rūpesčiu atstatyta Rodų koplyčia, joje dabar vyksta pamaldos. Prie Rodų 

koplyčios sutvarkyta aplinka, teritorija apsodinta medeliais. Visiems prie Rodų koplyčios 

palaidotiems mirusiems atminti pastatyta skulptūra „Kristus su angelais“. 



Kan. Petras Budriūnas remontavo ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepamuko parapijos bažnyčią. 

Tiesino skliautus, fasadinėje pusėje keitė dalį rąstų, dažė stogą ir sienas, pakeitė dalį grindų. 

Atnaujinta ir dekoruota Žibartonių koplyčia. 

Sovietinės okupacijos metais P. Budriūnas buvo kunigas disidentas, organizavęs 

draudžiamos religinės ir patriotinės literatūros spausdinimą ir platinimą. Jo rūpesčiu buvo 

išspausdinta ir išplatinta apie 200 pavadinimų leidinių, tarp jų – ir Aleksandro Solženicyno 

dviejų tomų "Gulago archipelagas". 

Lietuvai išsikovojus nepriklausomybę ir mokyklose leidus dėstyti tikyba, klebono Petro 

Budriūno iniciatyva Krekenavos mokykloje buvo įrengta tikybos mokymo klasė. Klebonas ir 

pats vesdavo tikybos pamokas. Deja, sovietmečiu už vaikų katechizavimą teko ir nukentėti. 

2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia paskelbta 

Bazilika. Tai yra kan. Petro Budriūno didžiulio darbo rezultatas. Jis padarė visus darbus, kad 

bažnyčia savo vidumi ir išore atitiktų Bazilikai keliamus reikalavimus, paruošė reikalingus 

dokumentus. 

Nuo 2011 m. iki 2014 m. kan. Petras Budriūnas buvo šios parapijos altarista ir pagal 

galimybes padėjo parapijos sielovadoje. Jo rūpesčiu 2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos 

bažnyčiai – pirmajai Lietuvoje – buvo suteiktas mažosios bazilikos titulas, ji tapo Romoje 

esančios Švč. Mergelės Marijos Bazilikos filija ir pirmąja piligrimystės vieta Panevėžio 

vyskupijoje. 

2001 m. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas paskyrė P. Budriūną Panevėžio vyskupijos 

katedros kapitulos kanauninku, senatvėje jis buvo kanauninkas emeritas. 

2011–2014 m. jis buvo Krekenavos parapijos altarista, nuo 2014 m. rudens iki gyvenimo 

pabaigos – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros altarista, kiek dar turėjo jėgų, talkino 

pastoracijoje. 

2015 m. vasarą pasitikęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas. 

Mirė 2015 m. gruodžio 18 d. Panevėžyje. Palaidotas Krekenavos bazilikos šventoriuje 

šalia kitų kunigų. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklas – kryžius su įrašu metalinėmis 

raidėmis postamente: "Kanauninkas, / ilgametis šios / bazilikos klebonas / Petras / Budriūnas / 

1935–2015 / Dėkoju tiems, kurie / prisimins mane maldoje". Kapavietę dengia juodo šlifuoto 

akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Kaip mane Tėvas mylėjo, / taip ir aš jus mylėjau. / Pasilikite 

mano meilėje! / (Jn 15, 9)". 

 

 


