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

„Motina Gailestingumo – melski už mus“ – tai naujausias Marijos litanijos kreipinys, kuriuo popiežius
Pranciškus praturtina neužilgo prasidėsiančių Gailestingumo metų šventimą. Pats kreipinys nėra mums svetimas ir nesuprantamas, bet jo įterpimas beveik litanijos pradžioje griauna ilgus metus nustovėjusią litanijos giedojimo ar kalbėjimo tvarką. Teks išmokti ir priprasti. Pokyčiai dažnai reiškia perėjimą nuo „automatikos“ link
sąmoningumo, nuo to, su kuo apsiprasta, link to, ką dar reikia geriau suprasti ir vertinti.
Pokyčiai pastebėtini ir mūsų parapijose. Štai Krekenavos parapijoje matome kas sekmadienį besirenkančius vaikus ir jų tėvelius. Tai nauja, bet kartu ir labai prasminga, kad vaikų pasirengime priimti išganymo sakramentus dalyvauja ir jų artimiausi žmonės. Tikiu, kad neužilgo visi pajusime, jog bažnyčios lankymas, sekmadienio šv. Mišios, Dievo
žodis ir jo aiškinimas yra turtas, be kurio niekur kitur ir niekaip kitaip nepraturtintume savo, savo vaikų ir savo šeimų
gyvenimo. Upytės parapijoje paskutinį rugsėjo sekmadienį už ilgametę tarnystę nuoširdžiai dėkojome Marytei ir Juozui Jakuboniams. Išgirdome ir jų padėką, bei nuoširdų atsiprašymą, jeigu kada kas buvome užgauti. Taip jau yra, kad
nenusikalta tik tie, kurie nieko nedaro. Bet kartu, tokie žmonės, kurie nieko nedaro, nieko ir nepradžiugina. Upytės
parapijoje nuo šiol zakristijonaus Kęstutis Lapiniauskas, kuris, kaip pastebėjote, jau kurį laiką, ses. Ingos padedamas,
buria mūsų jaunuosius parapijiečius maldai ir liturginiam patarnavimui.
Vadaktėlių parapijoje nemažas pokytis – ilgametės bažnyčios tarnautojos Stasės Radzevičiūtės apsigyvenimas Ramygalos globos namuose. Amžius ir sveikata nebeleidžia jai gyventi vienai bei tokiomis sąlygomis, kokias
ji turėjo Vadaktėliuose. Džiaugiuosi, kad ir pati Stasė, ir visos suinteresuotos tarnybos padėjo jai gauti tinkamą
gyvenimui vietą. Ji lieka mūsų maldose, o mes patys, nepamiršdami dėkingumo, jeigu kada važiuojame pro
Ramygalą, stabtelėkime jos aplankyti.
Jūsų pamėgtame, kaip neretai atsiliepimuose girdžiu, knygos vertime, pastaruosiuose laikraštėlio numeriuose
skaitėte, kokia svarbi yra muzikos ir choro tarnystė sekmadienių Mišiose ir parapijos gyvenime. Džiaugiuosi, kad
Krekenavos bazilikos choras atsinaujino ir žmonėmis, ir vidinėmis taisyklėmis, kurių kartu susirinkę bendrame
posėdyje parapijos namuose nusprendė uoliau laikytis. Suprantu, kad dalyvavimas bažnyčios chore reiškia rimtą
įsipareigojimą lankyti repeticijas, derinti savo gebėjimus su kitais, išlaikyti maldos ir tarnystės dvasią, kai esame šv. Mišiose, ir nors būname girdimi, bet nematomi, Dievas viską ir visada mato ir vertina. Jeigu kas pasijaus, kad naujieji reikalavimai nebe jų jėgoms, belieka tik padėkoti tokiems žmonėms už jų padovanotą laiką ir
pasidalintą talentą padėti bendruomenei garbinti Dievą giesme ir malda. Mano paties vizija, kad visi dalyvaujantys šventosiose Mišiose giedotų. Tačiau suprantu, kad liturginių metų eigoje yra tam tikrų švenčių ir apeigų, kuriose bendruomenei reikia pagalbos, ir tokia tinkama pagalba būtų rimtai šiai tarnystei įsipareigoję choro nariai.
Kas jaučiate susidomėjimą šia tarnyste, kviečiu drąsiai įsijungti į atsinaujinusio choro gretas.
Spalio mėnesį toliau tęsiamas parapijos lankymas (kalenda) – nemenkas iššūkis mums visiems. Kan. P. Budriūnas
per tiek metų užsimerkęs žinojo, kas kur gyvena, ir ko tikėtis, be to, reguliariai jus lankė. Mano užimtumas ir kitos
pareigos, kurias turiu, bei ne pati stipriausia sveikata nelabai leido ir leidžia tinkamai šią tarnystę atlikti, todėl
prašau, kad kaimų ir vienkiemių gyventojai, kurie dar nė karto nebuvo mano paties aplankyti, padėtų man tą
padaryti susitardami su savo kaimynais ir pranešdami jiems bei klebonijai tinkamą laiką. Svarbu, kad apsilankymo metu turėčiau progą pažinti, kur kas gyvena, ir galbūt geriau suprasti situaciją, kokia yra tikėjimo tikrovė
mūsų parapijoje. Kartu tai man padės iškelti ir atsakyti į klausimus, ar mes, Bažnyčios nariai, tinkamai atliepiame
į nutolusių narių poreikius ir klausimus, ar pašaliname tas kliūtis, kurios trukdo naujiems žmonėms aktyviau
įsitraukti į parapijos bendruomenės gyvenimą.
Džiugiausias dalykas man pačiam – spalio mėnesį atsinaujinusios Šventojo Rašto studijos, kuriose drąsiai galiu
kalbėti ir kalbėtis apie tai, kas mūsų tikėjime yra svarbiausia – apie Jėzų Kristų. Jo
žodžius suprasti, Jo širdį ir mintį pažinti, nes Jėzus yra Dievas, atėjęs dėl mūsų ir
būti su mumis. Kviesčiau visus kuo drąsiau ir gausiau įsijungti į trečiadienio
Šventojo Rašto studentų gretas. Negalite sakyti, kad nesugebėsite ar kad
nepatinka tol, kol nepabandysite. O aš savu ruožtu pažadu būti įkyrus ir nenustoti priminti ir kviesti link Gyvojo Dievo šaltinio, kuris teka per Dievo žodį.
Gailestingumo Motina – Malonių Versme, Dievo Sūnaus Motina, būk
Motina Bažnyčios vaikų čia, žemėje, ir amžinybėje.
Maldos ir tarnystės dvasioje, Jūsų

kun. Gediminas
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Rugsėjo naujienos iš upytės parapijos

ses. Inga Margevičiūtė PAMI
Rugsėjo 19 d. Upytės bažnyčioje pirmą kartą susibū
rė jaunimo grupelė, kuri kartu su Kęstučiu Lapiniausku
pradėjo mokytis patarnauti šventosiose Mišiose, bei
turiningai kartu leisti laiką.
Rugsėjo 20 d. įvyko pastoracinės tarybos susirinkimas,
kurio metu buvo aptarti einamieji parapijos reikalai.
Rugsėjo 27 d. Upytės parapijos administratorius

Rita Juozėnaitė

kun. Gediminas Jankūnas kartu su parapijos bendruo
mene nuoširdžiai padėkojo už visokeriopą, ištikimą
ir nuoširdžią tarnystę bažnyčioje Juozui ir Marytei
Jakuboniams.
Rugsėjo 27 d. į šv. Mišias sugūžėjo ir pirmą kartą kate
chezei parapijoje susitiko vaikai, šiemet besirengiantys
Išpažinties bei Pirmosios Komunijos sakramentams.

Rugsėjo mėnuo krekenavos parapijoje

Kaip ir kalendorinių metų sandūra, rugsėjis,
žymintis naujus mokslo metus, yra dar vienas atskai
tos taškas naujiems darbams, naujiems pasiryžimams
ar kitoms naujoms pradžioms, kurių tikriausiai
kiekvienas mūsų turime. Nenuostabu, kad ir bazilikos
bendruomenės gyvenimas rugsėjį buvo pažymėtas
tų naujų pradžių. Pastoracinės ir ekonominės tarybų
posėdyje apžvelgėme Žolinės įvykius, sprendėme
ateinančių mėnesių aktualius klausimus, taip suderin
dami būsimų darbų planus. Parapijoje susirinko nauja
grupė vaikų, kurie šiemet ruošis priimti sakramentus:
taip dalis mažųjų parapijiečių pradėjo ne ką kita, kaip
studijų metus. O su dėkojimais ir prašymais aplanky
dami stebuklingąją Šiluvos Dievo Motiną prasidėjusių
mokslo metų kelionės pradžią pažymėjome ir nuo
širdžia malda.
Rugsėjo 1 d. pirmą kartą minėjome Pasaulinę mal
dos už rūpinimąsi kūrinijos apsauga dieną (įsteigta
2015 m. rugpjūčio 6 d.). Pasitikome ją 8 val. šv. Mi
šiomis su pavieniais maldininkais, kartu melsdamiesi ir
į numylėtąjį šv. Antaną. Tačiau popiežiaus Pranciškaus
išleista enciklika „Laudato si“ leidžia manyti, kad kas
met ši diena taps vis svarbesnė, ir vis gausiau daly
vaudami ją minėsime ne tik Bažnyčioje.
Rugsėjo 3 d. bazilikoje lankėsi Vilniaus Šv. Juozapo
kunigų seminarijos vadovybė ir auklėtiniai. Būsimi
kunigai ir jų ugdytojai klausėsi klebono kun. Gedi
mi
no pasakojimo apie bazilikos praeitį ir dabartį,
18 val. dalyvavo šv. Mišiose, vėliau jaukiai bendravo
prie vakarienės stalo parapijos namuose. Džiugu, kad
į kvietimą drauge švęsti Eucharistiją atsiliepė ir dalis
parapijiečių.
Rugsėjo 6 d. po šv. Mišių bazilikoje dalis parapijiečių
skubėjo į Šv. Izabelės atlaidus Vadaktėliuose. Čia rudens
žiedais išpuoštoje jaukioje bažnytukėje Upytės parapi
jos klebonas aukojo šv. Mišias, po jų kraštietė moky
toja ir rašytoja Stasė Raudonienė prisiminė Vadaktėlių
krašto istoriją. Vėliau šventė tęsėsi lauke, kur su vėju ir
atlaidų dalyvių apsnūdimu galynėjosi Berčiūnų kapela
„Sanžyla“, šildė vietos šeimininkių išvirta gardi sriuba
ir suruoštos vaišės, o visų amžiaus grupių šventėjų akies
taiklumas buvo tikrinamas į taikinį laidant strėliukes.
Rugsėjo 8 d. labai jau negausiai dalyvaudami ryto
šv. Mišiose šventėme Švč. M. Marijos gimimą (Šilinę).

Tačiau rugsėjo 9 d. virš 40 parapijiečių ir panevė
žiečių išsiruošė į Šiluvą. Meldėmės Švč. Mergelės Ma
rijos Apreiškimo koplyčioje, klausėmės kun. Gedimino
katechezės, dalyvavome šv. Mišiose. Grįždami piligri
mai aplankė J. Mačiulio-Maironio tėviškę Bernotuose
ir gimtinę Pasandravyje. Čia, Maironio tėviškėje,
netikėtai buvome apdovanoti kartu su mumis kelia
vusio muziejininko Audriaus Daukšos deklamuoja
momis Just. Marcinkevičiaus eilėmis „Pavasario balsai
Pasandravy“.
Rugsėjo 15 d., kas neišvažiavo į Šiluvą, šventė atlai
dus bazilikoje. Nedidelis piligrimų ir parapijiečių
būrelis meldėsi vyskupo emerito Jono Kaunecko au
kojamose 12 val. šv. Mišiose, vėliau galėjo apžiūrėti
Ričardo Ničajaus parodą parapijos namuose ir sušilti
prie arbatos puodelio, kas tapo tikru džiaugsmu
užklupus niūriam rudeniškam orui.
Rugsėjo 18 d. Žibartonių koplyčioje buvo švenčiami
tituliniai Šv. Vincento Pauliečio atlaidai. Šv. Mišioms
čia gausiai susirinkę Žibartonių pagrindinės mokyklos
moksleiviai ir mokytojai malda pradėjo sveikatingumo
dieną. Vėliau ir klebonas kun. Gediminas prisijungė
prie žvalaus būrio, kuris gyvenimo išminties nusprendė
semtis svečiuose pas keletą vietos sodybų šeimininkų.
Rugsėjo 20 d. po šv. Mišių parapijos namuose įvyko
susitikimas su parodos „Angelai“ autoriumi Ričardu
Ničajumi bei šios parodos uždarymas. Dailininkas pa
sakojo apie savo kūrybą, bendravo su parodos lanky
tojais, priėmė nuoširdžią padėką už pasidalinimą savo
talentais. O nuo rugsėjo 27 d. R. Ničajaus drobes pa
rapijos namuose pakeitė Ryčio Mazūro fotonovelė
„Šv. Jokūbo kelias. 2015 m. žiema“. Planuoja
ma, kad ši paroda veiks iki spalio mėnesio
pabaigos.
Rugsėjo 21 d. „Marijos radijo“ studi
joje kun. Gediminas, padedamas skaitovo
Kęstučio Lapiniausko, laidoje „Katechezė“
pradėjo komentuoti naujausią
popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato si“. Enciklika,
kurioje kalbama apie rūpinimąsi mus supančia gyvąja ir
negyvąja aplinka, bus skaito
ma kas antrą pirmadienį 9 val.
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Rugsėjo 22 d. parapijos pastoracinė ir ekonominė ta
rybos kalbėjosi apie praėjusius Žolinės atlaidus, aptarė
parapijos lankymo, raštinės įrengimo, Visų Šventųjų ir
Vėlinių pamaldų tvarkos bei kitus aktualius klausimus.
Nutarta, kad Žolinės atlaidų trukmės sumažinimas iki
keturių dienų bei keletas kitų naujovių (kaip viešas mai
tinimas, med. punktas, įsikūręs Žolinės dieną parapijos
raštinėje) – pasiteisinę ir toliau praktikuotini dalykai.
Rugsėjo 27 d. klebonas, parapijos choras ir keletas
parapijiečių vyko į Paberžę, kur dalyvavo renginyje tėvo
Stanislovo atminimui. Tą pačią dieną į šv. Mišias ir pir
mam susitikimui rinkosi vaikai, šiemet besiruošiantys
Išpažinčiai bei Pirmajai Šv. Komunijai, ir jų tėveliai ar
globėjai. Po šv. Mišių klebonas kun. Gediminas kalbėjosi

su suaugusiais, tuo tarpu vaikai parapijos namuose piešė
savo šeimas, žiūrėjo ankstesnių metų pasiruošimo sakra
mentams nuotraukose įamžintas smagiausias akimir
kas. Vėliau vaikai kartu su tėveliais ir mokytoja Svajone
aptarė šių metų pasiruošimo sakramentams programą,
vaišinosi arbata ir „Žolynėlio“ pagamintais sumuštiniais.
Kiekvienas mūsų, kurie esame ar būsime šalia
ir su šiais vaikais, negalime neišgirsti labai svar
bios naujų mokslo metų užduoties-parapijos įsipa
reigojimo: su meile ir pagarba priimti kiekvieną
pasiruošimo Atgailos ir Šv. Eucharistijos sakramen
tams katechezėje dalyvaujantį vaiką bei jo artimuo
sius, taip pat padėti rūpintis jų tikėjimo ugdymu.
Tokia yra mūsų kelionė Dievo link...

Paskaita „Gyvenimo vertybių dialektika“

Spalio 25 d. (sekmadienį) po šv. Mišių kviečiame į paskaitą „Gyvenimo vertybių dialektika“
Krekenavos parapijos namuose. Lektorė – dr. Bronė Gudaitytė.
Bronė Gudaitytė OFS – filosofijos mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto, Humanitarinių mokslų fakulteto lektorė, Marijos radijo laidos „Dvasinė ekologija“ vedėja. Dėstytoja, ypač
mylima ir gerbiama studentų, VDU tradiciniuose bendruomenės rinkimuose jau net 4 metus iš eilės
laimėjo „Metų širdies“ apdovanojimą.

Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran knygos „Katalikiškos parapijos istorija. ATSTATYK:
tikinčiųjų pažadinimas, prarastųjų paieška, pastangos, kad Bažnyčia būtų reikšminga“
Knygos pradžia ankstesniuose laikraštėlio numeriuose (nuo 2014 m. gegužės mėn. Nr. 29)

7. Sutelkti jaunąją kartą
Bažnyčia žiūri į jaunimą, arba tiksliau, Bažnyčia mato save jaunime. (šv. Jonas Paulius II)
Šalia Gimimo bažnyčios presbiterijos (altoriaus erd
vės) yra permatomu stiklu atskirta erdvė, kuri labai tinka
žmonėms su specialiais poreikiais, pavyzdžiui, mamoms
ir tėčiams su verkiančiais vaikais. Turint galvoje, kad
bažnyčia buvo pastatyta 1970 metais, tokia erdvė –
neįtikėtina naujovė.
Tačiau kažkodėl dėl tų, kurie ten sėdėjo, arba tiks
liau, kuriems buvo leista ten sėdėti, nuolat kilo įtampa
ir netgi konfliktas bendruomenėje. Viename iš pirmųjų
parapijos pastoracinės tarybos susirinkimų metu vyko
nedraugiška diskusija šia tema. Akivaizdžiai išsiskyrė
du požiūriai: labiau liberalus: „Nesvarbu, tai neturi
didelės reikšmės“, ir konservatyvus: „Niekas neturėtų
ten sėdėti, nes jų vieta pačioje bažnyčioje!“ Nors nebuvo
prieita galutinio sprendimo nei į vieną, nei į kitą pusę,
konservatyviosios pusės atstovai (maršalkos) kaip tik
galėdami apsunkindavo net galimybę ten patekti. Pir
mai pradžiai – ten paprasčiausiai nebuvo kėdžių.
Kun. Michael: Vieną sekmadienį aš stebėjau šio konflikto pasekmes. Atėjo mama su vienu kūdikiu vežimėlyje,
kitoje rankoje laikydama antrąjį, ant peties nešdama,
kaip būdinga visoms mamoms, didžiulį krepšį. Kad

įeitų į anksčiau mūsų minėtą patalpą ji turėjo siauru
praėjimu prasibrauti iki sunkių metalinių durų, jas pradaryti, prilaikydama, kad jos neužsidarytų, į vidų kaip
nors įsitraukti metalinę sulankstomą kėdę ir ją pasistatyti. Tuo metu bepradedantis vaikščioti vaikas nutrepsėjo
sau, kūdikis vežimėlyje pradėjo verkti, o kėdė, pasirodo,
buvo sulūžusi. Motina galiausiai atsisakė minties čia
pasilikti ir susirinkusi vaikus išėjo.
Maži vaikai yra rimtas reikalas
Galvojimas apie sekmadienio patirtį iš nutolusių
žmonių perspektyvos, reiškia: „Programos vaikams!“
Esame įsitikinę, kad sekmadienio programos vaikams,
kurios vyksta kartu su Mišiomis arba šalia jų, nėra tik
geras dalykas, jos yra kritiškai svarbios, kad sukurtume
patrauklią aplinką tėvams (ar seneliams) su mažais vai
kais. Viena iš didžiausių priežasčių, kodėl šeimos pasi
traukia iš bažnytinio pasaulio, yra ta, kad jiems sunku
kas savaitę eiti į Mišias. Paprasčiausiai nesiseka atvesti
mažus vaikus į suaugusiems skirtą maldos aplinką.
Mišios nėra nei tarnystė vaikams, nei „šeimos laikas“.
Tai laikas, kurį skiriame Dievui. Esame tvirtai įsitikinę,
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kad vaikai turi būti supažindinti su Mišiomis ir išmokti
jose garbinti Dievą. Bet taip pat tikime, kad tai vyksta
daug sėkmingiau jų amžiui pritaikytoje aplinkoje.
Be programų vaikams šeimos neturi pasirinki
mo. Kaip dažnai matėte tėvą ar motiną nesėkmingai
bandančius savo mažuosius išlaikyti užsiėmusius
ir ramius, stengiantis išvengti nemalonių žvilgsnių
aplinkui (kartais tie žvilgsniai ateina nuo altoriaus).
Mes verčiame mažus vaikus išsėdėti pamaldose, ku
rios jiems yra nesuprantamos, ir tada stebimės, kada
jie įpranta nemėgti jų ir nustoja jose lankytis pirmai
progai pasitaikius. Iš tiesų taip pasiekiame priešingą
rezultatą nei norėjome. Tai yra tai, ką privalome keisti
savo kultūroje.
Tomas: Iš kitos pusės, būti tėvais su mažu vaiku yra
vienas labiausiai jėgų reikalaujančių gyvenimo tarpsnių.
Tikėkite manim, aš žinau – turiu penkis vaikus iki
dešimties metų amžiaus.
Jauni tėvai atranda save svarbiame gyvenimo
posūkyje, kuriame dažnai tenka permąstyti savo religinio gyvenimo praktiką. Jie įžengia į realybę, kurioje supranta, kad buvimas tėvais nėra vieno žmogaus darbas.
Beveik intuityviai jie suvokia, kad moralinių vertybių ir
dorybių diegimas vaikuose reikalauja didesnio autoriteto
negu jie patys. Daugelis tėvų, net jeigu nėra bažnytiniai,
yra suinteresuoti savo vaikams leisti patirti kad ir pačią
primityviausią tikėjimo patirtį. Dėl šių priežasčių juos
traukia bažnyčia. Į šiuos jausmus ir poreikius atsakydami programomis, kuriomis jie gali pasinaudoti, mes
atrandame sėkmės formulę.
Galbūt jūsų bendruomenė yra kitokia, tačiau mes
įsitikinę, kad Timonijuje geriausia proga Bažnyčiai
pasiekti nebažnytinius žmones yra padėti šeimoms būti
šeimomis. Mūsų kolegė Karolina mėgsta sakyti: „Dary
kite ką nors mano vaikams ir jūs tai darysite man“.
Žinoma, mes teikiame reikalingą pasiruošimą
sakramentams ir kitoje knygos dalyje aptarsime mūsų
religinio ugdymo programas. Bet čia norime aptarti tas
programas, kurios skirtos sekmadieniui ir sekmadienį
apsilankantiems vaikams.
Mūsų programos siekia būti saugios ir visi mūsų
tarnautojai yra praėję reikalingas jų praeities ir vaikų
apsaugos patikras. Norime, kad mūsų programos
būtų prieinamos naujai atvykusiems, todėl nėra jokios
išankstinės registracijos, vaikai gali pradėti lankyti bet
kada. Viliamės, kad jiems patiks laikas, praleistas kartu
su mumis, ir jie norės sugrįžti vėl – iš tiesų yra nor
malu smagiai praleisti laiką bažnyčioje. Tuo pat metu,
pasitikėdami, kad jų vaikais gerai rūpinamasi, tėvai ir
seneliai gali atsipalaiduoti, pailsėti nuo vaikų ir patys
giliau įsitraukti į maldą.
Vaikų zona
Mes pradėjome vaikų programą, kurią pavadinome
„Vaikų zona“. Norime, kad patys mažiausi mūsų vaikai
pajustų, jog bažnyčia yra vieta, kur jie yra pastebėti ir
mylimi, vieta, į kurią jie mėgtų ateiti. Bet tai nėra vaikų
lopšelis. Nuo pat pirmo savo apsilankymo vaikai gir
di Šventąjį Raštą, gieda giesmes, klausosi lėlių jiems

pasakojamų Biblijos istorijų, ku
rios ir tampa sekmadienio „žinia“
jiems. Jie nėra vaikų lopšelyje, jie
yra maldos aplinkoje ir mokosi iš
kitų vaikų ir suaugusių kaip melstis
ir garbinti Dievą. Vaikų zona yra atvira
kiekvienose Mišiose vaikams iki trijų
metų amžiaus.
Jūs galite tai padaryti!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje
Esi religinio ugdymo vadovas su labai suspaustu
biudžetu, ribota erdve ir be jokios sekmadienio pro
gramos vaikams. Kad ir kokia yra jūsų fizinė erdvė,
tikriausiai yra kambarys, kurį galite naudoti vaikams
sekmadienio ryte nors vienose Mišiose.
• Atraskite tą vietą.
• Ją išvalykite.
• Pritaikykite vaikams.
• Parūpinkite tai, kas reikalinga.
• Suraskite tinkamus savanorius.
Jūs siekiate sukurti švarią, saugią ir svetingą aplinką
vaikams. Jeigu galite ją padaryti spalvotą ir patrauklią
– dar geriau. Suraskite žmones, kurie padėtų meniškai
apipavidalinti erdvę stendais, kuriuos po Mišių galima
išardyti ir nuimti iki kito sekmadienio.
Praktiškai kalbant, geros būklės naudoti žaislai
ir knygos yra gera vieta pradėti ieškant tinkamų
priemonių. Neturėtų būti sunku jas gauti dovanai. O
dėl savanorių paieškos, nežiūrėkite į mamas (duokit
joms pailsėti). Kalbinkite tuos, kurių vaikai jau užaugę,
arba moksleivius, kad jums padėtų. Žinoma, prieš
pradėdami įsitikinkite, kad savanoriai yra praėję visas
reikalingas patikras dirbti su vaikais.
Investuokite į savo savanorius, suplanuokite laiką
nors kartą mėnesyje praleisti kartu su jais, kada gerda
mi kavą galite pasidalinti minčių lietumi, kas reikalin
ga jūsų naujam vaikų kambariui giesmės, videoįrašai,
smagūs tikėjimu paremti pratimai ir veiklos. Gali
ma rasti nemokamų programų internete, dalis jūsų
mėgstamiausių programų gali būti surastos per Google.
Prieš prasidedant Mišioms praneškite žmonėms
apie vaikų kambarį ir kaip jie gali juo pasinaudoti.
Pasirūpinkite, kad būtų lengva jį rasti (tai reiškia, kad
ši erdvė nebūtinai turi būti bažnyčios pastate).
Visos žvaigždės
Nuo trejų iki šešerių metų amžiaus vaikai eina į
programą „Visos žvaigždės“. Mes vadiname ją „žaisk,
garbink ir mokykis“ aplinka, nes norime, kad kiekvie
nas iš šių elementų padėtų vaikams pereiti link kito el
emento. Žaidimų laikas yra bendrystės laikas, kurį seka
garbinimo, arba maldos, patirtis, į kurią įeina muzika ir
supažindinimas su Šventuoju Raštu (stengiamės naudoti
sekmadienio skaitinius, kada tik galime). Po maldos vai
kai padalijami į mažesnes grupeles tos dienos pamokai.
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maldaujančiai sakantį: „Mes jau turime eiti“. Pagaliau
vaikas, ištrūkęs iš tėčio glėbio, garsiai sušunka: „Aš no
Vyresniems nei šešerių metų vaikams Žodžio litur riu grįžti į tą prakeiktą bažnyčią!“
gijos programą mes vadiname „Keliautojai laiku“, nes
Patirtis, kurios mes siekiame, geriausiai įvardyta
manome, kad tai vaikams skamba įdomiau. Tačiau laiške, kokių ne vieną esame gavę.
mums svarbu išreikšti ir tai, ką mes, krikščionys,
Brangi Gimimo parapija,
tikime. Norime, kad mūsų vaikai suprastų, jog Die
vo žodis yra gyvas, ir kad jie gali tuo žodžiu gyventi.
Norėjau padėkoti visiems bažnyčioje, kurie buvo
„Keliautojai laiku“ gali „nuvykti“ į Šventojo Rašto is tokie svetingi ir draugiški mūsų šeimai. Barjeras, kurį
torijas bei mokymus ir išgirsti žinią, kuri yra svarbi jūsų parapija pašalino, buvo mūsų nerimas lankyti
šiandieniam jų gyvenimui bei rytojui. Šventojo Rašto Mišias kartu su savo trimis vaikais. Daugelį mėnesių
skaitiniai parinkti pagal sekmadienio skaitinius ir žinia mes buvome apsisprendę nelankyti jokios bažnyčios,
susijusi su Mišiose sakoma homilija. Dažnai žinia yra nes buvome nusivylę vis nesėkmingai bandydami
perpasakojama Biblijos personažais persirengusių išlaikyti savo vaikus užimtus ir ramius per pamaldas
savanorių (jeigu jūsų parapija yra tokia kaip mūsų, joje ir galiausiai tapdami dar labiau suirzusiais.
yra žmonių, kurie trokšta tą daryti). Mūsų programa
Kažkas mums rekomendavo pamėginti jūsų
vyksta mažai naudojamoje zakristijoje. Mes vadiname bažnyčią. Paties pirmo pasilankymo metu labai
tą vietą „Keliautoju laiku teatru“, kas vaikams skamba draugiška moteris pasitiko mus ir aprodė, kur galime
kaip įdomi vieta, kurią jie norėtų aplankyti. Bet kokia nuvesti savo vaikus. Ji buvo labai maloni ir paslaugi, ir
erdvė gali būti tam pritaikyta. Be Šventojo Rašto žinios mūsų vaikai jautėsi taip patogiai, kad norėjo sugrįžti.
mes taip pat naudojame entuziastingą šlovinimą, ku Kiekvieną kartą, kai įeidavome ar išeidavome iš
riam vadovauja giedojimo vadovas. „Keliautojų laiku“ bažnyčios, kas nors mums nusišypsodavo, pasisveiprograma yra skirta vaikams nuo pirmos iki ketvirtos kindavo ir tai mums reiškė labai daug. Automobilių
klasės.
parkavimo savanoriai buvo labai paslaugūs, atsidavę
Vaikų programos egzistuoja tam, kad padėtume vai ir draugiški.
kams gyventi, melstis ir augti jų santykyje su Jėzumi
Svetingumas ir patarnavimas, bendrystė bei nuKristumi. Jos neturi būti brangios ir, priešingai mūsų ostabus organizavimas mus įtikino, kad Kristus
kitoms patirtims, iš tiesų galima surasti suaugusių ir tikrai yra gyvas jūsų bažnyčioje. Mūsų dvidešimties
jaunuolių, kurie nori savanoriauti. Tai tikrai gera vieta mėnesių kūdikiui jūsų programa tikrai nuostabi
įtraukti paaugles mergaites ir motinas, jau užauginusias ir saugi, o jūsų „Visos žvaigždės“ programa mūsų
vaikus. Bet mes taip pat dedame didžiules pastangas ketverių ir penkerių metų vaikams padėjo parturtinti
įtraukti ir savanorių vyrų, nes žinome, koks svarbus jų bažnytinę patirtį.
jų buvimas berniukams. Žmonėms patinka leisti laiką
Gimimo parapijos dėka, mano žmona ir aš dabar
su vaikais ir, jeigu sudarysite jiems sąlygas sėkmingai galime kaip pora valandą pasėdėti bažnyčioje kartu
patirčiai, jie įsitrauks į jūsų programas.
melsdamiesi, giedodami ir atgaivindami savo dvasią
Kai tik šios programos jau vyksta jūsų aplinko užtektinai, kad ištvertume dar vieną nelengvą savaitę.
je, vaikai pasistengs, kad jų tėvai sugrįžtų dar kartą. Laukiame kiekvieno sekmadienio, ir norėtume labiau
Vienas klebonas pasakoja istoriją, kurioje jis matė įsitraukti, kas yra, mano nuomone, vienintelis ir gertėvą, traukiantį savo vaiką nuo bažnyčios durų ir iausias būdas išlaikyti savo tikėjimą gyvą.
Keliautojai laiku	

Tęsinys kitame numeryje

KREKENAVOS MOTINĖLĖ
Krekenavos Motinėle,
Vargstančių Tu Užtarėja,
Skurdžių dvasinių Globėja,
Visų kenčiančių Guodėja.

Šiandienos jie skurdžiai dvasios,
Nuodėmės juos smaugia baisios,
Gelbėki iš dvasinės tamsos
Vaikus visus manos tautos.

Už tai jie amžiais tik dėkos
Ir šlovės himnus Tau giedos,
Su šventais Dangaus kartu
Šlovins Sūnų Jėzų Kristų.

Vargas dvasinis kasdienis
Alina vaikų mūs sielas,
Pančiai nuodėmių vergijos
Paskandins ugnies stichijoj.

Blaškosi klystkeliais akli,
Paklydę, tartum pamesti,
Nemato jie tikros šviesos,
Kas iš nelaimės išvaduos?

Paklyst neleiski nei vienam
Šiam pasauly nuodėmingam,
Sugriauki piktojo kėslus,
Išgelbėk žūstančius vaikus.

Motinėle, jiems padėki
Nuo baisių kančių pabėgti,
Gink nuo piktojo žabangų,
Vesk pas Savo Sūnų brangų.

Ištiesk, Marija, Savo ranką,
Gana, klajonių tų pakanka,
Tegul vėl randa tikrą kelią
Ir juos nuves pas Visagalį.

Te nuopelnai Kryžiaus kančių,
Jėzaus patirtų skaudžių,
Gelbsti juos nuo pasmerkimo
Ir dovanoja atleidimą.
Julius Gvergždys
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Aldona Juozapaitienė

Bendraukime su knyga

Baigiame nuimti derlių, kurį auginome, puoselėjome
per šią, gana šiltą ir sausą vasarą. Atrodė, kad mūsų
rūpestis nueis veltui. Ačiū Dievui, viskas užaugo ir viską
nuimsime, jeigu dirbsime su meile ir pasitikėjimu.
Dienos papilkės, patrumpės, ir atsiras daugiau laisvo
laiko. Neleiskime jo veltui, nes nežinome, kiek jo kiek
vienam duota. Imkime knygą į rankas ir bendraukime
su ja. Ji bus mums geriausias draugas.
Beveik visi esame katalikų tikėjimo, bet turime la
bai menką supratimą apie religiją, Dievo žodį ir ki
tus tikėjimo klausimus. Kilus neaiškumams nebėgsi
klausti į kleboniją arba, kad ir nueitum, nedrįstum
prisipažinti, kad nežinai. Užpildyti kai kurias spra
gas padės savišvieta, knygų skaitymas. Tai ypač reika
linga dabartinės jaunosios kartos tėveliams. Jų pareiga
– padėti savo vaikams pagrindus tikėjimo priėmimui.
Vien katechezės neužtenka. Vaikai turi matyti tuo
besirūpinančius tėvelius, senelius, kurie, savo ruožtu,
galėtų semtis krikščioniško sąmoningumo iš religinių
knygų, spaudos, Marijos radijo laidų.
Klebono kun. Gedimino Jankūno dėka jau ne pirmi
metai vyksta Šventojo Rašto studijos. Įvairaus amžiaus
parapijiečiams padedama pažinti tikėjimą, Viešpatį Jėzų
Kristų, gyvenimą pagal krikščionišką sąmoningumą.
Bažnyčia – Jėzaus mokinių bendruomenė, o mes,
parapijiečiai, – esame mokiniai. O koks mokinys be
pieštuko, sąsiuvinio, knygos?
Parapijiečių savišvieta per knygą pasirūpino kle
bonas. Pirmasis žengtas žingsnis buvo susitarimas su
Marijos legiono sesėmis, kad jos pabandytų nunešti į
namus eidamos apaštalauti tai vieną, tai kitą knygelę,
kuri, perskaičius, pagal susitarimą, vėl paimama ir
pakeičiama į kitą. Parapijiečiai mielai tuo pasinaudoja.
Kitas žingsnis buvo knygų bibliotekėlės įkūrimas.
Klebonas kun. Gediminas Jankūnas, didelis knygų
mėgėjas, sukaupęs nemažą biblioteką, pristatė mums
šimtus įvairių, daugiausia religinio turinio, knygų.
Taip atsirado pirmosios knygos. Sesė Bronislava ėmėsi
iniciatyvos knygų pristatymo į namus, jų pakeiti
mo. Knygų daugėjo. Reikėjo patalpos, lentynų. Ir šią
problemą išsprendė klebonas. Baigus renovuoti para
pijos namus, paskyrė juose patalpą, aprūpino lentyno
mis. Bibliotekėlė išaugo į biblioteką, su maždaug dviem

tūkstančiais knygų ir žurnalų. Kiekvienas parapijietis
gali užėjęs pasiimti knygą į namus ar pasiskaityti vi
etoje. Čia esančios legionierės padės pasirinkti, patars.
Nemažai yra tėvams skirtų knygų apie krikščionišką
vaikų auklėjimą, jaunimui – apie bendravimą, meilę.
Jos padės atitrūkti nuo žemiškų dalykų ir pamąstyti
apie dvasingumą.

Būkime Kristaus mokiniais, pradėkime mokytis nuo
paprastų knygelių skaitymo. Skaitydami sužinosime
apie šventųjų gyvenimą, Mergelę Mariją, kas yra Jėzus
Kristus, kokie buvo apaštalai ir daug kitų dalykų.
Atitrūkime nuo televizijos, kompiuterio, nes tai,
ką dažniausiai ten matome, mūsų sąmonėje kelia
tik sumaištį. Bibliotekoje rasite ir nemažai įdomios
religinės-filosofinės literatūros. Taip pat yra knygelių ir
tiems, kurie turi įvairių priklausomybių. Pasaulietinės
grožinės literatūros skyriuje rasite lietuvių ir kitų
šalių autorių kūrinių, knygų apie piligrimines vie
toves. Už visą, ką galime pasiūlyti, esame dėkingi
klebonui, kuris nuoširdžiai trokšta savo parapijiečių
krikščioniško išprusimo, aukšto sąmoningumo, stiprios
bendruomenės, kuri atremtų negandas, sunkumus.
Bibliotekos darbo laikas: kiekvieną šeštadienį ir
sekmadienį nuo 13 iki 15 val.
Knygų sąrašą rasite klebonijos raštinėje ir pačioje
bibliotekoje.
Galima konsultuotis ar užsisakyti, kad knyga būtų
atnešta į namus, paskambinus bazilikos raštinės tele
fonu raštinės darbo valandomis.

2015 m. rugsėjo mėn. Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienio rinkliava (09-06) (Vadaktėliuose – šv. Izabelės atlaidai)

164,-

81,-

236,-

Sekmadienio rinkliava (09-13)

177,-

77,-

-

Atlaidų rinkliava (09-15)

141,-

-

-

Sekmadienio rinkliava (09-20)

180,-

89,-

-

Sekmadienio rinkliava (09-27)

254,-

84,-

-
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Vėlinių oktavos
pamaldų už mirusiuosius tvarka
Lapkričio 1 d. (sekmadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios:
10 val. Upytės bažnyčioje
12 val. Krekenavos bazilikoje
14 val. Vadaktėlių bažnyčioje
18 val. Krekenavos bazilikoje (už mirusiuosius; procesija – bazilikos viduje)
Lapkričio 2 d. (pirmadienis) – Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės).
Šv. Mišios:
10 val. Upytės bažnyčioje (procesija kapinėse)
12 val. Krekenavos bazilikoje
Visą dieną bus atidaryta Žibartonių šv. Vincento
Pauliečio koplyčia.
Visą oktavą kasdien melsimės už mirusius sudėtinėmis
intencijomis. Krekenavos bazilikoje šv. Mišios:
lapkričio 3–5 d. (antradienį–ketvirtadienį) – 8 val.,
lapkričio 6 d. (penktadienį) – 18 val.,
lapkričio 7 ir 8 d. (šeštadienį ir sekmadienį) – 12 val.

Audra čia pat
Eini pušynu...
Pakyla stiprus vėjas
Miškas siūbuoja lankstos
Traška medžio šakos
Ir tik – triokšt pokšt
Nueina garsas mišku
Iš šaknų išrautas medis
Krinta... ant kitų medžių šakų
Atsiremdamas
Nepasiekdamas žemės...
Ir taip tvyro
Nelaimingas
Negyvėlis
Viršūne atsirėmęs
Į kitus...
***
Mirštame ir mes...
Dėl klaidžių kelių
Ne visada pajėgūs
Link Amžinybės dausų
Pakilti...
Laukiame paramos
Ir pagalbos
Bijomės
Būti užmiršti...
Atsiremiam į tuos
Lyg medžių šakomis
Su kuriais buvome
Susiję…
***
Ir slegia mus jie taip pat
Lyg lūžtančio medžio viršūnė...
Skubėkime jiems padėti!
Saulutė-Genovaitė
Markauskaitė

Šv. Karolio
Boromiejaus
atlaidai
Lapkričio 8 d. 10 val. Upytėje
bus švenčiami tituliniai
šv. Karolio Boromiejaus
atlaidai. Kviečiame!
Parengė ses. Laimutė Kabišaitytė, MVS
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Pamaldų laikas

KONTAKTAI

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis 10 ir 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 8 val.
Penktadieniais 18 val. (su jaunimu)
Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje
Lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų iškilmė) 14 val.,
lapkričio 29 d. (I advento sekmadienis) 14 val.,
gruodžio 25 d. (šv. Kalėdos) 12 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje
Lapkričio 4 d. 15 val.
Trečiadieniais 18 val. parapijos namuose
vyksta Šventojo Rašto studijos .
Kviečiame į gilesnį Dievo žodžio pažinimą!

Visą spalio mėnesį kreipiamės į Švč. M. Mariją rožinio
maldoje. Šiokiadieniais rožinį kalbame po šv. Mišių,
šeštadieniais ir sekmadieniais – prieš Mišias, 11.30 val.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. sekmadienį 9–12 val.
atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

Sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius – pirmąjį
mėn. ketvirtadienį 8 val. (aukų dėžutė kairėje
pusėje prie Marijos statulos).

2015 m. rugsėjį susituokusieji
Krekenavos parapijoje
Marius Jackus ir Donata Svirskaitė
Mindaugas Nebilevičius ir Meda Žiužnevičiūtė
Sigitas Balčiūnas ir Toma Vaiginytė
Marius Baronas ir Justina Norkutė
Benas Nedzviega ir Vaiva Pagojutė

Sveikiname!
2015 m. rugsėjį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Vitalis Kruzas, 36 m.
Elena Karneckaitė, 84 m.
Teodora Vasiliauskienė, 87 m.
Marijona Sadauskienė, 74 m.
Rimas Rupšis, 51 m.

Prisiminkime
Juos maldose.

Klebonas-rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas
Klebonijos raštinė
Bažnyčios g. 18, Krekenava, 38306 Panevėžio r. sav.
tel.: +370 620 20989, (45) 59 32 58
www.krekenavosbazilika.lt
el. paštas: krekenavosbazilika@gmail.com
sąsk. nr. LT457300010002378753
įm. kodas 191260418
Raštinės darbo valandos
II–VI 9–15 val.
I ir VII raštinė nedirba
Parapijos referentė ir vargonininkė
Rita Juozėnaitė, tel. +370 656 39249
Krekenavos parapijos zakristijonas
Algirdas Pogužinskas, tel. +370 620 66136
Krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. +370 615 53708
Krekenavos Caritas vadovė, „Vilties“ salės administratorė
Akvelina Pogužinskienė, tel. +370 611 88035
Krekenavos parapijos jaunimo koordinatorius,
Upytės ir Vadaktėlių parapijų zakristijonas
Kęstutis Lapiniauskas, tel. +370 622 10859
Marijos Legiono Prezidiumo pirmininkė
Aldona Juozapaitienė, tel. +370 616 05378
Krekenavos Gyvojo Rožinio būrelis
Gema Plėštytė, tel. +370 605 81765
Upytės parapijos sielovados pagalbininkė
ses. Inga Margevičiūtė PAMI, tel. +370 683 95325
Upytės parapijos vargonininkė
Pranutė Adomaitienė, tel. (8 45) 570 616
Upytės Caritas vadovė, šarvojimo salės administratorė
Janina Bagdanskienė, tel. +370 657 72094
Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Bazilikoje: Kęstutis Lapiniauskas
Nešti pas ligonius: Ramutė Valikonienė
Upytės bažnyčioje: Tadas Grybas

Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų
bazilikoje prašome susitarti iš anksto paskambinus
į klebonijos raštinę.
Marijos legiono nariai renkasi šeštadieniais po šv. Mišių.

2015 m. rugsėjį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Tyra Marija Kulikauskas
Vėjas Jonas Butkus
Simas Karalius
Danielė Anelė Kievinaitė
Lėja Ada Zaikinaitė
Aurika Patricija Zaikinaitė
Ugnius Gvidas Tautkus
Jonas Volungevičius
Samanta Kotryna Ramoškaitė
Vainius Paulius Užkurėlis
Upytės parapijoje
Adelė Juknevičiūtė

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Dėkojame už Jūsų paramą! Kitą numerį numatoma išleisti
iki lapkričio 13 d. Lauksime Jūsų straipsnių el. paštu bazilikoslaikrasciui@gmail.com iki lapkričio 9 d.

