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

Broliai ir seserys Kristuje,
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ – tokiais žodžiais pradedama kiekviena gavėnia. Tai Pelenų trečiadienio
kvietimas pradėti gavėninę atgailos ir atsivertimo kelionę. Ar kiekvienas išgirdome ir esame pasiruošę atsiliepti
į šį kvietimą? Gavėnia yra dovana, laiko tėkmėje apibrėžtas 40-ies dienų laikotarpis, kuriame galime ir turime
pamėginti tapti kitokiais. Ne vieni patys, ir ne vien savo pastangų dėka, bet artimai jungdamiesi su Jėzaus Kristaus Bažnyčia ir joje veikiančia Dievo malone. Savo ruožtu popiežius Pranciškus šiuose Gailestingumo metuose
gavėnios laikotarpyje kviečia kartu su Dievo Motina Marija, visų pirma, įsiklausyti į mus begaliniai mylinčio
Dievo žodį, ir antra, atsiliepti į Dievo meilę, darant gailestingumo darbus rūpinantis mūsų brolių ir sesių, ypač
vargingiausių, kūnais ir sielomis.
Kad būtų lengviau atsiliepti į gavėnios kvietimą, mūsų bendruomenėje mėginsime įgyvendinti keletą
priemonių. Pirmiausia, aš įsipareigoju visus šešis gavėnios sekmadienius pamokslauti homilijų seriją, pavadintą
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Bandysime nuosekliai gilintis į šią temą ir į kiekvieno iš mūsų galimybes į
ją atsiliepti. Įsiklausimo į Dievo žodį dalis geriausiai išpildoma dalyvaujant Krekenavos parapijoje veikiančiose
Šventojo Rašto studijose. Net jeigu nesate jų lankę, šios gavėnios metu galite pasiryžti šešis ateinančius
trečiadienius jas lankyti. Jeigu patiks, galėsite pasilikti ir po Velykų, bet pradžiai tebūnie nors per gavėnią.
Parapijos vaikų ir jaunimo grupė „Žolynėlis“ yra mums parengęs gavėnios kalendorių, kuriame kūrybiškai
parodyta, kaip galime savo gyvenime įsipareigoti ir atlikti gailestingumo darbus. Taip pat kiekvieną penktadienį
ir sekmadienį yra puiki proga apmąstyti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią dalyvaujant ir netgi pravedant
Kryžiaus kelius. O kur dar penktadienio susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir bet koks kitas savo pačių pasirinktas
kūno apsimarinimas, padedantis naujai atrasti, kaip svarbu skirti pakankamai laiko ir savo sielos poreikiams bei
troškimams. Galbūt kas nors gavėnios laike sugalvos pamėginti įsitraukti į choro giedojimą, kiti – į aukų rinkimą
ar patarnavimą prie altoriaus, atnašų atnešimą ar skaitinių skaitymą... Yra daug galimybių atgailos ir atsivertimo
kelionėje iš tiesų atsiversti, pasikeisti, kiekvienam pradedant nuo savęs paties.
Visiems mums linkiu prasmingo gavėnios laiko, tinkamai panaudotos dovanos, kuri praturtintų kiekvieną, o
kartu ir visą mūsų tikėjimo bendruomenę gailestingumo patyrimu ir pasidalijimu su kitais.
Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!
Gavėnios kelionėje kartu,

kun. Gediminas

P. S. Dar kartą noriu padėkoti visiems, kuriems rūpi mano ir parapijos darbuotojų sveikata. Džiaugiuosi,
kad išmokstame vertinti vieni kitus, ir pirmiau nei ko nors reikalaujame, įsivertiname savo atsidavimą ir
įsipareigojimų vykdymą.

Kryžiaus kelias
Visą gavėnios laikotarpį Viešpaties kančią ir mirtį prisiminsime eidami Kryžiaus
kelią. Krekenavos parapijoje šios pamaldos vyks sekmadieniais po sumos ir
penktadieniais 17.30 val. Sekmadienio Kryžiaus kelio pamaldas ves parapijoje veikiančios grupės ir organizacijos tokia tvarka:
Vasario 14 d. – Caritas
Vasario 21 d. – jaunimo grupė „Žolynėlis“
Vasario 28 d. – Marijos Legionas ir Gyvasis Rožinis
Kovo 6 d. – vaikai, besiruošiantys sakramentams
Kovo 13 d. – Šventojo Rašto studijų grupė
Upytės parapijoje Kryžiaus kelio pamaldos vyks
penktadieniais 18 val. ir sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.
Kviečiame įsijungti į šią gražią gavėnios tradiciją.
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2015 m. gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

Rita Juozėnaitė

Pasibaigus 2015 metams, supratau, kad gruodis buvo
karščiausias praėjusių metų mėnuo po rugpjūčio. Abejojate? Pabandysiu tai įrodyti.
Gruodžio 5 d. parapijos namuose vyko adventinis
vyskupijos šeimų susitikimas. 22-jų šeimų suaugusieji iš
Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Miežiškių ir Rokiškio
klausėsi paskaitų, meldėsi šv. Mišiose, o po pietų dalyvavo bibliodramoje. Vaikai ir jaunuoliai, prižiūrimi ir lydimi mūsų parapijos „Žolynėlio“ narių, tuo metu lankėsi
regioninio parko lankytojų centre, kuo išsamiausiai
tyrinėjo baziliką. Mažiausieji parapijos namuose gamino
įvairius rankdarbius, nepailstamai dūkdami neleido nė
minutei atsikvėpti jų „auklėtojams“.
Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
iškilmėje, visuotinė Bažnyčia pradėjo švęsti Neeilinį
Gailestingumo jubiliejų. Bazilikoje 8 val. buvo aukojamos atlaidų šv. Mišios, o vargonininkė darbingai atšventė
savo torto dieną.
Gruodžio 10 d. klebonas kun. Gediminas ir keletas pa
ra
pijiečių Panevėžyje dalyvavo politologo dr. Vincento
Vobolevičiaus paskaitoje apie žmogaus prigimtį. Zakristijonas Algirdas seniai buvo girdėjęs tokią intensyvią paskaitą...
Gruodžio 11 d. klebonas, keli „Žolynėlio“ nariai ir
mokytoja Svajonė su linkėjimais nuo parapijos aplankė
Vilniuje restauruojamą stebuklingąjį Švč. M. Marijos
paveikslą, taip pat susitiko su paveikslo aukščiausios kate
gorijos restauratore Janina Bilotiene. Laikas, praleistas
šalia Dievo Motinos Marijos, tikrai tapo kairos laiku ten
buvusiems. Po to dar visi aplankė Aušros Vartų koplyčią,
joje pasimeldė prie tos pačios restauratorės jau anksčiau
restauruoto stebuklingo Gailestingumo Motinos paveikslo. Tuo pačiu metu keletas kitų jaunuolių, likusių Krekenavoje, dalyvavo eglutės įžiebimo šventėje miestelio centre, kur taip pat platino „Carito“ akcijos „Gerumas mus
vienija“ žvakeles. Klebonas liko Vilniuje vesti rekolekcijų
pranciškonams pasauliečiams.
Gruodžio 13 d. po intensyvaus parapijos grupių ir
darbuotojų pasiruošimo, dalyvaujant parapijiečiams,
Panevėžio vyskupijos bažnytinėms organizacijoms bei
piligrimams, kun. teol. lic. Eugenijus Styra bazilikoje
iškilmingai atvėrė Gailestingumo duris. Šv. Mišiose kartu
su juo meldėsi kun. Algirdas Dauknys, giedojo parapijos
ūkininkų pakviestas Širvintų mišrus choras „Dermė“ (vad.
Jurga Sarpauskienė). Po šv. Mišių choras dar pirmiau kitų
iškilmės dalyvių nuskubėjo į parapijos namus, kur netikėtai
naujai suskambo dailininkės Virginijos Kutkienės tapybos
parodos „Užmigę Viešpatyje“ uždaryme. Neįprasta svečių
gausa užpildė abi sales jaukiu šurmuliu ir šiltu bendravimu
skanaujant Daivos išvirtą moliūgų sriubą ir Šventojo Rašto
studentų bei choristų suruoštas vaišes.
Netruko ateiti ir kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai. Gruodžio 15 d. vėl neįprastai gausiai susirinko
piligrimai. 12 val. šv. Mišias aukojo vysk. emeritas Jonas
Kauneckas. Po jų parapijos namuose rinkomės sušilti
prie sriubos dubenėlio ar arbatos puodelio. Vakare įvyko
parapijos ekonominių reikalų tarybos posėdis, skirtas
einamiesiems reikalams aptarti.

Gruodžio 18 d. parapijos jaunimas pradėjo pasiruoši
mą gražiausioms metų šventėms. Prieš šv. Mišias buvo
užmaišyta tešla, šv. Mišių metu ji buvo palikta šildytis
prie parapijos namų krosnies, o po šv. Mišių iš šimtų tos
tešlos gabalėlių atsirado... kūčiukai! Neapsieita be visų
įmanomų virtuvės paviršių nubalinimo miltais ir rimtos kepinių degustacijos. Tą pačią dieną mus pasiekė ir
netikėta žinia: pas Viešpatį iškeliavo ilgametis parapijos
klebonas kan. Petras Budriūnas.
Gruodžio 20 d. po šv. Mišių, vaikai, besiruošiantys
sakramentams, ir jų tėveliai bei artimieji parapijos namuose taip pat ruošėsi šventėms: buvo kepami sausai
niai, gaminami kiti įvairūs kalėdinės eglutės papuošimai.
Po pietų prie bazilikos gausus parapijiečių ir kan. Petro
artimųjų būrys pasitiko šarvoti į baziliką atvežtą velionį.
Visą dieną iki pat vėlumos nepaliovė varstytis bazilikos
durys: tiek buvo norinčių atsisveikinti...
Gruodžio 21 d. buvo aukojamos net dvejos gedulinės
šv. Mišios. 10.30 val. jas aukojo kanauninkų kapitula, kuriai priklausė ir kan. Petras. 12 val. šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir vyskupas emeri
tas Jonas Kauneckas. Kartu meldėsi 33 kunigai, gausus
tikinčiųjų būrys, Ramygalos parapijos choras (vad. Mantas Masiokas). Kan. Petras atgulė bazilikos šventoriuje
šalia kitų garbingų parapijos dvasininkų. Meldžiame jam
amžinos šviesos ir ramybės.
Gyvenimas nestovi vietoje, tad jau tą pačią dieną po
laidotuvių prasidėjo intensyvūs pasiruošimo šventėms
darbai bazilikoje. Per keletą dienų mokytojos Svajonės,
„Žolynėlio“, parapijos darbuotojų bei uolių talkininkų
dėka prie didžiųjų durų įsikūrė betliejus su gyvomis
avelėmis, šalia – sakramentams besiruošiančių vaikų
pagamintais žaislais ir sausainiais papuošta eglė ir vaikų
kampelis, altoriai papuošti dailiomis žiemiškų augalų
kompozicijomis ir eglaitėmis. Išlaki eglė pakibo ir virš altoriaus. Dar vienas nematomas, bet labai svarbus darbas
buvo bazilikos išplovimas ir sutvarkymas. Esame dėkingi
visoms uolioms bitelėms, ne tik suspėjusioms šventes
savo artimiesiems namuose suruošti, bet ir parapijoje
prie pasiruošimo joms prisidėti.
Gruodžio 24 d. klebonas kun. Gediminas lankė para
pijos ligonius, valgė Kūčių vakarienę su Krekenavos
ligoninėje slaugomais seneliais . Bazilikoje visi susitikome
21 val. Čia buvo pašventinta prakartėlė, džiaugsmingai
maldomis, giesmėmis, vaikų juoku ir klegesiu, netgi avelių
mekenimu pasveikintas užgimęs Išganytojas. Po šv. Mišių
visi norintys gavo paskanauti ir Jėzaus gimtadienio torto.
Tačiau gyvas aveles paglostyti pavyko tik išrinktiesiems:
kitiems liko džiaugtis žaislinėmis šalia prakartėlės...
Stebuklingąją Kalėdų naktį trumpesniam ar ilgesniam
poilsiui prigulę, gruodžio 25 d. rytą vėl net tris kartus,
šv. Mišiomis Krekenavoje, Upytėje bei Vadaktėliuose,
sveikinome ir džiaugėmės Kūdikėlio gimimu.
Gruodžio 31 d. susirinkome į baziliką 23 val. šv. Mi
šiose padėkoti Viešpačiui už praėjusius metus. Po šv. Mišių išskubėjome į parapijos namų kiemą prie laužo pasitikti Naujųjų ir pasveikinti vienas kitą. Po fejerverkų
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ir vaikiško bei ne tokio vaikiško šampano šventė tęsėsi
parapijos namuose. Parapijos pastoracinė ir ekonominė
tarybos pasistengė, kad netrūktų vaišių, žaidimų, dainų,
smagios programos jaukioje, nauja paroda ir šventinėmis
dekoracijomis pasipuošusioje parapijos namų salėje.
Deja, apie šventės pabaigą tęsti negaliu, nes tai yra
gruodžio mėnesio kronika. Bet sako, kad buvo smagu...
Be visų šių paminėtų įvykių gruodžio mėnesį vyko
tolesni raštinės parapijos namuose įrengimo darbai.
Parapijos „Caritas“, vadovaujamas Akvelinos, rūpinosi,
kad šventėse nebūtų užmirštų ir apleistų. Parapijoje vyko
kelios gerumo akcijos. Už „Carito“ žvakeles paaukojote
135,26 Eur. Šie pinigai perduoti „Caritui“ jo vykdo-

mai veiklai paremti. Taip pat į bazilikos gale nutūpusią
dovanų dėžę, ant kurios esantis mįslingas užrašas skelbė
„Dovanos Kūdikėliui Jėzui“, įmetėte 279,69 Eur. Šie pinigai bus skirti įsigyti šildomą kilimą bazilikoje esančiam
vaikų kampeliui. Nekantrauju paminėti ir kitą džiugų
faktą: parapija metus baigė be skolų! Taip
jūsų atviros ir dosnios širdys
tiesia kelią nuo žmogaus ligi
žmogaus. Kartais net
nepažįstamo. Bet kuo daugiau džiaugsmo mūsų
aplinkoje, tuo šilčiau
ir jaukiau gyventi.

2016 m. sausio mėnuo Krekenavos parapijoje
Su trenksmu ir be skolų pasitiktų šių metų pradžią
sukaustė gražus žiemiškas speigas, ir parapijos gyvenimas sausio mėnesį gerokai aprimo. Nei renginių, nei
Šventojo Rašto studijų, tik raštinės parapijos namuose
įrengimo darbai judėjo į priekį ir savaitgalių šv. Mišių
ritmas neleido visai užsimiršti. Tačiau parapijos jaunimo
žiemos miegui palenkti nepavyko.
Sausio 3 d. šventėme Viešpaties Apsireiškimo (Trijų
Karalių) iškilmę. Ta proga parapijos namuose vaikai,
jaunimas ir net klebonas kun. Gediminas tikrino savo
teologines žinias smagiame protų mūšyje, deklamavo
eilėraščius, džiaugėsi dovanėlėmis, taip pat pasveikino
mylimą mokytoją Svajonę su artėjančiu gimtadieniu.
Sausio 4 d. klebonui išvykus į ligoninę planiniam gydymui, parapijos ganytoju laikinai tapo kun. S. Černiauskas.
Jam šį mėnesį į Amžinybę teko palydėti net 7 parapijiečius.
Sausio 10 d. po šv. Mišių parapijos jaunimo grupė
„Žolynėlis“ virė sriubą ir vėliau ją vežiojo seniūnijoje
gyvenantiems vienišiems seneliams. Parapijos jauni
mui talkino ir tądien į Krekenavą atkeliavę keturi jauni
piligrimai – Lietuvos universitetų studentai, pasiryžę
Viešpaties Gailestingumo metus pradėti žygiu pėsčiomis
iš Kryžių kalno į Gailestingumo šventovę Vilniuje. Sušilę
parapijos namuose ir pasivaišinę „Žolynėlio“ vaišėmis
piligrimai iškeliavo Linkaučių link į svetingai juos
priėmusią Audronės ir Albino Kisielių sodybą. O parapijos jaunimas išskubėjo pas senelius. Tie, kas nepabijojo
juos įsileisti, gavo ne tik sriubos, saujelę saldumynų, bet ir
Švč. Mergelės Marijos paveikslėlį. Jaunimas dosniai
dovanojo savo širdies šilumą, dėmesį ir laiką. Pasak
lankiusiųjų, nors buvo nelengva ir ne visur buvo įsileisti,
senelių dėkingumą, džiaugsmą, papasakotas jų gyvenimo istorijas prisimins dar ilgai.
Sausio 13 d. po pietų ir vėl jaunimas šurmuliavo bazi-

likoje, plaudamas, tvarkydamas ir kitaip gražindamas
šventovę prieš artėjančius atlaidus.
Sausio 15 d. šventėme kasmėnesinius Švč. Mergelės
Marijos atlaidus. Tradiciškai meldėmės 10 ir 12 val. šv. Mišiose, po kurių susitikome parapijos namuose sušilti
skanaujant Svajonės išvirtą sriubą. Geroji pusė to, kad
nedaug maldininkų dalyvavo pamaldose – mums, kurie
buvome, liko daugiau tos nuostabios žuvienės...
Sausio 18 d. buvo aukojamos mėnesio šv. Mišios už
kan. Petrą Budriūną.
Nuo sausio 29 vakaro iki 30 dienos vėlyvo ryto parapijos jaunimas nemiegojo ir dalyvavo Panevėžyje vykusiame renginyje „Ateikite ir pamatysite“, kur kartu
vakarieniavo, meldėsi sutaikinimo pamaldose, Švč. Sa
kramento adoracijoje, šv. Mišiose su sesėmis ir broliais
vienuoliais iš įvairių Lietuvos kongregacijų bei beveik
100 kitų jaunuolių iš visos Panevėžio vyskupijos. Vakaro
programoje sesės ir broliai leidosi klausinėjami apie savo
pašaukimą, gyvenimą vienuolyne ir kitus renginio dalyviams rūpimus klausimus. Labai pavargę, bet dar labiau
laimingi šeštadienį grįžę mūsiškiai pasakojo apie naktį su
sesėmis žaistą UNO, rytines pamaldas pusiau sapnuojant
bei nuoširdų bendravimą prie pusryčių stalo.
Sausio 30 d. po šv. Mišių, jaunimas (dalis ką tik
grįžusių po renginio) vėl plovė ir tvarkė bažnyčią, ardė
betliejų. Nuoširdžiai dėkojame Rasai, Otilijai, Samantai, Julijai, Arminui, Gintautei, Žilvijai, Auksei, Rugilei,
Kęstučiui ir Svajonei už tai, kad sausio 31 d. galėjome
melstis švarioje ir gražioje mūsų bazilikoje.
Sausį pagaliau gavome ir piligrimo pasų siuntą
bei sulaukėme vienų iš pirmųjų Gailestingumo metų
piligrimų. Drąsinu visus ryžtis šiam gražiam 2016 metų
maldos žygiui ir aplankyti visas 15 Lietuvoje esančių
Gailestingumo jubiliejaus šventovių.

Gruodžio naujienos iš upytės parapijos

ses. Inga Margevičiūtė PAMI

Gruodžio 15–16 dienomis, Upytės „Caritas“, parapijos bei seniūnijos atstovai aplankė ir pasveikino su
artėjančiomis šv. Kalėdomis vienišus, bei neįgalius
Upytės parapijos gyventojus.
Advento metu Upytės Bažnyčioje vyko gerumo
akcija, kurios metu ruošėme dovaną Kūdikėliui Jėzui.

Šios akcijos metu suaukoti pinigai – viso 84,40 Eur –
pagelbės kurti šiltesnę ir jaukesnę aplinką patarnautojų
zakristijoje, kad vaikai, kurie ateina patarnauti šventose
apeigose, turėtų kur šiltai persirengti ir ruoštis šv. Mi
šioms. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems ir
aukojusiems šios akcijos metu.
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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)

Disciplina formuoja įgūdį
Pamokslininkai į kalbėjimą įneša savo asmenybę, ir
yra teisinga taip daryti. Tai pat yra natūralu bet kuriam
pamokslininkui nusistatyti savitą stilių ir jo laikytis. Lygiai taip pat patikimų šaltinių ir pagalbinės informacijos nusistatymas padės sukurti sėkmingą formulę, kad
būtų galima pamokslauti savaitė po savaitės. Nieko čia
nėra keisto, kiekvienas amatininkas taip dirba. Tai tik
veiksmingas požiūris į sudėtingą darbą. Kalbame apie
tapimą įgudusiu amatininku. Biblija mums sako: „Matai
žmogų, turintį savo darbo įgūdžių? Jis tarnaus karaliui“ (Pat 22, 29). Bet kodėl homilija / žinia naudojama
kitiems tikslams negu jos tikroji paskirtis? Kodėl žinia
gali tapti nuvalkiota ir banali? Kodėl visa kita yra svarbiau už pasiruošimą homilijai? Kodėl ji dažnai laikoma
prabėgančia mintimi?
Todėl, kad skelbti Dievo žodį ir pasiruošti Dievo žodžio
skelbimui reikalauja disciplinos. O disciplina nėra žaidimas.
Pagalvokite apie ilgus ir vienišus mostus, kuriuos
Olimpinių žaidynių plaukikas turi atlikti, lygiai kaip
bet kuris kitas sportininkas treniruotėje. Tai yra žinios
paruošimas – ilgas, vienišas, vienumoje, susikaupime,
dėmesyje ir kartais per jėgą atliekamas darbas. Jis nėra
lengvas ar visada malonus, atliekamas diena po dienos,
dažniausiai neatnešantis staigaus apdovanojimo ar pasitenkinimo darbu. Kartais netgi atrodo nesvarbus.
Kun. Michael: Prisimenu moterį, kuri atėjo į raštinę
nesusitarusi iš anksto, ir pamačiusi mane besiruošiantį ho
milijai, pasakė: „O gerai, Jūs nieko neveikiate“, atsisėdo ir
ėmė trukdyti mano darbui.
Yra daug svarbiau spręsti krizes ir nelaimes, yra daug
maloniau išpildyti žmonių svajones ar reikalavimus, yra
tiek daug dalykų, kurie gali atitraukti jūsų dėmesį ir sunaudoti jūsų laiką. Ir tai buvo visuomet.
Apaštalų darbai mums sako, kad apaštalų Bažnyčia
plėtėsi su jėga, nes Dievo malonė galingai veikė apaštalų
pamokslavime. Bet apaštalų darbų šeštame skyriuje skaitome, kad kai kurie Bažnyčios žmonės ėmė skųstis. Viena
iš grupių jautėsi, kad yra apaštalų neaptarnauta (neatrodo pažįstama?): „Tuomet Dvylika sušaukė mokinių
susirinkimą ir pareiškė: ‚Nedera mums apleisti Dievo
žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš
savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys
toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai‘“. (Apd 6, 2–4).
Nėra teisinga apleisti žodžio skelbimą. Jie nesako, kad kitos tarnystės formos nėra svarbios, jie tik sako, kad Dievo
žodžio tarnystė yra svarbesnė, ir tai yra kažkas, ką tik jie
gali daryti. Kiti gali, ilgainiui taip ir nutiko, patarnauti
prie stalų. Lygiai taip pat ir mums nėra teisinga apleisti
pamokslavimą ir pasiruošimą jam prisiimant darbus, kuriuos parapijiečiai gali daryti vieni kitiems.
Kun. Michael: Žmonės neateina sekmadienio ryte, nes
aš esu geras konsultantas. Buvimas geru administratoriumi
arba vadybininku nepripildo sekmadienį suolų. Mėginimas
išpildyti visų norus niekada neaugins parapijos. Palengva

supratau, kad, šalia sakramentų šventimo, pasiruošimas
sekmadienio žiniai ir jos pateikimas yra svarbiausias mano
darbas. Tai paveikiausias ir daugiausia žmonių paliečiantis
mano veikimo momentas – sekmadienio žinia yra svarbiau
sia vieta, kur nutolusieji prisijungia, o jau esami nariai yra
kviečiami keistis.
Paprastai žiūrint, gali būti sunku patikėti, kad sekma
dienio žinia yra tokia reikšminga. Juk tai tik žodžiai.
Ir niekas nekreipia į žodžius jokio dėmesio, ar ne? Bet
Šventasis Raštas nuolat ir nuolat aprašo žodžio jėgą.
Pradedant nuo to, kad Dievas žodžiu pakviečia pasaulį
į egzistavimą. O kadangi mes esame sukurti pagal Jo
paveikslą, mūsų žodžiai taip pat turi galią.
Tuo nenorima pasakyti, kad pasakius taip ir pasidaro.
Dauguma pamokslavimų, nesvarbu, kokios mokyklos
ar stiliaus, yra sakymas žmonėms tai, ką jie nori išgirsti.
Tai tušti žodžiai ir jie neturi jokio kito poveikio, išskyrus
įtikti parapijiečiams. Svarbu priminti sau patiems, kad
pasakymas dar nereiškia padarymo.
Mes negalime žodžiu ką nors pašaukti į buvimą iš nieko, kaip Dievas, bet mūsų žodžiai turi galią statyti arba
griauti. Mūsų žodžiai gali keisti ir perkeisti. Biblijoje sakoma: „Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje“ (Pat 18, 21).
Žodžiai turi galią, ir Dievo žodžiai turi Dievo galią. Ir
kada sakome Dievo žodžius, išlaisviname Dievo galią.
„Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet
kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies
sumanymus bei mintis“ (Žyd 4, 12).
Mes tai matome veikiant Šventajame Rašte. Dievas
siunčia Mozę pas faraoną, ir kai jis kalba Dievo žodžius,
Dievo galia pasireiškia Egipto bausmėmis (plg. Iš 7–12).
Petras kalba Dievo žodį luošam elgetai ir pastarasis
išgydomas (plg. Apd 3, 1–8). Dievas palydi pranašą
Ezekielį į sudžiūvusių kaulų slėnį. Šie kaulai reprezentuoja dvasinį Izraelio sausumą ir jų širdies užkietėjimą. Die
vas tarė Ezekieliui: „Pranašauk šitiems kaulams, sakyk
jiems: ‚Sausieji kaulai, klausykitės Viešpaties žodžio! Taip
kalbėjo Viešpats Dievas šitiems kaulams: tikėkite manimi, aš įkvėpsiu jums dvasią, ir jūs atgysite. Duosiu jums
sausgysles, uždėsiu ant jūsų raumenis, aptrauksiu jus
oda, suteiksiu jums alsavimą, ir atgysite. Tuomet žinosite,
kad aš esu Viešpats‘“ (Ez 37, 4–6). Ezekielis kalba Dievo
žodžius ir gauna pamatyti, kaip veikia Dievo galia. Toks
yra susitarimas. Kai esi ištikimas Dievo žodžiui, gauni
pamatyti, kaip Dievo galia veikia tavo gyvenime.
Ištikimas Dievo žodžio skelbimas efektyviai išlaisvina
Dievo galią tavo bendruomenėje. Tai galia, kuri keičia
žmonių gyvenimus, gydo tai, kas buvo sužeista, sutaiso
tai, kas buvo sulūžę, prikelia tai, kas buvo numirę. Dievo
žodis atneša pokyčius, kuomet skiriame laiko supažindinti
žmones su jo aktualumu ir reikšme jų gyvenime.
Dievo žodžio skelbimas jūsų bažnyčioje perkeis joje
esančius žmones. Dievo žodžio skelbimas pakeis jūsų
bažnyčią, ji įgaus naujo gyvenimo, ir galbūt prikels jūsų
parapiją iš numirusių.
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Aiškiausias ir labiausiai pribloškiantis to pavyzdys
mums atsitiko parapijos finansuose. Plačiau apie tai
kalbėsime kitoje dalyje, tačiau čia norime paminėti,
kad skelbdami, ką Dievas sako apie pinigus, iššaukėme
naują situaciją mūsų finansuose. Parapijos pajamos
nenutrūkstamai augo netgi per finansų krizę. Nebuvo
jokio specialaus projekto, mes nepasikvietėme finansų
konsultanto, kad jis patartų mums ką daryti, mes tiesiog
pradėjome naudoti Dievo žodį ir tada pamatėme, kaip
veikia Dievo jėga. Mes nebuvome „turtinga“ parapija,
kurioje pinigai padėjo jai augti. Pinigai nefinansavo mūsų
strategijos, jie ją sekė, kaip atsakas į mūsų pamokslavimą.
Naują gyvenimą įgavo ir mūsų savanoriškos tarnystės,
kai nuosekliai ėmėme kalbėti, ką Dievo žodis sako apie
tarnavimą. Mokinystė, kasdienės maldos laikas, giedojimas Mišiose ir bet kuri kita sritis, kurioje mūsų parapija
augo, yra Dievo žodžio skelbimo vaisius.
Kelias į geresnį pamokslavimą
Tai yra raktas. Tokioje vietoje kaip Gimimo parapija mes per daug dažnai kalbėjome naudodami savo
autoritetą. Iš tiesų per mažai pasitikėjome Dievo auto
ritetu. Taip elgdamiesi apribojome savo efektyvumą ir
bažnytinės bendruomenės augimą. Žvelgdami į sėk
mingiausias bažnytines bendruomenes šalyje atradome,
kad jų požiūris labai skiriasi nuo mūsų. Ir to pasėkoje
nusprendėme keisti ar bent jau kvestionuoti kai kurias
savo išankstines nuostatas. Štai tie principai, kuriais mes
dabar vadovaujamės:
1. Pamokslauk sau
Malda turi būti pamatinis dalykas bet kokiam pamokslavimui ir pasiruošimui pamokslauti. Ir jeigu iš tiesų
stengiesi pritaikyti tai, ką tu skelbi, savo paties gyvenime, tavo pamokslavimas visuomet bus tikroviškas. Pirmas gyvenimas, kuris turi būti perkeistas tavo pamokslavimu, yra tavo paties. Tavo pamokslavimas turi kilti
iš gyvenimiškos patirties ir pastangų keliauti su Dievu,
mokytis iš Jo ir būti perkeistam į Jo paveikslą ir panašumą.
Štai kodėl pamokslavimas ir pasiruošimas jam turi turėti
pagrindą maldoje.
2. Pamokslauk savo bendruomenei
Tuo pačiu turime būti labai sąmoningi pamokslaudami savo žmonėms. Pamokslavimas bendruomenei reiškia, kad mes turime būti su ja susijungę keliuose
lygiuose. Aristotelis pastebėjo, kad kai kas nors kalba,
klausytojai nustato, ar jie klausys kalbėtojo ar ne, remdamiesi trimis dalykais: ethos, logos ir pathos.
Ethos kelia klausimą: „Ar tu sakai tiesą?“ Mūsų
pamokslininkų gyvenimai turi būti autentiškai skaidrūs,
jeigu norime, kad kas nors mūsų klausytų.
Logos užduoda klausimą: „Ar tu žinai, apie ką tu
kalbi?“ Kaip pamokslininkai privalome paremti savo
žinią Dievo žodžiu ir Bažnyčios mokymu, kad galėtume į
šį klausimą sėkmingai atsakyti.
Pathos klausia: „Ar tau aš rūpiu?“ Kad atsakytume
į šį klausimą, turime gerai pažinti savo bendruomenę
ir žinoti, kaip su ja susijungti emociškai. Nekreipti
dėmesio į emocinę žinios pusę, neišvengiamai reikš, kad
žmonės atsijungs ir mūsų negirdės. Efektyviai panaudojant emocinį bendruomenės gyvenimo turinį pareikalaus daugiau pastangų, nes tai reiškia įeiti į kitų žmonių

pasaulį ir matyti bei vertinti dalykus iš jų patirties.
Nenuginčijamai pats svarbiausias ir įtakingiausias dalykas, padedantis emociškai susijungti su bendruomene,
yra humoras: ne juokeliai, ne komedija, ne maivymasis,
bet mokėjimas tikrai prajuokinti žmones. Senovės tautos vadino skysčius žmogaus kūne humoru. Jie manė,
kad teisinga pusiausvyra ir humoro švarumas laiduoja
gerą sveikatą. Nors mes žinome, kad žmogaus kūnas taip
neveikia, vis tiek yra teisinga sakyti, kad gero humoro
dovanojimo pusiausvyra yra sveikas dalykas. Juokas net
blogiausias aplinkybe paverčia geresnėmis.
Humoras remiasi tiesa, ir nutinka taip, kad žmonės
atpažįsta teisingą veikimo būdą ir nustemba, kai tas
būdas yra apverčiamas aukštyn kojomis arba kaip nors
kitaip sutrukdomas. Ir tada jie juokiasi, o kai jie juokia
si, jie atsipalaiduoja... ir klausosi. Humoro naudojimas
pamokslavime išviešinant mūsų žmogiškumą, pabadant
save pačius ar išdidinant mūsų bendras patirtis yra galin
gas būdas įtraukti klausytojus ir padėti jiems išgirsti
nelengvą ir provokuojančią žinią. Humoras gali jums
laimėti klausymąsi.
Kitoje emocinio spektro pusėje yra bendruomenės
rūpesčiai ir skausmai. Prieš keletą metų mūsų miesto
dalyje įvyko baisi tragedija: jaunuolis išžudė savo šeimą.
Iš tiesų šokiruojanti ir baisi žinia, bet kai atėjo sekmadienis, mes elgėmės tarsi nieko nebūtų įvykę. Viena
sunerimusi moteris po Mišių paklausė, kodėl mes to
nepaminėjome. Tikėkite ar ne, mes net nepagalvojome
apie tai. Tokiu būdu atradome, kiek daug nežinome apie
savo bendruomenę, kiek daug dar reikia apie ją sužinoti,
ir kaip lengvai galime atsiriboti nuo gyvenimo aplink
mus. Nuolat nustembu, kokie galime būti atitrūkę nuo
bendruomenės žmonių kasdienės patirties ir susirūpinę
arba susidomėję tik tuo, kad vyksta mūsų galvose.
Reikia pamokslauti savo bendruomenei nustatant,
kas juos blaško ar kelia susirūpinimą. Kasdienybės įvykių
ignoravimas padaro mus dar labiau nereikšmingus
žmonių gyvenime.
3. Skelbk vieną žinią
Yra toks posakis: „Viena bažnyčia, viena žinia“. Reikia
sunkiai dirbti, kad galėtum skelbti tą pačią žinią visose
savaitgalio Mišiose.
Kun. Michael: Taigi, nuo rugsėjo iki gegužės, mūsų
intensyviausiam laikotarpyje, aš pamokslauju visose sa
vaitgalio Mišiose nepaisant, kas yra pagrindinis Mišių va
dovas. Tai nėra visuotinas elgesys, žinau, bet tai padeda
man užtikrinti, kad mūsų bendruomenėje visi girdi tą
pačią žinią. Pastaraisiais metais, net ir augdami skaičiumi,
mes sumažinome savaitgalio Mišių skaičių, nebeaukoda
mi tų, į kurias susirenka mažai žmonių, kad geriau būtų
išnaudojamos tos, kurias aukojame.
Jeigu tai nėra kryptis, kuria jūs norite žengti, arba jeigu
turite vikarus, kurie nuolat pamokslauja, jūsų homilijos gali
būti suderintos panaudojant papildomas
pastangas. Bet kokiu atveju, leisti jūsų bendruomenei girdėti tą pačią
žinią verta visų pastangų.
Vienoda žinia padeda parapijai sutelkti dėmesį viena tema,
prisiimti tuos pačius iššūkius ir
augti ta pačia kryptimi.
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MISERICORDIAE VULTUS
Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo
6. „Dievui būdinga rodyti gailestingumą, būtent juo
reiškiasi jo visagalybė“. Šie šventojo Tomo Akviniečio žo
džiai liudija, kad dieviškasis gailestingumas yra ne silpnumo ženklas, bet Dievo visagalybės savybė. Kaip tik todėl
liturgijoje viena seniausių pradžios maldų meldžiamės
tardami: „Dieve, tu savo visagalybę labiausiai parodai pa
sigailėdamas ir atleisdamas“. Dievas žmonijos istorijoje
visados bus artimas, besirūpinantis, šventas ir gailestingas.
Senajame Testamente Dievo prigimtis dažnai nusakoma žodžiais „kantrus ir gailestingas“. Jo gailestingumas
konkrečiai reiškiasi gausybe darbų išganymo istorijoje,
kur jo gerumas galiausiai paima viršų prieš bausmę bei
griovimą. Ypač psalmėse išnyra šis didingas dieviškasis
veikimas: „Jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes ir
išgydo visas tavo ligas, jis tas, kuris atperka tavo gyvastį
iš Duobės ir apsupa tave meile ir gailestingumu“ (Ps 103,
3–4). Dar aiškiau konkretūs gailestingumo ženklai paliudijami kitoje psalmėje: jis „gina nuskriaustųjų teises,
alkaniems parūpina duonos. Viešpats išlaisvina kalinius,
Viešpats atveria akis akliesiems, Viešpats pakelia gyve
nimo palaužtuosius, Viešpats myli teisiuosius. Viešpats
saugo ateivius, padeda našlaičiui ir našlei, bet suvingiuoja
nedorėlių kelią“ (Ps 146, 7–9). Ir dar viena psalmininko
ištara: „Jis gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas.
<...> Viešpats duoda drąsos kukliesiems, – nedorėlius
nubloškia į dulkes“ (Ps 147, 3. 6). Apibendrindami
galėtume pasakyti – Dievo gailestingumas yra ne abstrakti idėja, bet konkreti tikrovė, per kurią jis apreiškia
savo meilę, panašią į meilę tėvo ir motinos, kuriems la-

bai rūpi jų vaikas. Tai tikrai stipri meilė. Ji kyla iš pačių
gelmių kaip natūralus švelnumo ir atjautos, atlaidumo ir
atleidimo kupinas jausmas.
7. „Nes jo gailestingumas amžinas“: šis priegiesmis nuskamba po kiekvienos 136-osios
psalmės, kurioje pasakojama Dievo apreiš
kimo istorija, eilutės. Gailestingumo galia
visi Senojo Testamento įvykiai kupini gilios
išganomosios reikšmės. Gailestingumas
Dievo santykio su Izraeliu istoriją paverčia
išganymo istorija. Psalmėje nuolat kartojant:
„nes jo gailestingumas amžinas“, tartum norima pra
laužti erdvės ir laiko ratą visa įkeliant į amžiną meilės
slėpinį. Tarsi norima pasakyti, kad ne tik istorijoje, bet
ir amžinybėje žmogų visada lydės gailestingas Tėvo
žvilgsnis. Todėl neatsitiktinai Izraelio tauta šią psalmę,
„Didįjį Hallel“, įtraukė į savo svarbiausių švenčių liturgiją.
Šia gailestingumo psalme prieš savo kančią meldėsi pats
Jėzus. Tai liudija evangelistas Matas pasakodamas, kaip,
„pagiedoję himną“ (Mt 26, 30), Jėzus ir mokiniai išėjo į
Alyvų kalną. Įsteigdamas Eucharistiją kaip amžiną savo paties ir savo Velykų atminimą, jis šį aukščiausią apreiškimo
aktą simboliškai įkėlė į gailestingumo šviesą. Tame
pačiame gailestingumo horizonte Jėzus išgyveno savo
kančią ir mirtį, visiškai suvokdamas didį meilės slėpinį,
turėjusį įvykti ant kryžiaus. Žinant, kad pats Jėzus meldėsi
šia psalme, ji mums, krikščionims, tampa dar svarbesnė
ir įpareigoja mus įtraukti šį priegiesmį į mūsų kasdienę
garbinimo maldą: „Nes jo gailestingumas amžinas!“

Dėl 2 % GPM skyrimo parapijoms
Nuoširdžiai dėkojame už paramą ir kviečiame 2 % GPM skirti ir 2016 metais. Tai galite padaryti keliais būdais:
Internetinės bankininkystės pagalba prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS ir užpildydami
FR0512 formą. Šiuo atveju jums tereikės žinoti parapijos, kuriai norite skirti paramą, juridinio asmens kodą:
• Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija – 191260418
• Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapija – 191261858
• Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija – 191262198
Užpildydami FR0512 formą ranka. Krekenavos parapijoje tai galite padaryti antradieniais–šeštadieniais
9-15 val. parapijos raštinėje, o sekmadieniais – prieš ir po šv. Mišių bazilikos gale. Upytės parapijoje dėl formos užpildymo kreipkitės į s. Ingą Margevičiūtę, Vadaktėlių parapijoje – į zakristijoną Kęstutį Lapiniauską.
Atvykdami užpildyti formos turėkite asmens dokumentą.

2015 m. gruodžio mėn. parapijų pajamos
Rinkliavos

2016 m. sausio mėn. parapijų pajamos

Krekenavos

Upytės

Vadaktėlių

Sekmadienio (12-06)

167 €

42 €

-

Sekmadienio (12-13)

506 €

97 €

Atlaidų (12-15)

275 €

Sekmadienio (12-20)

Krekenavos

Upytės

Sekmadienio (01-03)

209 €

43 €

-

Sekmadienio (01-10)

84 €

84 €

-

-

Atlaidų (01-15)

80 €

-

213 €

103 €

-

Sekmadienio (01-17)

120 €

57 €

1 364 €

-

-

Sekmadienio (01-24)

120 €

46 €

Kalėdų ryto (12-25)

390 €

355 €

86 €

Sekmadienio (01-31)

134 €

152 €

Sekmadienio (12-27)

239 €

93 €

-

Kalėdų nakties (12-24)

Rinkliavos
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Krekenavos parapijos 2015 m. finansinė ataskaita
2015 metus pradėjome parapijos ižde turėdami
1 816,80 Eur (iš jų 583,58 Eur kasoje ir 1 233,22 Eur banko
sąskaitose). Parapijos pajamas 2015 m. sudarė iš viso
107 032,47 Eur. Daugiausiai pajamų – 29 355,78 Eur –
sudarė aukos už šv. Mišias ir įvairius patarnavimus
(Krikštai, santuokos, laidotuvės ir kt.), taip pat rinkliavos – 24 400,41 Eur. Pagal paruoštus projektus iš fondų
gauta parama parapijos namuose esančios virtuvės
įrengimui, taip pat parama Žolinės atlaidų savanorių
stovyklai viso sudarė 19 223,09 Eur. Tikslinių aukų
parapijos namų įrengimo skolai padengti suaukota viso
19 048,46 Eur. Bazilikos išlaikymui, už spaudinius, žvakes,
kalėdaičius, suvenyrus ir kt. suaukota 7 259,02 Eur.
Aukos už parapijos namų salių ir virtuvės naudojimą –
4 534,97 Eur. Parapijos turto (sofos klebonijoje ir auto
mobilio) pardavimo pajamos sudarė 1 800 Eur. 2 %
gyventojų pajamų mokesčio gauta 1 410,74 Eur.
Parapijos išlaidos 2015 m. siekė 104 534,34 Eur.
Didžiausią išlaidų dalį – 30 918,23 Eur – sudarė parapijos personalo ir pavaduojančių darbuotojų išlaikymas
(atlyginimai, SODROS įmokos). Taip pat grąžinta
24 328,08 Eur skolų už parapijos namų rekonstrukciją ir
pritaikymą eksploatacijai. 21 934,06 Eur išleista tęsiant
parapijos namų patalpų įrengimą bei kitiems parapijoje būtiniems statybos ir remonto darbams. Parapijos
namuose už šią sumą įsigyta virtuvės įranga, skalbyklė
bei džiovyklė, kieto kuro oro šildytuvas (apmokėta
personalo paaukotomis lėšomis), šildytuvai bibliotekoje bei artimųjų erdvėje prie šarvojimo salės. Taip
pat sudėti būsimos naujos raštinės langas ir durys, atlikti kiti virtuvės bei raštinės įrengimo darbai, altarijoje

įvesta kanalizacija. 5 275,44 Eur išleista įsigyti įvairiam
ilgalaikiam turtui: sulankstomiems čiužiniams, indams ir įrankiams parapijos namų virtuvei, mobiliam
katafalkui, Mišių vadovo bei choro mikrofonams bazilikoje ir kt. Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai, t. y.
katalikiškiems leidiniams, laikraštukui, „Carito“ veiklai
remti išleista 4 036,88 Eur. Įvairaus trumpalaikio turto,
raštinės prekių įsigyta bei kitiems poreikiams išleista
7 885,24 Eur. Į šią sumą įeina klebono bei Žolinės atlaidų
chorų svečių išlaidos kurui, jaunimo piligriminės
kelionės į Romą apgyvendinimo išlaidos, savanorių bei
svečių maitinimas Žolinės atlaiduose, įvairios prekės
liturgijai, priemonės valymui ir kt. Pastatų išlaikymas
(elektra, vanduo, komunaliniai
mokesčiai, turto draudimas) kainavo 5 117,01 Eur. Vyskupijos
nustatytos rinkliavos (seminarijai,
misijoms, Šventajai Žemei ir pan.)
pareikalavo 1 579,70 Eur išlaidų.
Įvairios paslaugos (telefonas, internetas, automobilio remontas, internetinio puslapio administravimas,
altorių uždangalų bei liturginių
drabužių valymas, geodezinės
nuotraukos) kainavo
3 459,70 Eur.
Džiaugiamės, kad 2015
metai parapijiečių ir kitų
geros valios žmonių dėka
pabaigti be skolų.

Upytės parapijos 2015 m. finansinė ataskaita
2015 metus pradėjome su 717,59 Eur likučiu (525,73 Eur
kasoje ir 191,86 Eur banko sąskaitose). Parapijos pajamos 2015 m. sudarė 25 695,48 Eur. Iš jų 10 809,59 Eur
pervedė Nacionalinė mokėjimo agentūra parapijos na
mų rekonstrukcijos darbams. Rinkliavos – 6 043,83 Eur,
aukos už šv. Mišias ir patarnavimus – 5 866,38 Eur,
aukos bažnyčiai, už žvakes, kalėdaičius, spaudinius –
2 118,58 Eur, už naudojimąsi parapijos namų salėmis –
615,64 Eur. Pajamos iš 2 % gyventojų pajamų mokesčio
– 241,46 Eur.

Viso išleista 25 555,99 Eur. 10 663,87 Eur skirta
parapijos darbuotojų atlyginimams ir prisidėjimui prie
klebono Krekenavoje išlaikymo. Grąžinta 7 674,93 Eur
skola kurijai. 3 166,66 Eur išleista parapijos namų projekto įgyvendinimui (konsultavimas, renginių organizavimas), 2 954,76 Eur išleista įvairiems reikalams:
ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimui (mobilus
katafalkas, plovimo ir valymo įranga bažnyčiai, žvakės
ir kt.), parapijos automobilio remontui, katalikiškai
spaudai. 763,50 Eur skirta mokesčiams ir turto draudimo išlaidoms, 332,27 Eur sumokėta kurijai.

Vadaktėlių parapijos 2015 m. finansinė ataskaita
Metų pradžios likutis buvo 600,19 Eur (544,50 Eur
kasoje ir 55,69 Eur banko sąskaitoje). 2015 m. gauta
2 905,72 Eur pajamų. Iš jų 1 306,40 Eur – rinkliavos,
632,26 Eur – aukos už Mišias ir patarnavimus, 718,18 Eur
– pagal parašytą projektą iš LKRŠ gauta parama vaikų ir
jaunimo piligriminiam žygiui, 157,50 Eur – bažnyčiai ir
kitos aukos, 44,89 Eur – kitos pajamos. 46,49 Eur – jūsų
skirti 2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Viso išleista 2 929,47 Eur. Darbuotojų išlaikymui
skirta 858,13 Eur. 1 335,38 Eur išleista priemonėms
smulkiems bažnyčios bei parapijos namų remonto darbams, taip pat parapijos namų apyvokos prekėms bei
vaikų ir jaunimo piligriminiam žygiui (maistas, atributika ir pan.). 474,91 Eur išleista paslaugoms (piligriminio žygio dalyvių apgyvendinimas, automobilio
remontas, registrų centrui), mokesčiams ir draudimui
– 148,13 Eur, kurijai – 112,92 Eur.
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Pamaldų laikas
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
Vasario 28 d. 14 val. (III gavėnios sekmadienis)
Kovo 27 d. 12 val. (Viešpaties Prisikėlimas (Velykos))
Krekenavos slaugos ligoninėje
Kovo 2 d. (trečiadienį) 15 val.
Šventojo Tėvo intencijos vasario mėnesiui:
- Kad rūpintumės visa kūrinija, kurią gavome kaip
dovaną, kad ją puoselėtume ir saugotume ateities
kartoms. (B)
- Kad daugėtų krikščionių ir Azijos tautų tikėjimo
dialogo bei sąlyčio galimybių. (E)
Intencijos kovo mėnesiui:
- Kad sunkumus patiriančios šeimos gautų reikalingą
paramą, o vaikai galėtų augti sveikoje ir ramioje
aplinkoje. (B)
- Kad dėl savo tikėjimo diskriminuojami ar persekiojami krikščionys būtų stiprūs ir ištikimi Evangelijai dėl
visos Bažnyčios nepaliaujamos maldos. (E)
Trečiadieniais 18 val. parapijos namuose
vyksta Šventojo Rašto studijos.
Kviečiame į gilesnį Dievo žodžio pažinimą!
Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. sekmadienį 9–12 val.
atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!
Pirmąjį mėn. ketvirtadienį 8 val. sudėtinės šv. Mišios už
mirusiuosius (aukų dėžutė kairėje pusėje prie Marijos statulos).
Marijos legiono nariai renkasi šeštadieniais
po šv. Mišių parapijos namų bibliotekoje.
Kviečiame apsilankyti Krekenavos
parapijos namuose esančioje bibliotekoje.
Darbo laikas: šeštadieniais ir sekmadieniais 13–15 val.
Esant poreikiui, dėl knygų pristatymo į namus kreiptis į
Marijos legiono narius ar susitarti parapijos raštinėje.

2015 m. gruodį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Matas Merkelevičius

KONTAKTAI
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 „Carito“ 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 „Carito“ 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 raštinę.

2015 m. gruodį ir 2016 m. sausį
iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Genovaitė Venckavičienė, 84 m.
Kazys Zigmas Noreika, 65 m.
Kan. Petras Budriūnas, 80 m.
Pranciškus Pikšrys, 85 m.
Veronika Lukoševičienė, 82 m.
Marijona Klevečkienė, 76 m.
Marijona Birutė Mickienė, 82 m.
Nerina Čiūraitė, 45 m.
Antanina Junevičienė, 81 m.
Ignas Mažeika, 82 m.
Upytės parapijoje
Vladislava Pazdrienė, 95 m.
Janina Žilinskienė, 85 m.
Stasys Indrulionis, 78 m.

Prisiminkime
Juos maldose.

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Dėkojame už Jūsų paramą! Kitą numerį numatoma išleisti
iki kovo 15 d. Lauksime Jūsų straipsnių el. paštu bazilikoslaikrasciui@gmail.com iki kovo 7 d.

