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                   šioje Gavėnioje neįprasta bazilikoje virš 
altoriaus matyti kabantį kryžių. Bet tai, kas neįprasta, 
dar nereiškia, kad yra blogai – savotiškai priverčia 
susimąstyti ir pagalvoti, o kokia kryžiaus ir kančios vie
ta mano gyvenime. Gali būti, kad ne visų mūsų namuo
se yra kur nors ant sienos pakabintas ar sekcijoje 
padėtas kryžius, bet ir vėl, argi yra namų, 
kur vienokia ar kitokia forma, ilgesniam ar 
trumpesniam laikui neapsilanko kančia. 
Ir tada kai ji mus aplanko, kryžius 
tampa raktu, kuriuo galime atrakinti 
kančios slėpinį, raktu, kuris atveria 
mums dar nepažinias, tik tikėjime 
atrandamas kančios prasmes. Nebijokime 
kryžiaus, nebijokime mūsų Viešpaties kūno 
ant kryžiaus „mūkelės“. Nebijokime, nes 
kryžius yra žmogiškojo žemiškojo gyvenimo 
dalis ir jeigu vengiame kryžiaus – vengiame 
gyvenimo, o jeigu vengiame kančios – iš 
tiesų vengiame meilės. Kryžius ir gyveni
mas, kančia ir meilė yra taip tampriai susiję, 
kaip siela su kūnų, kaip dangus su žeme, 
kaip Dievas su žmogumi.  Kryžius pakylėja, pakylėja 
mūsų rankas, mūsų kojas, mūsų širdis aukščiau nuo 
žemės, pakylėja ir tarsi primena: mes esame ne tik 
žemei, ne tik darbui, ne tik kančiai, ne tik mirčiai, 
mes esame kviečiami kai kam daugiau – dangui, Dievui, 
amžinajam džiaugsmui. Nebijokime kryžiaus, raskime 
jam vietos savo kasdieniuose namuose, kaip priminimui, 
kad mūsų gyvenimas turi būti susijęs ne tik tu žemės ir 
žmonių horizontu, bet ir su Dievo ir Jo dangaus vertikale. 

Gavėnios pradžioje parapijos namuose vyko vaikų, 
kurie ruošiasi priimti Atgailos ir Susitaikinimo bei Eucha
ristijos sakramentus, savaitgalis. Buvo gera matyti, kad 
mūsų jauniausi tikintieji pamilsta Dievo ir parapijos na

mus, juose esančius žmones ir vykstančius dalykus. Tai 
tikrasis mūsų tautos, mūsų šeimų, mūsų parapijos, mūsų 
Bažnyčios pavasaris, į kurį turime investuoti kaip galima 
daugiau mūsų asmeninio ir bendruome ninio laiko ir 
resursų. Ar gali būti kas nors svarbiau, kaip supažindinti 

vaiką su Dievu ir Jo meile!?. Ar gali būti kas nors 
brangiau, kaip perduoti savo vaikams 
„veikiančio“ tikėjimo ir prasmingos maldos 
dovaną!?.  Ar gali būti kas nors geriau, kaip 

supažindinti vaiką su tikėjimo ben
druomene ir padėti jam suprasti, 
kad visi ir visokie esame vieno Die
vo ir Tėvo vaikai, esame šeima!?.  

Upytės parapijoje kaip niekad aiškiai 
pradėjome girdėti Dievo žodį ir maldų 
žodžius. Prie to be abejonės ženkliai 
prisidėjo naujai įdiegta įgarsinimo siste
ma (už kurią dar esame skolingi). Tačiau 
šalia galimybės girdėti dar kiekvienam iš 
mūsų reikia išmokti klausytis, įsiklausyti 
į Dievo žodį ir apmąstyti jį savo širdyje. 
Juk Dievo žodis nori ne tik skambėti, bet 
ir rasti atgarsį mūsų kasdieniame gyve
nime ir apsiėjimuose. Džiugu, kad Upytės 

parapijiečiai ir svečiai nuoširdžiai priėmė tam 
tikrus liturginius patvarkymus ir noriai atlieka skaitovų, 
aukų rinkėjų ir atnašų nešėjų tarnystes. Taip gimsta 
bendruomenė, taip tampama bendruomene, taip su
prantame ir patiriame, kad esame vieni su kitais susiję ir 
vieni už kitus atsakingi. O tai ir yra tikroji gyvoji Bažnyčia, 
kurios reikia ir Dievui, ir mums. 

Palaimingos likusios gavėnios, ir kviečiu visus susitikti 
Didžiosios savaitės, Velykų Tridienio –Didžiojo Ketvirta
dienio, Didžiojo Penktadienio ir Velyknakčio – pamal
dose Bazilikoje.

Jusu bendrakeleivis ir klebonas kun. Gediminas Jankunas

2016 metais skirdami 2 % gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos parapiją parėmėte 1 306,06 Eur, 
Upytės parapiją – 420,30 Eur, Vadaktėlių – 50,15 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet 
tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais:

Dėl 2 % GPM skyriMo

Mokesčių inspekcijoje, 
Internetu per Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS,
Užpildydami FR0512 formą ranka. Krekenavos 

parapijoje tai galite padaryti nuo antradienio iki šeštadienio 
9–15 val. parapijos raštinėje, sekmadieniais – prieš ir po
šv. Mišių bazilikos gale. Dėl paramos skyrimo Upytės 
parapijai kreipkitės į ses. Ingridą, Vadaktėlių parapijai – 
į zakristijoną Kęstutį Lapiniauską. Atvykdami užpildyti 
formos turėkite asmens dokumentą.

Parapijų kodai:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į 
dangų parapija – 191260418

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapija – 
191261858

Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija – 
191262198
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Mano kompiuteryje yra toks žaidimas, kuriame lange
lis po langelio reikia atidengti visą laukelį neužlipant ant 
minos. Kiekviena nauja diena vasarį kažkuo priminė tą 
„Minesweeper“, kai nežinai, kur ir kada bus „užminuota“ 
gripo virusu. Kai kuriems mūsų išvengti jo nepavyko, 
bet, atrodo, daugelis tą nelemtąjį nugalėję, jau galime 
žvilgtelti, ką dovanojo mums vasario dienos.

Vasario 3 d. (penktadienį) vakaro šv. Mišiose su vai
kais ir jaunimu buvo šventinamos šv. Blažiejaus žvakės 
ir teikiamas specialus palaiminimas, apsaugantis nuo 
gerklės ligų ir negalavimų. Kitąmet žinokite tie, kurie 
nebuvote ir daug išleidžiate visokiems „falmintams“...

Vasario 5 d. (sekmadienį) šv. Mišiose buvo šventinama 
šv. Agotos duona ir vanduo. Visi norintys galėjo parsinešti 
namo duonelės, tikinčiuosius saugančios nuo gaisro. 
Taigi vos per keletą dienų – Grabnyčias (šiemet Upytėje), 
šv. Blažiejų ir šv. Agotą – gavome progą per Bažnyčią 
pasirūpinti ne tik dvasios, bet ir dalimi žemiškųjų poreikių.

Vasario 11 d. (šeštadienį) gausaus talkininkų būrio 
dėka po remonto buvo baigtas tvarkyti katechezės kam
barys. (Visi kuopimo ir gražinimo darbai vyko tris die
nas.) Vaikai, besiruošiantys sakramentams, jų tėveliai ir 
artimieji bei ministrantai galėjo prisidėti prie savo nau
dojamos erdvės „prijaukinimo“.

Vasario 12 d. (sekmadienį) šv. Mišiose meldėmės už 
Tėvynę ir jos žmones artėjančios Valstybės atkūrimo 
dienos proga. Klebonas kun. Gediminas visgi „užlipo 
ant minos“, tad po šių šv. Mišių gerai savaitei užsidarė 
priverstinėms sveikimo atostogoms. Jį uoliai pavadavo 
du kunigai Eugenijai.

Vasario 14 d. (antradienį) jaunimo delegacija iš para
pijos susitiko Kauno Žalgirio arenoje švęsti „Valentino 
dieną kitaip“. Įspūdžiais, jei klausite, jaunuoliai mielai 
pasidalins. O gal ir patys stebėjote renginį per „LRT 
kultūra“ kanalą?

Vasario 15 d. (trečiadienį) bazilikoje šventėme kas
mėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus. Šv. Mišių maldose 
prisiminėme Krekenavos krašto savanorius, tremtinius, 

partizanus, visuotinėje maldoje prašėme, kad Dangiškasis 
Tėvas nedelstų iš priverstinių atostogų paleisti klebono.

Vasario 19 d. (sekmadienį) būsimo palaimintojo 
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio koplyčios Kaišiadorių 
katedroje įrengimui iš 
Krekenavos rink
liavos paskirta 
89 Eur. Vadak
tėlių pa rapija 
prie šio reikalo 
prisidėjo 15 Eur. 
Būkite tikri, šiemet 
parapija tikrai suteiks progą apsilankyti Kaišiadoryse ir 
toje dar šviežumu kvepėsiančioje koplyčioje.

Vasario 22 d. (trečiadienį) popiet parapijos namuose 
su klebonu susitiko Ėriškių Trečiojo amžiaus universiteto 
studentai. Beveik iki vakaro Šventojo Rašto studijų prie 
to pačio „apskritojo“ stalo jie įdėmiai klausėsi, klausinėjo 
ir diskutavo įvairiomis temomis, daugiausia, kiek teko 
nugirsti, buvo smalsu, kaip gi ten, Amerikoje, gyvena lie
tuviai katalikai.

Vasario 24 d. (penktadienį) vaikai ir jaunimas šventė 
žiemos gimtadienius. Parapijos namai šį kartą vir
to prerijomis, kurių vidury susitiko sąmojingiausi ir 
išmoningiausi krašto kaubojai.

Vasario 26 d. (sekmadienį) po šv. Mišių parapijos na
muose buvo rodomas filmas apie arkivyskupą Teofilių 
Matulionį. Šie metai yra paskelbti būsimo palaimintojo 
metais, todėl tikintiesiems stengiamasi sudaryti įvairių 
progų susipažinti su šia iškilia asmenybe, o vis labiau 
pažįstant – ir vis karščiau pamilti.

Mėnesį vainikavo vasario 28 d. (antradienio) išvyka į 
Panevėžį. Beveik penkiasdešimt parapijos savanorių su 
klebonu ir personalu susitiko bendruomenių rūmuose, 
kur drauge žiūrėjo Anželikos Cholinos šokio spektaklį 
„Otelas“. Šia bendryste baigėsi paskutinė eilinio laiko die
na, mat sekančią jau barstėme pelenais galvas pereidami į 
pasiruošimo Kristaus Prisikėlimui laiką – gavėnią.

vasario Mėnuo krekenavos ParaPijoje
Rita Lapiniauskienė

Kovo 18–26 dienomis Krekenavos parapija tradi
ciškai kviečia apsilankyti blusų turguje. Tai ne tik pro
ga pasmalsauti, surasti unikalių, įdomių, reikalingų 
daiktų sau, bet ir proga prisidėti prie gražaus tikslo: 
šįkart surinktos aukos bus skirtos parapijos namų salės 
grindims įrengti.

Turgelyje apsilankyti galite:
 kovo 18, 19, 25, 26 dienomis 10–14 val. altarijoje 

(Bažnyčios g. 11);
 kovo 20–24 dienomis 9–13 val. foje prie kredito 

unijos (Birutės a. 1).
P. S. Paaukoti parapijos namų salės grindų įrengi

mui galima ir nieko neperkant!

Vasario mėnuo prasidėjo labai prasmingai ir gražiai. 
Pačią pirmą vasario dieną buvome pakviesti į Upytės 
tradicinių amatų centrą pasimokyti lieti žvakes taip, kaip 
mūsų senoliai senovėje liedavo. Sužinojome, kokias žvakes 
liedavo, kokio ilgio, kad dažnai tai būdavo ilga žvakė, su
sukta į gumuliuką. Tokias žvakes degindavo prie 
mirusiojo per visus šermenis – tam reikėdavo 
tik vienos tokios žvakės.

Vasario 2 d. susirinkome į Upytės bažnyčią 
švęsti Grabnyčių šventės. Čia kun. Gedimi
nas pašven tino visų atsineštas žvakes, taip 
pat ir mūsų pasidarytas žvakes. Po šv. Mi 
šių turėjome vakaronę, kurios metu dai
navome, šokome liaudies šokius, ben
dravome. Buvo tikrai linksma ir smagu.

vasario naujienos iš uPytės
Ses. Ingrida Kazlauskaitė
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Balandžio 9 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios Upytėje – 10 val.,  Krekenavoje – 12 val.
Balandžio 13 d. – Didysis Ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios bazilikoje – 18 val.
Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis. Kristaus Kančios pamaldos bazilikoje – 18 val.
Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis. Velyknakčio vigilija bazilikoje – 20 val. (turėkite žvakę)
Balandžio 16 d. – Kristaus Prisikėlimo iškilmė – šv. Velykos. Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija Krekena 

voje – 8 val., Upytėje – 10 val., Vadaktėliuose – 12 val.
Didįjį Tridienį kviečiame Upytės ir Vadaktėlių parapijų tikinčiuosius dalyvauti pamaldose Krekenavos 

bazilikoje.

DiDžiosios savaitės PaMalDų laikas

Sovietmetis labai susilpnino žmonių tikėjimą. Atsirado 
daug abejojančių, nesuprantančių ir nenorinčių suprasti, kas 
tai yra tikėjimas į Jėzų Kristų, į Švč. Mergelę Mariją, angelus ir 
šventuosius. Užmirštas Senasis, neskaitomas ir Naujasis Testa
mentai. Žmonės ėmė tikėti pinigais, turtais ir valdžios siekimu. 
O jeigu viso to negauna, grimzta į nusivylimą, depresiją 
ir kaltina visus, net ir Dievą, tik ne save. Mažėja gerumo, 
draugiškumo, atjautos, gailestingumo net ir brandaus amžiaus 
žmonėse. Pabūti su Dievu, priimti Jį Eucharistijoje visi laukiami 
maldos namuose – bažnyčioje. Gaila, kad ypač sekmadienio 
laikas praleidžiamas pigių rūbų turgeliuose, parduotuvėse, prie 
televizoriaus, žiūrint ne pačias kultūringiausias ir šviesiausias 
laidas, pokalbiuose, kuriuose dominuoja panieka kitiems, 
šmeižtas, kritika ir stiprus pavydo jausmas.

Mielosios ir mielieji, nežiūrint  amžiaus, išsilavinimo, 
išprusimo ir tikėjimo, Švč. Marija Dievo Motina ir Jos 
sūnus Jėzus Kristus laukia visų, laukia ir tikisi, kad išdrįsite 
peržengti ne tik bažnyčios slenkstį, bet ir nuo savo sielos 
numesti tuos užtvarus, kuriais užsitvėriame patys. Niekada 
nevėlu tai padaryti, kai žinai, kad laukia ir kad laukiantys yra 
čia pat su tavimi. Padaryk tai čia ir dabar, kad nebūtų per 
vėlu. Jeigu sunku išdrįsti, paprašyk bet kurį Marijos legiono 
prezidiumo narį, tau visuomet padės suartėti su kunigu, su 
Bažnyčia, supažindins su keliu, kuriuo reikia ateiti.

Kaip tapti Marijos legionieriumi? Labai paprastai: sužinok 
apie artimiausią Marijos legiono prezidiumą, susirask bent 
vieną jo narį, pareikšk norą, susipažink su Marijos legiono 
atmintine (knyga), apsilankyk viename kitame prezidiumo 
susirinkime ir, jeigu pasiryžai eiti kartu su Marija, patvirtinsi 
tai Pasiaukojimo akto žodžiais ir tapsi legiono maldininku.

Kodėl vadinasi Legionu? Todėl, kad šios organizacijos 
regima veikla yra paremta kariuomenės principu, kuri visą 
laiką yra pasirengusi žygiui kovoti už kiekvieno žmogaus 
sielą. Kovojama ne dėl šio pasaulio, ne kardu ar kitomis 
žemiškomis priemonėmis‚ o meile, nuolankumu, dorybe 
ir malda. Šita kova turi prasidėti kiekvieno legionieriaus 
širdyje: kovoti su savimi, savo puikybe, savimyla, kad 
galėtum atsisakyti savęs kitų labui. Sunku, bet drauge ir leng
va, nes kartu yra Marija. Ji eina kartu, dirba kartu, džiaugiasi 
ir liūdi kartu, pakelia, kai parklumpi, pataria, kai pritrūksti 
savo nuomonės, meldžiasi kartu. Tu tik kalbėk su Ja ir pajau
si, kaip viskas lengvai išsisprendžia. Tad tapk legionieriumi 
ir visa tai patirsi pats.             

Grįžkime į istoriją. Marijos Legionas – pasaulietinė orga
nizacija, įkurta 1921 m. Dubline. Ši organizacija padeda 
vyk dyti Bažnyčios misiją visame pasaulyje. Lietuvoje taip 
pat įsteigtas šis judėjimas, kuris kovoja už sielų išganymą. 
Tai nenukrypstamas tarnavimas Švč. Mergelei Marijai, kuri 
kviečia visus atkakliai budėti, visada būti pasiruošus įveikti 
savo silpnybes ir padėti kitiems, ypač tiems, kurių sielos pa

klydo. Legionierius šventėja pats, tarnauja savo artimiesiems, 
kaimynams, laikydamasis ištikimybės Marijai, kuri yra Kris
taus, Bažnyčios ir visų mūsų Motina. Viena iš nuoširdžiausių 
legionieriaus pareigų – atsidavimas Dievo Motinai, o didysis 
tikslas – suteikiant pagalbą žmonėms – atnešti Mariją pasau
liui. Legionieriai dirba Azijoje, Afrikoje, Filipinuose, plinta 
po visą pasaulį. Žymiausi veikėjai: Pranas Dufas, Alfonsas 
Lambė, Edelė Quinn, ir tėvas W. Aldan Me Grath. 

Mūsų vyskupijoje veikia dešimt Marijos legiono pre
zidiumų Panevėžyje, Pasvalyje, Anykščiuose, Subačiuje, Ku
piškyje, Rokiškyje, Utenoje, Biržuose ir Krekenavoje. Prezi
diumams priklauso virš 2 730 narių. Kiekvienas prezidiumas 
turi dvasios vadą. Prezidiumų pirmininkai ir dvasios vadai 
sudaro Curijos valdybą, kuri renkasi kartą į mėnesį spręsti 
įvairių reikalų, kartu pasimelsti ir pabendrauti. Kiekvie
nas  prezidiumas be bendrų tikslų ir uždavinių turi ir tai 
teritorijai būdingų klausimų. Visa tai stengiamasi išspręsti 
susirinkimuose, pasidalinti veiklos patirtimi, pasimokyti 
vieni iš kitų, pasidalinti džiaugsmu ir liūdesiu. Labai džiugu, 
kada prezidiumų nariai aplanko vieni kitus. Visada norima 
bendrų piligriminių kelionių, bendrų renginių tarpusavyje 
ir su kitomis organizacijomis. Turime apie ką pamąstyti, 
pasikalbėti. Juk ne paslaptis, kad atsiranda vis daugiau ir 
daugiau įvairių apsišaukėlių, veikia įvairios grupelės, ku
rios bando suskaldyti tikėjimą nutaikę savo strėles į silp
nus, pasiklydusius žmones. Todėl legionieriai turi būti labai 
stiprūs ir patrauklūs savo veikla. Šie ir kiti klausimai mus 
privertė nerimauti. Tuo tikslu susitikome su Panevėžio vys
kupu Linu, kuris labai maloniai mus sutiko, išklausė, patarė 
kokių ieškoti sprendimų. Dėkojame jam už nuoširdumą ir 
draugiškumą.

kovo  25 d. (šeštadienį)  Panevėžio vysku 
pijos Marijos Legiono narius ir visus 
tikinčiuosius kviečiame į ACIES šventę, kuri 
įvyks Krekenavos parapijoje.
Programa:

11 val. – Dalyvių registracija (parapijos salėje), 
11.30 val. – Rožinio malda Bazilikoje
12 val. – Šv. Mišios
13.30 val. – Šventės agapė su • muzikine pertraukėle 

(Kupiškio ansamblis „Kupa“), • prezidiumų darbų pristaty
mais, • pasisakymais, • padėka aktyviausiems prezidiumų 
nariams.

Džiugios ir iškilmingos šventės prezidiumų dvasios va
dams, legionieriams, maldos pagalbininkams ir visiems, ku
rie atvyko į šią šventę. Ačiū, Tau Marija, kad esi su mumis, 
kad suteiki galimybę pasimelsti prie stebuklingo Krekenavos 
Marijos paveikslo. 

PirMyn Po Marijos vėliava, traiškyti žalčio!
Aldona Juozapaitienė
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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)

ĮDARBINIMO STRATEGIJOS
Pateikiame keletą strategijų, kurias mes išmokome 

iš kitų ir šiuo metu naudojame, kad priimtume teisin
gus įdarbinimo sprendimus, padėjusius mums suburti 
komandą pastaraisiais metais.

Strategija Nr. 1. Įdarbinkite gero būdo žmones.
Gera komanda yra gera tik tada, kada ją sudaro geri 

paskiri nariai. Taigi kurkite komandą iš žmonių, ku
rie turi charakterį: ne tobuli žmonės, ne žmonės su 
nepriekaištinga reputacija, bet gero būdo žmonės. Kaip 
posakis sako, būdas yra „tai koks tu esi, kai niekas nema
to“. Arba kaip Thomas Paine išsireiškė: „Reputacija yra 
tai, ką vyrai ir moterys apie mus galvoja; charakteris yra 
tai, ką Dievas ir angelai apie mus žino“.

Charakteris susijęs su pamatiniais dalykais, tokiais 
kaip savęs kontrolė, drausmingumas, pagarba, man
dagumas, sąžiningumas, integralumas, patikimumas ir 
nuolankumas. Reikia nemažai nuolankumo, kad būtum 
sėkmingas šiandieniame Bažnyčios pasaulyje. Tačiau 
tuo pat metu nuolankumas turi išlaikyti pusiausvyrą su 
pasitikėjimu savimi – ne išpuikimu ir puikybe, bet tik 
pozityviu elgesiu, kuris privalo lydėti tikėjimą. Šv. Pau
lius moko, kad charakteris įgyjamas ištverme ir veda į 
viltį, taigi jis yra pamatinis reikalavimas tiems, kurie dir
ba Dievui (plg. Rom 5, 4).

Nenusileiskite šiuo klausimu, nes jis yra kritiškai svar
bus. Visos kitos strategijos neveiks, jeigu neveiks šita. Be 
gero charakterio visi kiti privalumai, kuriuos žmogus 
atsineš į darbą, ilgainiui neturės jokios naudos. Jeigu 
norite gero charakterio, jūsų pastangos ką nors įdarbinti 
taps vis brangesnės. O įdarbinimas žmogaus, kuris turi 
charakterio trūkumų, užtikrins, kad tarp savo personalo 
turėsite problemų. Bill Hybels teigia:

„Gerą charakterį sunku nustatyti per penkiolikos 
minučių pokalbį. Turite gerai atlikti savo darbą, jog 
įsitikintumėte, kad asmuo, kurį netrukus ketinate pakvies
ti į savo komandą, turi patikimus duomenis, yra tiesą sa
kantis, susitarimų besilaikantis, tinkamai palaikantis san
tykius su kitais, mokantis džiaugtis kitų laimėjimais arba 
atiduoti jiems prisklausančią dalį, asmuo.“

Ir kadangi esame mokinių darymo versle, geras 
charakteris bažnyčios tarnystėje privalo įtraukti ir Kris
taus mokinystę. Neįdarbinkite nė vieno, kuris nerimtai 
žiūri į savo mokinystę. Nesvarbu, kada jie pradėjo, kur 
jie yra mokinystės procese, bet svarbu, kad jie jame 
yra. Tiesą sakant, žvalgykitės aplinkui, ypač į neseniai 
pradėjusius lankyti bažnyčią, kurie gali būti geras jūsų 
pasirinkimas įdarbinimui. Jie yra geresnėje situacijoje 
rasti ryšį su bažnyčios nelankančiais, negu kad esate jūs.

Barry yra puikus pavyzdys to, apie ką mes kal
bame. Jis noriai save apibūdina „Timonijaus Timo“ 
vardu, kurio nutolimas nuo Bažnyčios prasidėjo baigus 
katalikišką mokyklą, bet jis sugrįžo Gimimo parapijoje. 
Barry įsitraukė į mažą grupelę, pradėjo pagelbėti mūsų 
kavinėje ir įsitraukė į mokinystę. Jo atveju maža grupelė ir 

tarnystė buvo kelias sugrįžti prie kassavaitinių šv. Mišių. 
Kai mūsų personale atsirado laisva vieta, Barry kreipėsi 
dėl darbo ir – nesunku nuspėti – jį gavo. Šiandien jis yra 
mūsų savaitgalio vadovas, savotiškas savaitgalio veiklų 
inžinierius, kuris rūpinasi, kad visi traukiniai išvyktų 
laiku ir problemos būtų sprendžiamos efektyviai.

Strategija Nr. 2. Samdykite gabius žmones.
Įprastai ateinančių įsidarbinti žmonių yra apklausia

ma apie jų turimą patirtį. Dažniausiai 
patirtis yra trokštama, jos rei
kalaujama ir ji apdovanojama. 
Tiesą sakant, mes manome, 
kad šiuo metu taip greitai 
besikeičiančiame bažnyčios pa 
saulyje žinojimas ką ir kaip 
daryti gali būti greičiau kliūtis, 
nes niekas jau nebežino, kaip reikia 
daryti. Jūsų personalo ankstesnės patirtys nebūtinai taps 
naudingomis įžvalgomis, kaip veikti šiandienos ir ryt
dienos Bažnyčioje. Ir jeigu jie vadovaujasi „mes visada 
taip darėme“ mąstymu, tai gali stabdyti jūsų komandą. 
Žinoma, žmonių įgūdžiai, darbo etika, procesų ir 
procedūrų išmanymas, įgytas kitame darbe, gali pridėti 
nemažai vertės jūsų komandai. Bet patirtis nėra svar
biausias dalykas, kurio mes ieškome samdydami.

Mes ieškome gebėjimų. Ar asmuo gali mokytis, augti, 
prisitaikyti, keistis greitu tempu, keičiantis aplinkybėms? 
Ar šis asmuo turi tokį gebėjimą? Žinoma, mes dar žiūrime 
į specifinius įgūdžius, kuriuos asmuo turi turėti, kad galėtų 
atlikti specifinį darbą, tačiau jų nebuvimas dar nereiškia, 
kad klausimas baigtas, jeigu tikime, kad jis arba ji turi 
užtektinai motyvacijos išmokti tai, kas yra reikalinga.

Lukas yra tokioje kategorijoje. Jis pradėjo dirbti pas 
mus po kelias valandas per savaites, kai mokėsi uni
versitete, ir tarsi užaugo su mumis, nors dar nebuvo 
krikščionis. Baigęs universitetą Lukas priėmė krikštą ir 
įsiliejo į mūsų komandą visu etatu. Augdamas tikėjime 
jis tuo pat metu augo ir mūsų tikslo bei misijos pažinime 
bei ieškojime, kaip jie galėtų būti išpildyti per technologi
jas. Jo gebėjimai akivaizdūs visose mūsų technologinėse 
pastangose.

Kristina taip pat yra šioje kategorijoje. Tik baigusi 
universitetą, ji neturėjo supratimo, ką ji darys. Bet jos 
prigimtinis gebėjimas ir drausmingas mokymasis to, ką 
ji turi sužinoti, ilgainiui leido jai panaudoti savo kūrybinį 
talentą mūsų komunikacijos projektams. 

Kun. Michael: Kita gebėjimo pusė yra aistra. Vadovau
juosi tokiu teiginiu: „Aš noriu, kad tai jiems rūpėtų la
biau negu man.“ Kada gaunu žmogų, atsakingą už vaikų 
tarnystę, technologijas ar internetinę svetainę, žmogų, 
kuris labiau aistringas apie tuos dalykus negu aš (o man 
visi tie dalykai irgi rūpi), tada žinau, kad gavau tinkamą 
žmogų.

Brian yra puikus to pavyzdys. Jo tikėjimo kelias labai 
tipinis, pradedant išsilavinimu katalikiškose mokyklose, 
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bažnyčios lankymu ir atitolimu nuo Viešpaties universitetiniais 
metais. Galiausiai jis sugrįžo ir pradėjo dirbti kaip savanoris mūsų 
parapijoje. Kai galėjome, mes jį įdarbinome visu etatu ir kurį laiką 
jis darė įvairiausius dalykus. Tačiau ilgainiui atpažino savo gyve
nimo aistrą, ir tai buvo misijos. Šiandien Brian yra mūsų misijų ir 
tarnysčių vadovas, užtikrinantis, kad šios sritys būtų mūsų parapi
jos veikimo centre.

Strategija Nr. 3. Įdarbinkite žmones, kuriuos mėgstate.
Kai mes pirmą kartą atvykome į Gimimo parapiją, personalo 

nariai nemėgo vienas kito ir nesutarė. Vidinės kovos ir apkalbos 
buvo nemaža mūsų kultūros dalis. Išmokome sunkią, bet vertingą 
pamoką iš šios patirties. Nėra malonu dirbti su žmonėmis, kurių 
nemėgsti. Tai atima labai daug džiaugsmo iš gyvenimo, darbo 
valandas padaro begaliniai ilgas ir lengvai prisideda prie perde
gimo. Iš kitos pusės, dirbti su žmonėmis, kuriuos mėgsti ar netgi 
myli, yra džiaugsmas ir palaima, ir niekas nesujungs komandos 
labiau nei šitai.

Tai šeštasis jausmas; aišku, negali nuspėti ateities ir tiksliai 
žinoti, kad tas, kurį įdarbini, tikrai bus tinkamas komandai. Turi 
vadovautis vidine nuojauta. Ir jeigu neturi tokios geros nuojautos, 
tikriausiai neturėtum būti tas, kuris įdarbini žmones savo organi
zacijoje.

Kai mūsų religinio ugdymo vadovė su trenksmu išėjo, jos 
įpėdinė dėl vienų ar kitų priežasčių irgi nepasiteisino. Bet tiesą 
sakant, nuo pat pradžių su nė viena iš jų neturėjome tinkamo 
vidinio ryšio (ir tai mūsų problema, o ne jų). Lisa pradėjo kaip 
savanorė mūsų vaikų tarnystėje prieš porą metų, ir buvo nuosta
bu matyti, kaip labai vaikai ją mėgo. Šiandien Lisa yra visų mūsų 
vaikų tarnysčių vadovė ir mes ją taip pat mėgstame. Kai Lisa yra 
netoliese, visi šypsosi.

Strategija Nr. 4. Samdykite iš vidaus.
Lengviausias kelias užtikrinti, kad pirmosios trys strategijos 

veiktų, tai naudoti šią ketvirtąją strategiją. Štai kodėl jūsų geriausi 
savanoriai yra geriausi būsimi darbuotojai. Pažvelkite aplinkui, 
kas jau dirba jums už dyka: ar jums jie patinka? ar jie turi gabumų 
ir gerą charakterį? ar jie supranta jūsų misiją ir jūsų parapiją? Ir 
kai ateina laikas samdyti, samdykite juos!

Mes vadovaujamės šia taisykle paskutiniuosius keletą metų, o 
dabar mes ja gyvename. Žinoma, galime kartais padaryti kokią 
specialią išimtį dėl nepaprastos priežasties, bet iki šiol dar nera
dome, kokia ta nepaprasta priežastis galėtų būti.

Jeremy yra puikus pavyzdys samdymo iš vidaus, lygiai kaip ir 
Meggie. Jeremy artimai dirbo su mūsų technine komanda savaitga
liais. Supratome, kad jis yra protingas ir juokingas, ir mums patiko, 
kai jis buvo šalia. Meggie buvo super savanorė rūpinimosi kūdikiais 
tarnystėje ir supratome, kad ji turi švelnią širdį mažiems vaikams. 
Taigi kai tik atsirado galimybė, mes suteikėme Jeremy ir Meggie 
atlyginimą ir pasakėme: „Dabar jūs – mūsų personalas.“

Bet taip pat prisimename laiką, kada neradome ką įdarbinti, 
nepaisant mūsų didžiausių pastangų. Šiuo metu turime nemažą 
sąrašą žmonių, kuriuos norėtume įdarbinti savo komandoje, 
jeigu tik turėtume tam pinigų. Ir galbūt vieną dieną jie bus mūsų 
visu etatu dirbančiųjų komandoje. O iki tol jie yra neapmokama 
mūsų personalo dalis. 

Strategija Nr. 5. Įdarbinkite žmones, kurie yra įsimylėję jūsų 
parapiją.

Kartais dirbti ateina žmonės, kuriuos mes mėgstame, kurie 
turi gerą charakterį ir gebėjimus, bet tai nesuveikia, nes jie nepa

gauna to, kas mes esame. Kartais jie mano, kad 
jie pagavo, bet mes taip nemanome. Ką jie iš 
tiesų pagavo, tai buvo gabaliukas to, ką mes 
darome ir kas jiems patiko, ir jie tą gabaliuką 
sutapatino su visuma. Kada jie ilgainiui sužino 
apie likusią organizacijos dalį, jie supranta, kad 
tai ne jiems.

Turėjome nuostabų vargonininką, kuris 
subūrė nepaprastą chorą ir per Kalėdas ar 
Velykas galėjo nukelti mūsų bažnyčios stogą. 
Tačiau jis nesijautė patogiai su besikeičiančia 
mūsų parapijos kultūra, ir vis labiau tolo nuo 
mūsų visų. Ilgainiui jis mus paliko. Nesu
sipykome, mes vis dar draugai, tik nesame toje 
pačioje komandoje.

Neįdarbinkite žmogaus, nesvarbu kaip 
talen tingo, kuris visiškai neįtiki jūsų para
pijos misija. Asmuo mūsų personale, kuris 
geriausiai tai supranta, yra Maria. Ji pas mus 
atėjo vos pabaigusi universitetą ir buvo pirma
sis žmogus, pasamdytas pagal mūsų naująją 
strategiją. Tapusi pirmąja mūsų mokine 
besikeičiančioje parapijos kultūroje, ji subren
do iki mūsų personalo vadovės. Tuo pat metu 
būdama suaugusiųjų tarnysčių vadove, ji vis 
daugiau ir daugiau mūsų parapijiečių paskatina 
mokinystės keliui. Maria myli mūsų parapiją, 
ir parapija įsimylėjo ją. 

V. Dauderienė

       LAiSvėS KovoTojAmS
Mes išėjome laisvę parnešti,
Laisvę brangią, kaip mama brangi,
Kad galėtų vėl rūtos žaliuoti,
Tėviškėlė kad jaustųsi saugi.
Tu neverk, mergužėle, mes grįšim
Trečią kartą kai vyšnios žydės,
Kai sodely it sniegas kris žiedlapiai vyšnių,
Ir kelią mums švies vakarinė žvaigždė...
Jeigu lemta mums būtų pražūti
Už laisvę Tėvynės brangios,
Tu neverk, sesute, ir toliau laistyk rūtą – 
Mirtis už Tėvynę didi ir garbi.
O jei būsim mes pusnuogiai sumesti aikštėn
Patyčioms ir pajuokai, o gal skausmui kitų – 
Mamyte, žinok – skausmas vienas nevaikšto,
Tau teks iškeliauti keliu tremtinių...
Tačiau mes tikime, miela močiute,
Tėvynei jokia auka nėra per didi,
Neilgai degs vieniša Kūčių stalo žvakutė – 
Apgynę Tėvynę susitiksim laisvi.

Skiriu visiems Lietuvos 
laisvę gynusiems ir ne vi-

siems sugrįžusiems papras-
tiems Lietuvos vaikinams – 

jie buvo idealistai.

Tęsinys kitame numeryje



KoNTAKTAi
klebonas-rektorius  kun. dr. Gediminas Jankūnas
krekenavos parapijos rekvizitai
     Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r. sav.
     tel. 8 620 20989
     www.krekenavosbazilika.lt
     el. paštas: krekenavosbazilika@gmail.com 
     sąsk. nr.  LT457300010002378753
     įm. kodas 191260418
raštinės darbo laikas

I       Nedirba
II      9–15 val.
III    10–15 val.
IV    9–15 val.
V     9–15 val.
VI    9–15 val.
VII   Nedirba

Parapijos referentė, buhalterė ir vargonininkė
      Rita Lapiniauskienė, tel. 8 656 39249
krekenavos bazilikos zakristijonas ir ūkvedys
      Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
      katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. 8 615 53708
krekenavos „Carito“ vadovė, „vilties“ salės administratorė
      Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
krekenavos parapijos vaikų ir jaunimo veiklos 
koordinatorius, vadaktėlių bažnyčios zakristijonas
     Kęstutis Lapiniauskas, tel. 8 622 10859 
Marijos legiono Prezidiumo pirmininkė
     Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
krekenavos Gyvojo rožinio būrelis
     Gema Plėštytė, tel. 8 605 81765

upytės parapijos rekvizitai
     Upytės k., 38040 Panevėžio r. sav.
     tel. 8 616 39715
     el. paštas: upytesparapija@gmail.com 
     sąsk. nr.  LT607300010077097292
     įm. kodas 191261858
upytės parapijos sielovados pagalbininkė
      ses. Ingrida Kazlauskaitė PAMI, tel. 8 616 39715
upytės bažnyčios zakristijonas
     Tomas Černauskas 8 656 62 142
upytės bažnyčios vargonininkė
      Pranutė Adomaitienė,  tel. (8 45) 570 616 
upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
      Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094

ekstraordinariniai komunijos dalintojai
     Bazilikoje – Kęstutis Lapiniauskas
     Upytėje – Tadas Grybas     
     Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė     

PAmALdų LAiKAS
krekenavos švč. M. Marijos ėmimo į dangų bazilikoje

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15omis mėn. dienomis:

Lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
Gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

Laidotuvių atveju (išskyrus pirmadienius) 12 val.

upytės šv. karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių šv. jono nepomuko bažnyčioje
Kovo 26 d. 14 val.
Balandžio 16 d. 12 val.

krekenavos slaugos ligoninėje
Ketvirtadieniais sutartu laiku

Prisiminkime 
juos maldose.

2017 m. vasarį iškeliavusieji į Amžinybę
krekenavos parapijoje

Bronius Paškevičius, 84 m.
Genovaitė Debeikienė, 88 m.
Jonas Varkulevičius, 68 m.
Bronislava Varkulevičienė, 88 m.
Alvydas Januškevičius, 57 m.

upytės parapijoje
Vanda Zalomskienė 77 m.
Antanas Dzedravičius 66 m.

Trečiadieniais 18.30 val. Krekenavos parapijos 
namuose vyksta šventojo rašto studijos. 

Prieš tai norinčius ten pat kviečiame
dalyvauti šv. Mišiose 18 val. 

Studijų įrašus galite rasti parapijos interneto svetainėje
                                     www.krekenavosbazilika.lt

rinkliavos krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €
Sekmadienio rinkliava (0205) 235, 138, 
Sekmadienio rinkliava (0212) 166, 62, 

Švč. M. Marijos atlaidų rinkliava (0215) 122,  

Sekmadienio rinkliava 
(pusė – arkiv. Teofiliaus Matulionio metų išlaidoms) (0219) 177, 135, 29,

Sekmadienio rinkliava (0226) 144, 71, 

2017 m. vasario mėn. parapijų pajamos

Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė budi 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15–17 val. 

ir šeštadieniais 13–15 val. 
Kitu metu kreiptis telefonu 8 616 39715.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. sekmadienį ir 
atlaidų 15ą mėn. dieną 11–12 val.

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

2017 m. vasarį pakrikštytieji
krekenavos parapijoje

Gražvydas Mykolas Labrencas


