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Kai mokiausi kunigų seminarijoje, neseniai pas Viešpatį 
iškeliavęs dvasios tėvas jėzuitas Leonas Zaremba saky-
davo, kad atostogos – tai laikas, kuomet laikome saviug-
dos ir savidrausmės egzaminą. Seminarijoje mūsų maldą, 
dvasinį skaitymą ir kitas geras praktikas reguliuodavo ir 
prižiūrėdavo privaloma dienotvarkė, o atostogų metu – už 
viską atsakingi mes patys! Ar kažkas panašaus nenutinka ir 
tiems vaikams, jų artimiesiems ir visiems, kurie sistemin-
gai visus metus lankė pasiruošimo sakramentų priėmimui 
programas, o dabar, iškilmingai priėmę Pirmosios Šv. Ko-
munijos ar Sutvirtinimo sakramentus, turės patys dėti 
nemažai pastangų, kad ir toliau išliktų tikėjimo gyvenimo 
praktikoje?!. Kasdienė malda, kassekmadieninių šv. Mišių 
lankymas, dažna išpažintis, Dievo žodžio skaitymas, 
klausymasis bei gyvenimas pagal jį, atrodo, tokie savaime 
suprantami kiekvieno krikščionio gyvenimui būtini da-
lykai, gali tapti ir tampa nemenku iššūkiu ne vienam, kad 
ir didesnį „stažą“ turinčiam tikinčiajam. Viešpats yra kan-
trus ir gailestingas! Jis įvertina kad ir menkiausias mūsų 
pastangas likti Jam ištikimais. Likime!

Gegužės mėnuo pasižymėjo bendruomeniškumu 
Upytės parapijoje. Grupelė žmonių, kartu su s. Ingrida, 
kasdien rinkdavosi į bažnyčią gegužinėms pamaldoms. 
Įsimintina tapo gegužinių pamaldų užbaiga, kuom-
et po šv. Mišių rinkomės parapijos namuose smagiai 
gegužinei. Gražu, kad mokame ir kartu melstis, ir dirbti, 
ir švęsti. Ir toliau ieškokime tikėjimo bendrystės, nes 
tokiu būdu ruošiamės meilės gyvenimui Amžinojo Die
vo ir šventųjų draugijoje. Upytės parapijoje liepos 23 d. 
švęsime šv. Marijos Magdalietės atlaidus ir kraštiečių 
šventę. Tikiu, kad, kaip ir kasmet, sugebėsime visi 
susitelkti ir pradžiuginti save ir savo svečius karšta mal-
da, skalsia duona ir skambia daina. Taip atlaidus švenčia 
Vadaktėliuose, ypač šv. Jono Nepomuko, kurie šiais me-
tais sutapo ir su Motinos dienos paminėjimu. Nedidelė 
bendruomenė, bet moka ir bažnytėlę pasipuošti, ir 
skanią košę išvirti, ir netgi šaudymo varžybas kartu su 
šauliais suorganizuoti. Šventės pačios nepasidaro, tenka 
ne vienam įdėti nemažai darbo ir pastangų. Ačiū visiems, 
kurie liekate neabejingi tam, kad tikėjimo kasdienybėje 
turėtume ir šventiškas dienas!

Didžiausias išbandymas vis tik lieka Krekenavos para-
pijai ir jos tikintiesiems. Juk artėja Didieji Žolinės atlai
dai. Šiais metais jie vėl bus ne tik „didieji,“ bet ir „ilgieji“. 

Kadangi esame pagrindinė Mergelės Marijos šventovė 
Panevėžio vyskupijoje, nenuostabu, kad į Žolinės atlaidų 
šventimą kviečiame įsitraukti ir juose sudalyvauti kuo 
daugiau mūsų vyskupijos, ir ne tik, dekanatų, parapijų 
ir žmonių. Svarbiausia, kad tai būtų dienos, padedančios 
atgaivinti savo sielas Marijos globoje ir Jos dieviškojo 
Sūnaus Jėzaus Kristaus maloningame ir išganingame 
veikime per savo Bažnyčią ir savo Bažnyčioje. Kasdienės 
katechezės, šv. Mišios, homilijos, skirtingų chorų giesmė, 
vidinio išgydymo pamaldos, Švč. Sakramento adoracija, 
šv. rožinio malda, galiausiai, tikėjimo bendrystė, pati
riama prie vieno altoriaus susitinkant, atrodo, tokiems 
visapusiškai skirtingiems, bet vis dėlto vieno tikėjimo ir 
vienos dvasios žmonėms, tampa nepakartojama dvasi-
nio gyvenimo patirtimi, kuri „pakrauna“ ne vienai sa-
vaitei ar mėnesiui. To tikrai nebus per daug, kada taip 
lengva išsibarstyti šiandieniame skubėjime ir įvairiausių 
įvykių sūkuryje. Visus kviečiu atvykti ir nuoširdžiai laukiu!

Turiu paminėti ir tam tikrus svarbius pokyčius, ku-
rie laukia Krekenavos parapijos. Nuo liepos 1 d. mūsų 
vargonininkė, referentė ir parapijos buhalterė Rita 
Lapiniauskienė išeina auginti netrukus į šį pasaulį 
ateisiančio vaikučio. Džiaugdamiesi kartu su ja, linkime 
Ritai ir būsimam tėčiui Kęstučiui gražios šeimynos 
pagausėjimo patirties, melsdami jiems dieviškos pagal-
bos. Parapijos raštinėje Ritą pavaduos Sonata Česevičienė, 
o kas bus bazilikoje prie vargonų, dar išgirsime.

Kaip matyti, laiko upėje vanduo neužsistovi, tenka ir 
mums prisiderinti ir judėti Dievo Apvaizdos prižiūrimu 
keliu. Atrodo, kad gyvenimo ir tikėjimo egzaminai ne-
sibaigia, o atostogos – tik šio gyvenimo dalis, bet ne 
nesibaigianti tikrovė. Tačiau Viešpats visada ir visur 
yra su mumis! O Stebuklingoji Dievo Motina – Malonių 
Versme, kurios atvaizdo restauracija taip kruopščiai 
ir su meile rūpinasi pagrindinių Lietuvos Madonų 
paveikslų restauratorė gerb. Janina Bilotienė, būki su 
mumis mūsų kasdienybėje ir šventėse savo motiniška 
globa ir užtarimu.

Mielieji,

maldoje kartu, kun. Gediminas Jankunas

Krekenavos parapijoje:  Dominykas Černiauskas, Kornelija Kazlauskaitė, Neimontas Morkūnas, 
Martynas Noreika, Augustė Ramoškaitė, Simonas Semčenka, Gustas Staponkus, 

Arnas Stasevičius, Meinardas Staškus, Austėja Survilaitė, Rokas Vaitkevičius. 
Vadaktėlių parapijoje:  Samanta Zopelytė.

2017 m. birželį priėmusieji Pirmąją Šv. Komuniją
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Tikriausiai daugelis nė nesate girdėję, kad nuo gegu
žės mėnesio rapsų laukai turi naują savo „vyskupą“ 
Dominyką. Džiugu, kad parapijos ministrantai tokie 
kūrybingi. Kartu simboliška, nes parapijos ūkyje iš tiesų 
sąmoningai stengiamės rūpintis kūrinija (per atsakingą 
vartojimą, kad ir kas tai būtų). Taigi Krekenavos parapi
jos gyvenimas pačiame rapsų žydėjime...

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelei Marijai, o ir 
visoms mamoms. Visą jį Linkaučiuose, bazilikoje ir pas 
Janiną buvo kartojami gegužinių pamaldų kreipiniai į 
Dievo Motiną. O gegužės 7 d., sekmadienį, šv. Mišiose 
buvo pagerbtos žemiškosios mamos. Ypatingas dėmesys 
skirtas Panevėžio rajono daugiavaikėms motinoms. 
Joms sveikinimo žodį tarė rajono meras Povilas Žagunis, 
skambėjo Miežiškių kultūros centro ansamblio „Raskila“ 
atliekamos giesmės ir dainos. Visos mamos išlydėtos su 
ypatingu vaikų palaiminimu.

Tą pačią dieną kaimyninė Vadaktėlių parapija šventė 
titulinius šv. Jono Nepomuko atlaidus.  Po pamaldų 
Krekenavos parapijos vaikai ir jaunimas bažnyčioje 
parodė trumpą spektakliuką. Vėliau, skambant Pociū
nėlių saviveiklininkų smagiems akordams, atlaidų daly
viai tradiciškai stiprinosi netradicine šaulių išvirta koše, 
mėgino jėgas taiklumo rungtyse.

Gegužės 10 d., trečiadienį, pasibaigė Šventojo Rašto 
studijų metai. Įprastinė susitikimų programa buvo papil
dyta baigimo pažymėjimų įteikimu („iškepti“ 25 „die 
niniai“ bei 3 „neakivaizdiniai“ studentai), Audriaus 
Daukšos poetiniu intarpu bei persivalgymo „griekui“ 
gundančiomis vaišėmis. Ilsimės, atliekame praktiką ir su 
nekantrumu laukiame naujų studijų metų.

Gegužės 15 d., pirmadienį,  tradiciškai su vyskupu 
Linu, atvykusiais piligrimais ir Marijos radijo klausy
tojais šventėme kasmėnesinius Švč. M. Marijos at
laidus. Persiritome į vasaros tvarkaraštį ir grįžome 
į 10 ir 12 val. šv. Mišių ritmą. Džiaugiamės visais, o 
ypač iš Panevėžio Šv. Juozapo globos namų ištikimai 
atvykstančiais piligrimais.

Gegužės 16 d., antradienį, prasidėjo ilgai laukti ir 
planuoti parapijos namų pagrindinės salės grindų kloji
mo darbai. Taip pat vadinamasis „artimųjų kambarėlis“, 
remiantis naudojimo patirtimi, pertvarkytas į didesnį ir 
patogesnį, su galimybe jaukiai prisiglausti grupėms iki 
30 asmenų. Nuo šiol jį vadiname „Svetaine“. Taip pat 
parapijos tarybos patvirtino parapijos namų patalpų 
naudojimo taisykles.

Gegužės 20 d., šeštadienį, Samanta, Žilvija, Julija ir 

Arminas, besiruošiantys Lietuvos jaunimo dienoms, 
dalyvavo Vilniuje vykusiuose savanorių mokymuose. 
Čia jie susipažino su kitais savanoriais iš visos Lietuvos, 
gavo konkrečias pareigas, buvo „instruktuoti“ jas atlikti, 
meldėsi ir džiaugėsi bendryste.

Gegužės 21 d., sekmadienį, klebonas kun. Gedimi
nas, parapijos choras ir grupelė kultūros besiilginčių 
parapijiečių tradiciškai susitiko Paberžėje, kur vyko 
Tarptautinio Paberžės festivalio Tėvui Stanislovui at
minti pirmasis šiais metais renginys. Džiaugiamės, kad 
oras, skirtingai nei pernai (kuomet tiesiog dusome ir tir
pome nuo karščio ir tvankos), leido ne tik egzistuoti, bet 
ir džiaugtis bei mėgautis „kultūringu“ šventadieniu.

Gegužės 23 d., antradienį, klebonijoje posėdžiauti 
susitiko parapijos ekonominės ir pastoracinės tarybų 
nariai. Trys valandos diskusijų ir monologų priarti
no prie „susidorojimo“ su šv. Antano, o ypač Didžiųjų 
Žolinės atlaidų iššūkiais, kurių, ypač šiais metais vėl 
ilgiau – 7 dienas – truksiančioje Žolinėje, tikrai nestigs.

Gegužės 24 d., trečiadienį, uoliausi parapijos minis
trantai su klebonu kun. Gediminu, Svajone, Kęstučiu ir 
Algirdu išvyko į Kauną ir Birštoną. Kaune šie svetingai 
buvo priimti kunigų seminarijoje, kur galėjo išlandžioti 
toliausius ir giliausius kampelius, išklausti didžiausius 
ir mažiausius klausimus tuo būdu artimai prisiliečiant 
prie daugeliui paslaptingo seminarijos studentų gyveni
mo. Vėliau kun. Gediminas aukojo šv. Mišias Šv. Jurgio 
Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Po sočių pietų jau 
Birštono sakraliniame muziejuje visi pagal savo gali
mybes klausėsi paskaitos apie būsimąjį palaimintąjį 
arkivyskupą Teofilių Matulionį, vėliau taškėsi baseine, 
galiausiai lipo į Birštono piliakalnį, dar kitaip vadinamą 
Vytauto kalnu, kur kažkuria iš daugybės dainų apie 
Lietuvą (nepamenu, kokia, bet klebonas tikrai išrinko 
gražiausią) pasibaigė dienos išvyka.

Gegužės 25 d., ketvirtadienį, nuo ankstaus ryto paža
dinę visus, o ypač planavusius gerai išsimiegoti (mane), 
krekenaviškius, gimnazijos dvyliktokai susirinko 12 val. 
šv. Mišiose padėkoti Dievui ir paprašyti vedimo tolesniuo
se gyvenimo sprendimuose ir apsisprendimuose.

Gegužės 26 d., penktadienį, vaikų ir jaunimo 
grupė „Žolynėlis“ išvyko į Panevėžį švęsti pavasario 
gimtadienių. Šv. Mišios, pica ir „Karibų piratai“ (netgi 
„Garse“, kur nėra „popkornų“), pasirodo, yra vienas iš 
nepriekaištingų receptų palaikyti puikią „draugystės 
sveikatą“ (aišku, neperdozuojant).

Toks tad tas rapsų ir parapijos pavasarinis žydėjimas...

gegužės mėnuo KreKenavos ParaPijoje
Rita Lapiniauskienė

rinkliavos Krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €
Sekmadienio rinkliava (Vadaktėliuose – šv. Jono Nepomuko atlaidai) (0507) 626, 252, 296,
Sekmadienio rinkliava (0514) 174, 107, 

Švč. M. Marijos atlaidų rinkliava (0515) 208,  
Sekmadienio rinkliava (0521) 172, 85, 
Sekmadienio rinkliava (katalikiškai žiniasklaidai) (0528) 180, 115, 

2017 m. gegužės mėn. parapijų pajamos
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Gegužė – gražiausias pavasario mėnuo, kada pagerbia
me Švč. M. Mariją. Upytėje kasdien parapijiečiai, nors ir ne 
gausiai, susirinkdavo bendroms gegužinėms pamaldoms. 

Gegužės 18 d. Upytės amatų centras pakvietė visus 
paminėti tarptautinę muziejų dieną Linų muziejuje, 
Stultiškių kaime. Vyko labai graži teatralizuota edukacinė 
programa, po jos visi buvome pakviesti kartu dainuoti bei 
šokti, skambant tradicinėms liaudies dainoms bei muzi
kai. Na, o vakare galėjome pasivaišinti ant laužo keptomis 
dešrelėmis bei skania žolelių arbata. Miela ir džiugu, kai 
tokie renginiai pakviečia parapijiečius kartu susiburti, 
pabūti bei pasišnekėti.

Gegužės 31 d. vyko gegužinių pamaldų apvainikavimas. 
Buvo aukojamos šv. Mišios, po jų giedama Švč. M. Mari
jos litanija. O po pamaldų visi buvo pakviesti į 
Upytės parapijos namus, kur jau laukė ir sutiko 
su skambia armonikos gaida muzikantai iš 
Upytės amatų centro bei Krekenavos klebo
nas. Jis visą vakarą nepaleido armonikos iš 
rankų, taip nustebindamas ir džiugindamas 
susirinkusiuosius. Tą vakarą daug daina
vome, šokome, bendravome, vaišinomės 
suneštomis vaišėmis. Buvo tikrai smagu vėl 
visiems kartu pasėdėti ir pabendrauti.

gegužės naujienos iŠ uPytės
Ses. Ingrida Kazlauskaitė

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)

4. Būti drąsiu vadovu
Iš tiesų ką nors kur nors vesti reikia tam tikros drąsos. 

Ir būnant vadovu, kuris keičia parapijos kultūrą šiomis 
dienomis, jos reikia dar daugiau. Laimei, mes taip ir 
esame sukurti. Gary Haugen, Tarptautinės teisingumo 
misijos įkūrėjas, rašo: „Kada reikia būti drąsiais, turime 
žvelgti į Jėzaus drąsą – jėgą be baimės kalbėti tiesą, 
laisvę nesavanaudiškai mylėti, stiprybę tvirtai ištiesti 
rankas ant kryžiaus. Ir tiesa yra ta, kad mes giliai mūsų 
prigimtyje tokie ir esame sukurti.“

Drąsa parapijos vadovavime visų pirma reiškia skelb
ti visą Evangelijos žinią, ne tik tas dalis, kurias žmonės 
mėgsta girdėti. Tai taip pat reiškia:

•  kalbėti sunkias tiesas mylinčiu būdu,
•  išsakyti faktus, net jeigu jie yra žiaurūs,
• daryti sprendimus, kurių niekas nenori priimti, o 

dar labiau – įgyvendinti,
• tikrai mylėti žmones parapijoje, net jeigu jie nėra 

mūsų bažnyčioje, ir kartais – kai jie nėra mylėtini.
5. Būti ištikimais vadovais
Kai kuriems dalykams tiesiog reikia laiko. Tarnystė 

yra vienas iš tokių dalykų. Tai maratono, o ne sprinto 
bėgimas. Vadovavimas tarnystėje yra ilgalaikis projektas. 
Seth Godin sako:

„Tai mitas, kad pokytis atsitinka per naktį, kad teisingi at
sakymai atsiranda iš karto, ar kad geros idėjos ateina per 
akimirką. Tie dalykai visada (ar beveik visada) yra augimo 
reikalas. Lašas po lašo. Geri pokyčiai atsitinka po truputį, 
o ne naudojant didžiuosius kūjus, kuriuos lengva rasti. 
Jeigu jūsų organizacija nori sėkmės be įsipareigojimo, ji 
niekada neturės nei vieno, nei kito.
Dalis vadovavimo (iš tiesų, didelė dalis) yra gebėjimas 
išlaikyti viziją ilgą laiką, užtektinai ilgai, kad kritikai pa
galiau suprastų, kad jūs vis tiek tai vienaip ar kitaip pa
darysite... ir imtų jus sekti.“

Jūs nepakeisite parapijos kultūros per naktį, ar visko 
vienu metu. Tai atsitinka palengva ir tam reikia laiko. 
Duokite laiko tiek, kiek reikia. Jums tik reikia judėti pir
myn ir nesustoti. Net jeigu dalykai nejuda taip gerai, kaip 
norėtumėte, ir žmonės pradeda jumis abejoti ar jus pa

likti, negalite sustoti. Negalite apleisti savo vadovo vaid
mens todėl, kad esate nepatenkintas, kada žmonės nenori 
jumis sekti. Būkite vadovas, kuris ištveria, ir tegul jūsų 
ištvermė būna paremta ir maitinama tikėjimu. Būkite 
ištikimi Viešpatyje Jėzuje. Pasitikėkite Jo vadovavimu 
ir tuo darbu, kurį Jis jums skyrė. Kaip Paulius aiškino 
Efezo Bažnyčios vadovams, prieš atsisveikindamas su 
jais: „Svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir įvykdyčiau 
tarnystę, kurią esu gavęs iš Viešpaties Jėzaus: paliudyti 
Dievo malonės Evangeliją“ (Apd 20, 24).

Siekite užbaigti bėgimą, kurį pradėjote, pabaigti darbą, 
kurį Dievas jums davė, ir dalyvauti Dievo malonės Evan
gelijos liudijime. Kitoje vietoje Paulius tobulai nusakė, kas 
yra vadovavimas Kristaus Bažnyčiai. Jeigu dirbate su vai
kais ar studentais, jeigu atsakote telefonu ar vadovaujate 
chorui, jeigu esate aukų rinkėjas, jeigu tai darote Kristaus 
Bažnyčioje, tai jūs esate kviečiamas būti vadovu tokiu 
būdu, kokiu Paulius kalbėjo apie vadovavimą: „Sekite 
mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!“ (1 Kor 11, 1).

jūs galite tai Padaryti!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje

Jeigu esate klebonas, vikaras, sielovadinio gyvenimo 
vadovas, sielovados asistentas, religinio ugdymo vadovas 
ar jaunimo vadovas:

• Sąžiningai ištirkite motyvus, kada kalbama apie jūsų 
tarnystę, permąstykite, kodėl darote tai, ką darote.

• Ieškokite žmonių vadovavimui savo bažnyčios suo
luose, žmonių, kurie geriau žino dalykus negu jūs. Kokia 
bebūtų jūsų struktūra ar vadovavimas, pakvieskite juos 
sudaryti patarėjų grupę, kuri sako jums tiesą apie jus ir 
jūsų vadovavimą parapijoje.

• Dairykitės už parapijos ribų naudingos informaci
jos kitose parapijose ir bažnyčiose, net jeigu tai būtų 
protestantų bažnyčiose.

• Pradėkite įvertinti galimybes, problemas ir baimes, 
susijusias su jūsų tarnyste.

• Melskitės apie tas baimes, spręskite problemas ir 
naudokitės galimybėmis.
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Tęsinys kitame numeryje

Kaip dažnai mes norime būti esamos situacijos, 
mūsų Kūrėjo nustatytos tvarkos taisytojais pagal savo 
asmeninį suvokimą, patirtį, siekius. Tos mintys, kurias 
labai sutrumpintai pabandysiu perteikti šiame ir kituose 
straipsneliuose, yra mokymas Katalikų Bažnyčios, ku
rios nariais mes visi esame ir, tikiuosi, norime būti.

Sakramentai – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
įsteigti ir Bažnyčiai patikėti žmogaus juslėmis pati
riami veiksmingi malonės ženklai, kuriais Šventosios 
Dvasios veikimu mums teikiamas dieviškasis gyveni
mas. Dieviška malonė jais perteikiama objektyviai: 
t. y., nepriklausomai nuo mūsų valios. Tačiau sakramen
tai duoda pilnutinių dieviškos malonės vaisių tik tiems 
tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasirengę.
Lietuva – katalikiškas kraštas, tačiau joje tik apie 14 % 
katalikų kas savaitę dalyvauja sekmadienio 
šv. Mišiose. Priklausymas Katalikų Bažnyčiai labai 
dažnai yra suprantamas kaip įprasta lietuvių gyvenimo 
būdo kultūrinė tradicija. Didžioji dalis pakrikštytųjų, 
o dažnai net priėmusiųjų visus įkrikščioninimo sakra
mentus, yra „paprotiniai“ katalikai, apsilankantys 
bažnyčioje per didžiąsias šventes: Kalėdas ar Velykas, 
taip pat svarbiausiais žmogaus gyvenimo momentais: 
krikšto, santuokos ar laidotuvių metu. Dvidešimt pen
keri laisvės metai nepriklausomoje Lietuvoje atvėrė 
bažnyčių duris. Pro jas įėję turėtume sutikti Jėzaus 
mokinių (sekėjų) bendruomenę, kurios nariais ir patys 
trokštame būti. Turėtume, deja... Ir tai nėra vien Jėzaus 

apaštalų įpėdinių misija. Visi tikintieji Kristumi yra 
kviečiami perduoti šį tikėjimą iš kartos į kartą, skelbiant 
jį, gyvenant juo ir švenčiant jį liturgijoje bei maldoje.

Mūsų Krekenavos parapijoje jau ketvirtus metus yra 
vykdoma šeimų, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šv. Komu 
nijai, katechezės programa. Labai daug priekaištų tenka 
išgirsti: kodėl taip „spaudžiami“ tėveliai, kodėl jiems 
reikia kiekvieną sekmadienį su jų pačių (!) vaikais daly
vauti šv. Mišiose, melstis drauge ir pan. Tėvai ar globėjai 
yra pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų auklėtojai. Tėvų 
šeimoje, jų asmeniniu pavyzdžiu, gali būti teikiamas pats 
tikriausias krikščioniškojo gyvenimo liudijimas. Todėl 
mažo vaiko tikėjimo prabudimas šeimos aplinkoje yra 
nepakeičiamas jokia kita katecheze už šeimos ribų. San
tuokos sakramentu tėvai gauna ir malonę, ir atsakomybę 
krikščioniškai auklėti savo (ir ne tik savo, bet ir Dievo) 
vaikus, jiems liudyti ir perteikti ne tik žmogiškąsias, 
bet ir religines vertybes. Vaikai per motinišką ir tėvišką 
švelnumą bei pagarbą džiugiai išgyvena tėvų parodytą 
Dievo artumą, gauna pirmąją krikščioniškąją patirtį, 
kuri dažnai palieka lemiamus, visą gyvenimą išliekančius 
pėdsakus. Ūgtelėjusius vaikus tėvai turi kuo anksčiau 
supažindinti su tikėjimo slėpiniais ir išmokyti juos 
kalbėtis su Dievu, melstis. Bendra ryto, vakaro malda su 
savo vaikais, Dievo garbinimas, dėkojimas Jam, kreipi
masis į šeimai artimus šventuosius, prašant jų užtarimo, 
bendras rožinio kalbėjimas, bendros katalikiškos 
šventės šeimoje, maldingos piligriminės kelionės, 

„ o KĄ Šiuo Klausimu saKo dievo žodis ir BažnyČia?“
(arba ruošimosi sutaikinimo ir eucharistijos sakramentams 

Krekenavos parapijoje katechezės pagrindimas)
Svajonė Lapiniauskienė, parapijos religinio ugdymo vadovė 

15. Jūs galite tai daryti!
„Paskirtu laiku išsipildys regėjimas, dabar jis skuba prie galo ir nemeluoja. 
Jei atrodo, kad jis gaišuoja, lauk; tikrai jis išsipildys, nesuvėluos.“ (Hab 2, 3)

Vizija yra regėjimas ar vaizdas to, kas galėtų ir turėtų 
būti. Tai norima ateitis, kurioje gyvenimas bus geresnis. 
Vizija sako, kad dabarties status quo nebėra pakanka
mai geras. Yra geresnis kelias. Kada klebonai ir parapijų 
vadovai neragina žmonių į didingesnę ateitį tarnaujant 
Viešpačiui Jėzui, jie silpsta. Jeigu tarnauji parapijoje, 
joje tikriausiai yra nemažai dalykų, kuriuos matai, kad 
jie galėtų ar turėtų būti, nors faktiškai jų ten dar nėra. 
Tai ir yra vizija. Vizija yra labai svarbi. Jūsų vizija gali 
jus įkvėpti. Bet pirmiausiai ji greičiausiai jus supykdys. 
Gerai. Jauskite pyktį, jis gali būti kuras.

Bill Hybels rašo apie „šventą nepasitenkinimą“, 
frustraciją, kurią jauti, kai Dievas duoda tau viziją augti 
tolyn nuo arti esančios tikrovės. Kartais mes pasiekiame, 
ką Hybels vadina „Papajaus“ momentu. Žymus komiškų 
knygų herojus pajėgia priimti tik tiek, kiek gali, ir kada 
nebegali, pratrūksta žodžiais: „Čia viskas, ką aš galiu pa
kelti, aš negaliu pakelti nieko daugiau.“

Biblijos herojai buvo kupini nepasitenkinimo, kuris 
juos pastūmėjo sprendimui daryti didingus dalykus dėl 
Dievo. Mozė tampa žiauriai piktas dėl Izraelio vergovės 
Egipte. Dovydas taip užsigavo, kad Galiotas tyčiojosi iš 
Dievo, kad nuėjo kariauti. Nehemijas verkė, kad Jeruzalės 
sienos sugriuvo, ir viską padėjo į šalį, kad galėtų ką nors 
dėl to padaryti. Jie visi priėmė viziją, ko Dievas norėjo, 
kad jie darytų, ir po to, jie tiesiog 
turėjo tai daryti. Iš tiesų, Nehemi
jas yra ryžtingumo pavyzdys, kada 
kalbame apie vadovavimą su vizija. 
Jo kritikai jį gąsdino ir jam 
priešinosi, reikalaudami,
kad jis pasitrauktų, bet 
jis jiems atsakė: „Esu 
užsiėmęs dideliu dar 
bu ir negaliu atvykti.“ 
(Neh 6, 3).
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Krekenavos parapijos namuose 
iki liepos 2 d. veikia Jono Ambraškos 

fotografijų paroda „Atgimimo šviesa“. 
Kviečiame apsilankyti!

Paroda

vyresnių vaikų skatinimas aktyviau dalyvauti savo para
pijos bažnytinės bendruomenės veikloje... Gyvename 
informacijos pertekliumi, laiko trūkumu, pamatinių 
vertybių degradacija persismelkusioje visuomenėje. To 
pasėkoje šeima pasidarė nepajėgi tinkamai atlikti visas 
jai priklausančias funkcijas: pastovaus sutuoktinių ben
dravimo, naujos gyvybės pradėjimo, vaikų auklėjimo, 
vertybių perdavimo iš kartos į kartą ir kt. Todėl tas 
laikas, kurį šiandien Bažnyčia siūlo praleisti intymioje 
vaikų ir jų tėvų bendroje artumoje su Viešpačiu, yra la
bai brangus, tarsi šeimai dovanojamas lobis, iš kurio per 
visą savo žemiškąjį gyvenimą galėtume semtis stiprybės, 
pasitikėjimo, meilės.

Mes visi, kaip parapijos bendruomenė, galime padėti 
prisidėdami prie šeimoje vykdomo ugdymo proceso ir 
tikėjimo perdavimo patys liudydami tikėjimą, pagar
biai rūpindamiesi kiekviena į bendruomenę ateinančia 
šeima, bendrai dalyvaudami liturgijoje, mylėdami.

Ruošiant vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakra
mentams Krekenavos parapijoje ir į šį pasiruošimą 
įtraukiant vaikų tėvus ar globėjus, vadovaujamasi 
Šventuoju Raštu, Katalikų Bažnyčios katekizmu, Ben
druoju katechezės vadovu, Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos 2014 m. parengtomis Vaikų ir jaunuolių ruošimo 
Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams 
gairėmis.

Katechezės turinį sudaro:
tikėjimo pažinimo skatinimas, nes, sutikus Jėzų, 

norisi Jį pažinti (supažindinama su pagrindinėmis tikė
jimo tiesomis, Bažnyčios Tradicija, Šventuoju Raštu, 
krikščionio gyvenimo kasdienybe);

liturginis ugdymas (gilinamasi į liturgijos ir sakra
mentų reikšmę, simboliką, mokomasi visavertiškai, są
mo ningai ir aktyviai dalyvauti liturgijoje);

moralinis ugdymas (gilinamasi į Dekalogą; pertei
kiamos Jėzui Kristui būdingos elgesio nuostatos);

mokymasis melstis;
mokymasis bendruomeniškumo;
susipažinimas su Bažnyčios misija, atsiliepiant į pa

ra  pijos poreikius.
Taip, mūsų Krekenavos parapijoje ruošimosi Sutai

kinimo ir Eucharistijos sakramentams programa turi 
ir išskirtinių elementų, kurių galbūt nerastume kitose 
parapijose. Pagrindinis programos derinimo principas: 
atitikimas Bažnyčios liturginių metų kalendoriui. Labai 
skatinamas šeimų, kurių vaikai ruošiasi sakramentams, 
aktyvus dalyvavimas liturgijoje. Džiugu, kad šiais metais 
šių šeimų nariai noriai skaitė skaitinius, nešė atnašas, 
dalyvavo procesijose, aktyviai dalyvavo pasiruošime 
Didžiosios savaitės liturgijai, puošė baziliką. Siekiant 

sukurti tikėjimo liudijimui saugią aplinką, kiekvienoje 
pasiruošimo sakramentams grupelėje būna ne daugiau, 
kaip 10 vaikų. Grupelių susitikimai dažniausiai vyksta 
kas antrą sekmadienį; todėl tėveliai turi galimybę iš ank
sto suplanuoti savo asmeninius poreikius, darbo grafi
kus ir pan. Be to, dar organizuojami tikėjimo patirtį bei 
bendrystę ugdantys vaikų susipažinimo ir pasiruošimo 
Sutaikinimo sakramentui savaitgaliai; bendros veiklos 
(advento vainiko pynimas, Trijų Karalių šventė, Atve
lykio šventė, rožinio vėrimas, piligriminė kelionė ir kt.). 
Susitikimų ar bendrų veiklų metu katechetui padeda 
savanorių grupelė. Savanoriais gali tapti jaunuoliai, 
kurie jau ruošėsi ir priėmė Sutvirtinimo sakramentą 
parapijoje, taip pat vaikai, priėmę Pirmąją Šv. Komuniją 
para pijoje prieš metus ar anksčiau. Savanoriai turi 
gebėti savo pavyzdžiu liudyti krikščioniškąjį pašaukimą 
ir norėti bei gebėti dirbti su vaikais. Esu labai dėkinga 
šios savanorių grupelės nariams: Julijai, Otilijai ir Sa
mantai. Vėlgi, džiugu, kad šiais metais net keli kiti vaikai 
taip pat panoro tapti savanoriais.

Pasiruošimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakra
mentams programa kasmet yra šiek tiek koreguojama, 
atsižvelgiant į praėjusių metų patirtį ir į pasiruošimą 
sakramentams susirinkusių vaikų šeimų skirtingumus.

Kiekvienų metų rugsėjį yra pasirašoma trišalė regis
tracijos anketasusitarimas tarp parapijos, atstovauja
mos klebono, tėvų (globėjų), pareiškusių pageidavimą, 
kad jų vaikas ruoštųsi Pirmajai Šv. Komunijai, ir vaiko. 
Tiek parapija, tiek tėvai, tiek ir pats vaikas, pagal savo 
galimybes, prisiima tam tikrus įsipareigojimus visam 
ruošimosi sakramentams laikotarpiui, kuris vainikuoja
mas labai jaudinančiu susitikimu su Jėzumi Šv. Eucha
ristijoje birželio mėnesį. Tačiau tai nėra pasiruošimo 
sakramentams programos galutinis tikslas, nes tų vaikų 
tikėjimo kelionė tik prasideda. O mes visi, vyresni ir 
šiek tiek ūgtelėję parapijos bendruomenės nariai, esame 
atsakingi, kad ir jie, mūsų vaikai, ir mes patys išliktume 
bendrystėje su Jėzumi.

Vasaros metu penktadieniais nebus aukojamos šv. Mišios 18 val. 
(su vaikais ir jaunimu), nevyks vaikų ir jaunimo susitikimai. 
Į įprastą ritmą grįšime po vasaros atostogų.

dėl Šv. miŠių su 
vaiKais ir jaunimu
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Tėvelių, norinčių pakrikštyti savo vaikus Krekenavos parapijoje, dėl Krikšto sakramento prašome kreiptis į para
pijos raštinę jos darbo valandomis (reikia turėti vaiko gimimo pažymėjimą), ne vėliau kaip prieš mėnesį (ypatingos 
skubos, pvz., mirties grėsmės, atveju – bet kada). Šis laikas yra reikalingas, kad būtų įmanoma tinkamai pasiruošti savo 
vaiko Krikštui. Vaiko tėveliai ir krikštatėviai turi išklausyti pasiruošimo Krikšto sakramentui katechezes. Išskirtiniais 
atvejais, kai krikštatėviai gyvena labai toli, pvz., užsienyje, jie gali kreiptis į savo parapijos išeivijoje kleboną, prašydami 
juos paruošti vaiko Krikšto sakramentui ir gauti tos parapijos pažymą.

Pagal Romos katalikų Bažnyčios mokymą (kan. 872–874; KBK 1255), krikštatėviams yra keliami ypatingi reikalavimai:
jie turi būti parinkti paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar, jų nesant, tų asmenų, 

kurie užima jų vietą (krikštatėviais negali būti krikštijamojo tėvai);
jie turi norėti prisiimti atsakomybę padėti tėvams katalikiškai ugdyti savo vaiką, 

kad Krikšto malonė galėtų pilnutinai išsiskleisti;
jie turi būti sulaukę 16 metų;
jie turi būti tinkami šiai pareigai: katalikai; priėmę Eucharistijos ir Sutvirtinimo 

sakramentus; savo gyvenimu liudijantys Bažnyčios tikėjimą;
krikštatėviais negali būti gyvenantys civilinėje santuokoje; partnerystėje be Santuokos 

sakramento; gyvenantys antrojoje santuokoje, iširus pirmajai sakramentinei santuokai.
Pakrikštytasis, neatitinkantis šių reikalavimų, gali būti krikšto liudininku drauge su šiai pareigai tinkamu 

krikštatėviu. Taip pat gali būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė.
Tėveliai ir krikštatėviai yra raginami dalyvauti kiekvieną sekmadienį šv. Mišiose. Taip pat tėveliai, gyvenantys Ro

mos katalikų Bažnyčios palaimintoje Santuokoje, ir krikštatėviai yra kviečiami prieš vaiko Krikštą atlikti išpažintį ir 
priimti Šv. Komuniją, kad ta kilnia proga visi, priartėję prie Dievo malonės, būtų palaiminti.

***
Vaikus, turinčius 9 ir daugiau metų bei norinčius ruoštis sutaikinimo ir eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) 

sakramentų priėmimui, ir tų vaikų tėvelius (ar globėjus) kviečiame rugsėjo 1–16 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje 
jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: vaiko Krikšto pažymėjimo kopiją ir užpildytą regis
tracijos anketąsusitarimą, kurį bus galima gauti raštinėje arba atsisiųsti iš parapijos internetinio puslapio. Pirmasis 
bendras susitikimas su vaikais ir jų tėveliais (ar globėjais) vyks bazilikoje rugsėjo 17 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių.

Vaikų pasiruošimas šiems sakramentams tęsis iki birželio mėnesio. Katechezės susitikimai vyks grupelėmis kas 
antrą sekmadienį. Vaiko ir bent vieno iš jo tėvelių (ar globėjų) dalyvavimas kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose ir 
grupelės susitikimuose yra privalomas. Gavėnios laikotarpiu (2018 m. vasario 4 d. – kovo 31 d.) vaikai, individualiai 
pagal savo pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį. Pirmosios Šv. Komunijos priėmimas numatomas 2018 m. birželio 2 d.

***
Jaunuolius, 15 metų ir vyresnius, apsisprendusius ruoštis sutvirtinimo sakramentui, kviečiame rugsėjo 1–20 d. 

užsiregistruoti parapijos raštinėje jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: savo Krikšto 
pažymėjimo kopiją, Pirmosios Šv. Komunijos pažymėjimo kopiją ir užpildytą registracijos anketąsusitarimą, kurį 
bus galima gauti raštinėje arba atsisiųsti iš parapijos internetinio puslapio. Pirmasis bendras susitikimas su apsispren
dusiais ruoštis Sutvirtinimo sakramentui vyks bazilikoje rugsėjo 24 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių.

Pasiruošimo šiam sakramentui programa tęsis nuo 2017 m. spalio iki 2018 m. birželio. Pasiruošimas Sutvirti
nimo sakramentui neįsivaizduojamas be dalyvavimo sekmadienių šv. Mišiose. Katechezės susitikimų laikas, patogus 
pasiryžusiems siekti šio sakramento, bus derinamas pagal daugumos užimtumo galimybes.

***
Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramentams klausimais galima, paskambinus 

telefonu 8 615 53708 (Svajonei Lapiniauskienei, parapijos religinio ugdymo vadovei).

norinČių ruoŠtis saKramentams žiniai!

Birželio ir liepos mėnesių ketvirtadieniais (0615, 0622, 0629, 0713, 0720, 0727) kviečiame dalyvauti Kreke
navos parapijos vaikų vasaros dienos stovyklėlėje.

Ką planuojame joje veikti? Tą, ką ir mėgsta vaikai: žaisti įvairius stalo ir judrius žaidimus, sportuoti, piešti, mode
liuoti, vaidinti, giedoti, šokti... Taip pat keliausime, geriau susipažinsime su Krekenavos apylinkėmis. Jūsų lauksime 

kiekvieną iš nurodytų dienų nuo 10 val. Krekenavos parapijos namuose. Vai
kai bus užimti iki 18 val.

Tėvelių prašytume, pagal galimybes, prisidėti 2 €/d. auka prie Jūsų vaikų 
maitinimo, nes vaikai valgys priešpiečius, pietus ir pavakarius. Finansinių 
galimybių neturėjimas nėra kliūtis vaikui nedalyvauti smagioje vaikų vasa
ros dienos stovyklėlėje.

P. S. Jei ko nors norite paklausti, skambinkite mokytojai Svajonei arba vaikų 
ir jaunimo veiklų koordinatoriui Kęstučiui.

mažųjų ParaPijieČių lauKia vasaros dienos stovyKlėlė!
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2014 m. už ES lėšas ir parapijiečių bei kitų aukotojų lėšo
mis buvo rekonstruoti parapijos namai. Materialių, darbo 
bei maldos aukų dėka, atsižvelgiant į naudojimo patirtį 
bei poreikius, ir toliau vyksta įrengimo, remonto darbai, 
įsigyjamas būtinas inventorius. Norint užtikrinti sklandų 
pagrindinės  parapijos salės (toliau „salės“) naudojimą, nu
statome bendrąsias naudojimo taisykles.

Salė nėra komercinio naudojimo patalpos ir pirmiausia 
skirta mūsų parapijos sielovados reikmėms. Po to seka para
pijos bendruomenės narių poreikiai ir galiausiai – parapijos 
svečių poreikiai. Taigi salė ir kitos parapijos namų patalpos, 
atsižvelgiant į aukščiau išvardintus prioritetus, nėra atvira 
visada ir visiems.

Salė gali būti naudojama parodoms, paskaitoms, 
šventėms, geduliniams pietums ir kitiems su parapijos misija 
derantiems renginiams.

Parapijos namų patalpose veikia ir „Vilties“ (šarvojimui 
tinkama) salė. Užsisakantys pagrindinę parapijos salę sutin
ka su sąlyga, kad „Vilties“ salėje tuo pat metu gali vykti 
šermenys. Nors patalpų garso izoliacija yra pakankamai gera, 
prašome jautriai reaguoti į tokius atvejus neleidžiant perne
lyg garsios muzikos.

Atsižvelgdami į naudojimosi patalpomis (sale, WC, 
el. šildymu/vėsinimu, krosnele) eksploatacijos išlai das pagei
dautume minimalios 30 Eur aukos už patalpų naudojimą 
iki 3 val. Kiekviena papildoma valanda – 5 Eur/val.

Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais nesant 
galimybės pasinaudoti sale geduliniams pietums, juos gali
ma ruošti Svetainėje / artimųjų poilsio kambaryje (iki 30 as
menų). Auka – 20 Eur.

Parapija šiuo metu neturi galimybės teikti maitinimo 
paslaugų. Norint pasinaudoti parapijos namų virtuve, joje 
esančiais įrengimais ar indais, reikia susitarti.

Besinaudojantys parapijos namų patalpomis atsako už
jose esančio inventoriaus bei ekspozicijos (jei tuo metu eks
ponuojama paroda) saugumą. Vagystės ar inventoriaus 
sugadinimo atveju parapija gali paprašyti atlyginti žalą. Už 
asmeninių daiktų saugojimą atsako patys naudotojai. 

Patalpose laikomasi švaros ir tvarkos.
Parapijos namų administratorė – Akvelina Pogužinskienė 

(Bažnyčios g. 16; mob. 8 611 88035). Visais su sale ir kitų 
parapijos namų patalpų naudojimu susijusiais klausimais 
kviečiame kreiptis į ją.

naudojimosi Pagrindine 
ParaPijos namų sale taisyKlės

rugpjūčio 14 d. (pirmadienis)
JAUNIMO DIENA 

16 val. Susitaikinimo pamaldos
19 val. Šv. Mišios  
21 val. Šlovinimas ir budėjimas Bazilikoje

rugpjūčio 15 d. (antradienis)
ŽOLINĖS DIENA 

9 val. Šv. Mišios
12 val. Šv. Mišios, Žolynų šventinimas ir procesija
14 val. Koncertas Bazilikos aikštėje (Eglė, Ieva ir 

Vytautas Juozapaičiai atliks koncertinę programą 
„Dainos iš širdies“), Žolinės kermošius miestelio 
aikštėje

19 val. Šv. Mišios 
20 val. Miestelio aikštėje koncertasdiskoteka 

su Vaidu Dzežulskiu (vokalas), Egle Hokusaite 
(vokalas) ir Ovidijum Girdzijausku (saksofonas)

rugpjūčio 16 d. (trečiadienis)
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ DIENA

12 ir 19 val. Šv. Mišios 

rugpjūčio 17 d. (ketvirtadienis)
KATECHETŲ IR TIKYBOS MOKYTOJŲ DIENA

10.30 val. Katechetų ir tikybos mokytojų 
susitikimas parapijos salėje

12 val. Šv. Mišios ir kanoninių siuntimų įteikimas
19 val. Šv. Mišios

rugpjūčio 18 d. (penktadienis)
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ BEI MEDICINOS 
DARBUOTOJŲ DIENA

12 val. Šv. Mišios 
17 val. Vidinio išgydimo pamaldos 
19 val. Šv. Mišios 

rugpjūčio 19 d. (šeštadienis)
GYVOJO ROŽINIO IR MARIJOS LEGIONO 
BEI KITŲ MALDOS GRUPIŲ DIENA

12 val. Šv. Mišios 
19 val. Šv. Mišios (Fatimos 100ŲJŲ METINIŲ 

minėjimas) 
20 val. Žvakių procesija su Fatimos statula aplink 

Krekenavą

rugpjūčio 20 d. (sekmadienis)
ŠEIMOS DIENA

12 val. Šv. Mišios 
13 val. Koncertas bazilikoje ir šventinė agapė 

Bazilikos aikštėje

Nuo rugpjūčio 15 dienos kasdien: 
9–11 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė 
11.30 val. Rožinio malda bazilikoje

didieji žolinės 
atlaidai KreKenavoje

rugpjūčio 14–20 d.

Liepos 23 d. (sekmadienį) Upytėje vyks 
šv. Marijos Magdalietės atlaidai ir kraštiečių 
šventė. Šv. Mišios – 10 val., po jų – šventinė 
programa. Nuoširdžiai kviečiame!

magdalenos atlaidai

Liepos 16 d. (sekmadienį) Rodų kop lyčioje 
švęsime Karmelio kalno Švč. Mer gelės 
Marijos – Škaplierinės atlaidus.
Šv. Mišios – 14 val. Po jų tradiciškai – 
agapė, kraštiečių prisiminimai, muzikinė 
valandėlė. Nuoširdžiai kviečiame!

ŠKaPlierinės atlaidai



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 ir buhalterė
      Sonata Česevičienė, tel. 8 620 20989
Krekenavos bazilikos zakristijonas
      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. (nuo rugsėjo iki birželio mėn.)
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
Liepos 9 d. 14 val.  – XIV eilinis sekmadienis
Rugpjūčio 6 d. 14 val. – Kristaus atsimainymas 
Rugsėjo 3 d. 14 val. – Šv. Izabelės atlaidai
Spalio 8 d. 14 val.  – XXVII eilinis sekmadienis
Lapkričio 1 d. 14 val. – Visi šventieji ir Vėlinės 
Gruodžio 3 d. 14 val. – I advento sekmadienis
Gruodžio 25 d. 12 val.  – Kristaus gimimas (Kalėdos)   

Krekenavos slaugos ligoninėje
Ketvirtadieniais sutartu laiku

2017 m. gegužę iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje

Antanas Kavaliauskas, 76 m.
Zofija Galvelienė, 84 m.
Vladimiras Kazlovskis, 51 m.
Liucija Antanaitienė, 90 m.

upytės parapijoje
Stasys Černiauskas, 63 m.
Kęstutis Baukas, 62 m.
Rimantas Kraujelis, 60 m.

Prisiminkime 
juos maldose.

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. gegužę pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Miglė Fausta Martinaitytė
Liepa Barbora Janonytė
Benas Janonis

upytės parapijoje
Urtė Kotryna Galiauskaitė

marijos legionas renkasi šeštadieniais po 12 val.
šv. Mišių altarijos patalpose (Bažnyčios g. 11).

2017 m. gegužę susituokusieji
Krekenavos parapijoje

Andrius Michailovičius ir Rūta Kazlauskaitė 
Ovidijus Vitkevičius ir Indrė Kondrotaitė
Marijus Žygas ir Indrė Dauderytė

upytės parapijoje
Tomas Murnikas ir Pilkaitė Justina       

Sveikiname!


