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

Mieli Žolinės atlaidų Krekenavoje piligrimai,

Džiaugiuosi galėdamas Jus visus pasveikinti čia, Krekenavos bazilikoje, kur nuo amžių yra saugomas ir gerbiamas stebuklingasis Dievo Motinos Marijos su Vaikeliu Jėzumi paveikslas. Šiais metais švęsdami
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
iškilmes turime puikią progą geriau suprasti ir patirti, kokia yra šio šventimo tikroji prasmė. Marijos į dangų paėmimas
– tai mūsų ateities viltis ir tikrovė. Juk
visi, kurie esame per Krikštą pašaukti
tapti ir būti Jėzaus mokiniais kartu su
pirmąja mokine ir motina Marija, esa
me Dievo lydimi tapti dangiškosios
Bažnyčios – Dievo karalystės – nariais.
Kad šventumo kelias ir garbė
nėra vien tik Marijos pašaukimas
ir įvertinimas, puikiausiai matome
iš šiais metais visuotinėje ir Lietuvos
Bažnyčioje minimų įvykių. Pirmiausia, tai
Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje
lygiai prieš 100 metų minėjimas. Gegužės
13 d. popiežius Pranciškus, dalyvaudamas
šiame minėjime Fatimoje Portugalijoje, šventaisiais
paskelbė apsireiškime dalyvavusius piemenėlius Francisco ir Jacintą. Tai jauniausi šventieji ne kankiniai, kuriems
šventumo garbę pelnė jų nuoširdus ir tyras pasitikėjimas

Dievo Motina ir jos galingu užtarimu išganymo slėpinyje.
Daug artimesnis ir mus visus lietuvius palietęs istorinis
įvykis – arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio
paskelbimas palaimintuoju Vilniuje birželio 25 d.
Palaimintojo Teofiliaus tikėjimo ir kančios istorija, ištikimybė dvasiniam pašaukimui ir
ištvermė – tai dar vienas akivaizdus įrodymas,
kiek daug gali tikintis žmogus, pripildytas
Dievo Dvasios. Jo vyskupiškame herbe
įrašyti žodžiai „Per kryžių į žvaigždes“ –
dar viena nuostabi nuoroda į šventumo
kelią, į kelią, kuris Švč. Mergelę Mariją,
šventuosius Francisco ir Jacintą bei patį
palaimintąjį arkivyskupą Teofilių iškėlė į
Dievo dangaus spindesį.
Mieli broliai ir seserys, kviečiu visus,
dalyvaujančius Krekenavos atlaiduose
rugpjūčio 14–20 dienomis, drąsiai kreiptis į Dievo Motiną, šventuosius ir mūsų
naująjį palaimintąjį užtarimo, kad jie lydėtų
mus mokinystės keliu paskui Jėzų Kristų į
gyvenimą ir garbę, kuriais mylintis ir gailestingas
Dievas nori apdovanoti kiekvieną savo vaiką.
Maldoje ir tikėjimo kelionėje į Dievo dangų kartu,

Jūsų vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

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)

PRADĖKITE
Nesvarbu, kokioje parapijoje esate, kur ji yra, ar ko–
kius dabar turite išteklius, jūs galite pradėti augti kaip svei
ka parapija būtent ten, kur Dievas jus dabar yra atvedęs.
1. Jeigu esate didelės priemiesčio parapijos klebonas – jūs galite tai daryti!
Tikriausiai netoliese yra ir nemaža evangelikų bažny
čia, ir tikriausiai joje yra ne vienas buvęs katalikas, o
kai kurie iš jų – jūsų buvę parapijiečiai. Štai ką jūs galite
daryti: susisiekite su ta bažnyčia ir pradėkite mokytis iš
jų. Jie turi daug ką jus pamokyti, ir jie greičiausiai labai
maloniai sutiks su jumis kalbėtis. O jeigu reikia, jūs pir
miausia galite pradėti nuo atgailos dėl nekrikščioniškų
dalykų, kuriuos esate pasakę apie tą bažnyčią.
2. Jeigu esate mažos kaimo ar miesto centro parapijos klebonas ir neturite pinigų nei personalo – jūs
galite tai daryti!
Pradėkite atiduoti savo dešimtinę ir meskite iššūkį
kitiems bažnyčioje tai daryti – įsitraukti į tarnavimą ir į

davimą. Susipažinkite su savo kaimynyste, ne tik su savo
bendruomene, ir ruoškite sekmadienio homilijas, galvo
dami apie tuos konkrečius žmones.
3. Jeigu esate diakonas ar sielovadinio gyvenimo vadovas, atsakingas už keletą vietų, – jūs galite tai daryti!
Išstudijuokite savo sekmadienio patirtis iš bažnyčios
nelankančiųjų perspektyvos: kaip jiems tai jaučiasi,
skamba ar atrodo. Sąžiningai įvertinkite savo muziką ir
pradėkite melstis dėl to, ką reikia pakeisti. Apžiūrėkite
savo bažnyčios duris ir prieangį. Ar galėtų atrodyti
patraukliau, ką reikėtų išvalyti, kad įėjimas būtų labiau
kviečiantis, ar net neįmanomas atsispirti?
4. Jeigu esate religinio ugdymo vadovas, jaunimo ko–
ordinatorius, parapijos referentė – jūs galite tai daryti!
Pasirinkite du ar tris žmones, kuriuos gerbiate ir
pasitikite, kurie šiuo metu niekam nevadovauja ir nie
ko nepraveda jūsų parapijoje, ir pradėkite tylų įvairių
parapijoje vykstančių procesų ir programų įvertinimą.
Nepamirškite įvertinti jų visų, visko, kas vyksta jūsų para
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pijoje, užima vietą ir naudoja jūsų išteklius, o taip pat ir
jūsų parapijiečių dėmesį, laiką bei pinigus. Susidarykite
aiškų sąrašą ir pasistenkite nustatyti kiekvienos pro
gramos ir įvykio tikslą. Tada pradėkite diskutuoti, ko
turėtumėte nebedaryti, kas nebesutampa su Dievo tiks
lais jūsų parapijai.
5. Jeigu esate parapijietis, susirūpinęs savo parapija
ir galbūt jos klebonu bei visais jam sudėtais lūkesčiai, –
jūs taip pat galite tai daryti!
Paklauskite klebono, ar galite prie durų pasveikinti žmo
nes, atvykstančius į sekmadienio Mišias. Paprašykite
kitų jums padėti. Pasižiūrėkite, kiek žmonių prie jūsų
gali prisijungti. Skleiskite energiją ir entuziazmą, kuris
užkrėstų kitus. Sukurkite maldos grupę, kuri melstųsi už
jūsų kleboną.
Tai aiškiai yra pirmieji žingsniai, kūdikio žingsniai, bet
taip prasideda kiekviena kelionė. Pradėkite nuo kažko, ir
prašykite Dievą jums suteikti viziją, kurią Jis nori jums
duoti.
TOKIU METU KAIP ŠIS
Esteros knyga kalba apie labai sunkų laikmetį, kuris
buvo ištikęs žydų tautą. Jie buvo praradę savo įspūdingą
šventyklą, mylimą žemę ir brangią laisvę. Bet dar bloges
ni dalykai jų laukė. Piktas persų karaliaus patarėjas rezga
planą išnaikinti visus žydus. Bet Dievas iškelia Esterą,
paprastą žydų mergaitę, ir pastato ją į netikėtą Persijos
karalienės poziciją. Ir tuo metu jai duoda viziją išgelbėti
savo žmones. Tą viziją perduoda per draugo žodžius,
kuris jai sako, kad ji turi eiti pas karalių ir įsikišti į jo
reikalus, o tai – pavojingas dalykas netgi karalienei. Jos
draugas jai sako: „Juk jeigu iš tikrųjų tylėsi tokiu metu
kaip dabar, žydams pagalba ir išgelbėjimas ateis iš kitos
vietos, bet tu ir tavo tėvo šeima pražus. Kas gali žinoti?
Galbūt tu pasiekei karališkąjį sostą kaip tik tokiam me
tui kaip dabar.“ (Est 4, 14) Kitas vertimas sako: „Ir kas
žino, ar tik tu ne atėjai į šią karalystę kaip tik tokiu metu
kaip šis?“ Ir žinoma, ji išgelbėja situaciją. Dievas pastatė
ją į įtakingą postą ir davė jai viziją kaip tik tokiu metu ir
tokiomis aplinkybėmis, kokiose ji buvo. Ir tai esi tu. Ir tu
nesi vienas ar viena!
Nesi vienas savo širdgėloje, matydamas, kaip žmonės
būriais palieka Bažnyčią. Nesi vienas savo liūdesy, maty
damas, kaip tiek daug žmonių gyvenimų, netgi tavo šeimos
ir draugų, tolsta į beprasmybę. Nesi vienas, jausdamasis
bejėgis dėl parapijos, kurioje tarnauji, dabartinės situaci
jos. Ir nesi vienas, norintis, kad reikalai taptų geresni.
Nesi vienas, tikėdamas, kad Bažnyčia turi būti vieta,
kur žmonės susitinka su savo dangiškuoju Tėvu, pažįsta
savo Išganytoją, išmoksta keliauti kartu su Šventąja
Dvasia. Nesi vienas, stengdamasis padėti žmonėms ir
palydėti juos į džiaugsmingą ir meilės kupiną Eucharis
tijos šventimą. Nesi vienas savo troškime, kad Bažnyčia
suteiktų prasmę, tikslą ir kryptį žmonių gyvenimams.
Nesi vienas, tikėdamasis gyvenimą perkeičiančių pokyčių
tame, ką jau darai. Nesi vienas, norintis, kad bendruomenė
turėtų didesnę įtaką kaimynystėje gyvenantiems, ir sie
kiantis kuo daugiau žmonių suvienyti su Kristumi.
Nesi vienas. Dievas yra su tavimi. Dievas trokšta šių
pokyčių netgi labiau už tave. Ir tikriausiai Jis paskyrė tave
būtent ten, kur tu esi, „tokiam laikui kaip šis“. Ir dar dau

giau, Jis šaukia ir kitus, kurie užsidega tokia pačia aistra
pokyčiams, kurių laikas jau atėjo. Paklūstant Bažnyčios
mokymui, šis momentas yra apie išjudinimą tos kryp
ties, kurią nurodė Vatikano II Susirinkimas, – atnaujinti
kilnias Katalikų Bažnyčios pastangas ir sugrįžti prie to,
ką pats Dievo Žodis mums, Jo Bažnyčiai, sako daryti.
Mes esame pašaukti vadovauti judėjimui, kurio lai
kas jau atėjo: atnaujinti Katalikų Bažnyčios parapijos
gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose (o ir Lietu
voje!). Tai taip pat ir viso Kristaus Kūno judėjimas, sie
kiant sugrąžinti mūsų Bažnyčią iš vartotojų krikščionių
rankų į rankas nuolankių ir drąsių tikinčiųjų, perkeistų
jų tikėjimo ir keičiančių visuomenę.
Ir kada pradėsite judėti jūs, kiti taip pat pajudės.
Žmonės mėgsta judėjimus. Taip Dievas mus sukūrė.
Net jeigu troškimas yra miegantis, jis vis tiek ten yra, ir
tu gali jį pažadinti.
Mes galime pakviesti savo bendruomenes priimti šį
mokinystės iššūkį ir padėti jiems augti visiškai atsida
vusiais Jėzaus Kristaus sekėjais. Mes galime padaryti
savo parapijas gaiviais gyvybiškumo ir dvasios šaltiniais,
kurie stiprintų mūsų mokinius ir padėtų jiems tapti
labiau įtikinančiais liudytojais. Mes galime užauginti
ateinančias kartas Kristui. Vietoj to, kad laikytų Baž
nyčią suklupimo akmeniu ar kliūtimi, žmonės, kurie yra
toli nuo Dievo, pradėtų ją matyti kaip geriausią vietą Jį
pažinti. Mūsų augantys mokiniai gali džiaugsmingai tar
nauti vieni kitiems ir daryti tai, kas tarnauja kūrinijos
atkūrimui ir žemės veido atnaujinimui.
Ši knyga nėra apie tai, kaip organizuoti parapiją ki
taip. Ji yra apie buvimą dalimi judėjimo, kuris siekia
pakeisti tai, kaip žmonės patiria Bažnyčią, tam, kad
mūsų visuomenė būtų vis labiau perkeista Kristaus. Tai
nėra tik tai, dėl ko verta numirti, tai yra tai, dėl ko verta
gyventi – kam verta atiduoti savo gyvenimą. Ir tai yra
Dievo karalystės judėjimas. Tai ne „religinis“ judėjimas,
tai „karalystės judėjimas“. Tai Dievo karalystės judėjimas.
Ištikimoji Viešpaties meilė niekad neišsenka,
gailestingumo jam niekad nestinga. Kas rytą
jie nauji – didelė tavo ištikimybė! (Rd 3, 22–23)
Kiekvieną dieną ateina naujos gailestingumo ir ma
lonių bangos, kurias Dievas siunčia mums. Dievas nori
kai ką padaryti jūsų parapijos bendruomenėje, ko nedaro
niekur kitur. Yra tam tikras darbas, kurį Jis daro per tave
ir tavo žmones, darbas, kurio Jis nekartos, unikali istori
ja, kurios nepasakos niekur kitur.
Geras vadovavimas parapijai reikalauja gebėjimo tai
matyti. Ir tai reiškia, kad jūs turite to ieškoti, alkti, pas
ninkauti ir melstis, kad Dievas apreikštų, kokį darbą
nori per jus padaryti. Dievas laukia, kol jūs pakelsite
savo ranką ir sakysite: „Aš siūlausi! Aš sunkiai kelsiu ir
sunkiai dirbsiu. Aš priimsiu kulkas ir kritiką, bet daugiau
nebegaliu pakęsti vidutiniškumo ir beprasmybės. Aš ga
liu tai padaryti!“
Pagalvokite apie tai. Tai ir yra Bažnyčia, kurią Kristus
įkūrė ir už kurią numirė. Tai yra Bažnyčia, kurioje laikosi
tikėjimo pilnatvė, ir kuri moko su bekompromisiniu au
toritetu moraliniuose dalykuose. Tai yra Bažnyčia, kuri
tarnauja kaip Eucharistijos ir kitų sakramentų prievaiz
das. Tai yra Bažnyčia, kuri palaimintai saugo ir visur, kur
tik gali, skleidžia pamaldumą mūsų Viešpaties Motinai.
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Tai yra apaštalų ir jų įpėdinių Bažnyčia, kankinių ir kitų
krikščionių herojų Bažnyčia: Petro ir Pauliaus, Jeronimo
ir Augustino, Pranciškaus Asyžiečio, Tomo Akviniečio,
Kotrynos Sienietės, Tomo Moro, Ignaco Lojolos, Moti
nos Teresės ir popiežiaus Jono Pauliaus II.
Tai yra Kūnas, kurį Kristus pats formuoja ir įgalina

perkeisti visuomenę, įkuriant dangaus karalystę žemėje.
Tai tiesiog yra pasaulio viltis. Ir norite tikėkite tuo ar ne,
jūs laikote tą viltį savo rankose jūsų vietinėje parapijoje.
Naudokite ją.
Padarykite, kad Bažnyčia, kad parapija taptų reikš
minga.

Tęsinys kitame numeryje

Šiuolaikiškas būdas aukoti
Jau Didžiųjų Žolinės atlaidų metu parapijiečių ir piligrimų patogumui sudarysime sąlygas savo
auką bazilikai palikti pasinaudojant banko kortele. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
parapija tapo pirmąja Lietuvoje parapija, kurioje veiks išmanusis banko kortelių skaitytuvas.
Paaukoti galėsite prašydami pasimelsti šv. Mišiose gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, sekma
dienio rinkliavai, norėdami paremti parapijos namų ar bazilikos išlaikymą, o Žolinės atlaidų
metu visą savaitę galėsite paaukoti bazilikos remontui. Esame labai dėkingi Jums už Jūsų auką.
Meldžiamės už jus kiekvieno mėnesio 15 dienos 12 val. šv. Mišiose.

Liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

Sonata Česevičienė
Kartais kažkas ima ir patraukia už
liežuvio... Ėmiau kartą ir pajuokavau
pokalbyje su parapijos referente
Rita, kad mielai imčiausi jos darbus
nudirbti, kuomet ji džiaugsis vai
kelio auginimo atostogomis (ir
kas jas taip galėjo pavadinti).
Tuomet jau kitą kartą klebonas
Gediminas užklupo mane su
pasiūlymu tokių darbų imtis. Ir
jau dabar apsisuko visas mėnesio
ratas, kaip tas „kartas“ tapo kasdienybe.
Atrodytų, ir ką ten toje parapijoje žmonės dirba. Juk
įprastai taip manome, kol nesusiduriame. Realybė tokia,
kad kartais ir keli parapijiečiai „užgriūna“, ir vienu metu
kalbi dviem telefonais, o dar kurjeris atveža vandenį ar
spaudinius, kai tuo tarpu turistai iš Italijos netyčia įjungia
bazilikos signalizaciją ir visu pajėgumu ima kaukti si
renos. Ir tuomet renkiesi prioritetus ir viskas po truputį
išsinarplioja. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės,
todėl daug tenka mokytis, o vėliau vis tiek klausti, per
klausti, aiškintis... Vis tik kol kas parapijos gyvenimas teka
įprasta eiga, kartais gal ir su nedideliais trukdžiais, bet
visų parapijos darbuotojų ir savanorių dėka – sėkmingai.
Liepos mėnuo parapijoje buvo tikrai darbingas. Pirmąją
savaitę, liepos 4–7 dienomis, šalia Tytuvėnuose (Kelmės r.) esančio Bridvaišio ežero vyko Panevėžio vyskupi
jos jaunimo centro organizuota ministrantų stovykla „Per
kryžių į žvaigždes“, kurioje gyveno virš 50 ministrantų,
jų vadovų bei savanorių iš įvairių vyskupijos parapijų.
Iš Krekenavos parapijos šioje stovykloje drauge su para
pijos vaikų ir jaunimo veiklų koordinatoriumi Kęstučiu
dalyvavo net 15 patarnautojų. Kiekvieną dieną stovyk
lautojai mokėsi kasdieninės maldos ritmo, Tytuvėnų
Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje
šventė šv. Mišias, lankėsi svarbiausiose Tytuvėnų re
gioninio parko vietose, gilino savo žinias bei gebėjimus
ministranto ir lektoriaus tarnystėse. Paskutiniąją stovyk

los dieną visi, išbandę savo jėgas piligrimystėje į Šiluvą,
meldėsi vyskupo Lino aukotose šv. Mišiose Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
diena Panevėžio rajone buvo minima Upytėje. Švęsti
pradėjome kun. Gedimino laikomomis šventomis Mišiomis
Upytės Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčioje. Po šv. Mišių
visa eisena kraštiečių ir net svečių iš tolimosios Pietų Korėjos,
pasipuošę tautiniais kostiumais ir vėliavomis pajudėjo link
Upytės piliakalnio, visiems gerai žinomo kaip Čičinsko
kalnas. Originaliai parengta koncertinė programa „Čia
mūsų žemė“ leido susipažinti su skirtingų Lietuvos regionų
meno kolektyvų pasirodymais. Kartu su visais pasaulio lie
tuviais sugiedota Tautiška giesmė susikibus rankomis ir
apjuosus piliakalnį buvo tikrai jaudinanti ir ypatinga. Tarp
tautinio folkloro festivalio „Baltica 2017“ dalyviai pietų
korėjiečiai, o vėliau ir dainininkė Aistė Smilgevičiūtė su
grupe „Skylė“ pratęsė šventę. Kaip svarbu tokią dieną būti
arti vienas kito ir pasijusti savo valstybės piliečiais!
Liepa man buvo „karšta“ ne tik dėl naujai prisiimtų
pareigų, bet ir kaip abiturientų auklėtojai. Su jauduliu visi
laukėme egzaminų rezultatų, o jų sulaukę, netvėrėme visi
džiaugsmu – buvome patys geriausi visame Panevėžio
rajone! Todėl liepos 14 d. tikrai buvo už ką padėkoti
Aukščiausiajam ir prašyti Dievo Apvaizdos renkantis
tolesnį savo kelią. Iškilmingas brandos atestatų teikimas
vyko mūsų bazilikoje, kur susirinko itin gausus būrys
abiturientų giminaičių, artimųjų ir draugų. Klebonas
kun. Gediminas tą šventišką dieną kalbėjo pagiriamąjį
žodį nuoboduliui, cituodamas Josifą Brodskį. Jauni ir
nerūpestingi pamirštame, jog didžiumą mūsų laiko
pasiglemžia nuobodulys ir su tuo reikia išmokti sugy
venti. Labiausiai turbūt visiems įstrigo „nereikšmingumo“
sąvoka ir priminimas, jog nuo dabar teks sulaukti daug
mažiau dėmesio, nei buvo įprasta, ir rinktis savo, ir tik
savo kelią. Nes koks gali būti „reikšmingumas“, save
priešpastatant visiems 7,5 mlrd. pasaulio gyventojų. Jūsų
kelionė bus nuostabi, vaikai, bet tuo pačiu ir varginanti;
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ir niekas negali pasakyti, kas jūsų laukia. Aš jums
nelinkiu nieko kito, tik laimės!
Liepos mėnesio ketvirtadieniais parapijos na
mai pasižymėjo ypatingu šurmuliu. Tęsėsi jau bir
želį prasidėjusi vaikų vasaros dienos stovyklėlė.
Kiekvieną ketvirtadienį joje rinkdavosi apie 20 vaikų.
Buvo stengiamasi, kad kiekviena stovyklėlės diena
turėtų pagrindinę savo veiklų temą. Vieną dieną
lankėmės Krekenavos regioniniame parke, kitą dieną
stengėmės geriau susipažinti su mūsų parapija, daly
vaudami orientaciniame žaidime, trečiąsyk svarbiau
sias tikslas buvo sportinės veiklos: varžybos, žygis,
maudynės... Taip pat vaikai mokėsi melstis ir gie
doti dalyvaudami šv. Mišiose, žaidė savo mėgiamus
žaidimus, valgė priešpiečius, pietus bei pavakarius.
Už pagalbą organizuojant įvairias veiklas, ruošiant
maistą, mokantis smagaus ir gražaus bendravimo
esame dėkingi stovyklėlės savanorėms Žilvijai, Otili
jai, Julijai, Elingai, Akvilei, Simonai...
Liepos 29 d. dešimt Krekenavos Gyvojo rožinio
būrelio narių lankėsi Vabalninke, kur dalyvavo XIII
Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos Kon
grese, skirtame pal. arkivyskupo Teofiliaus Matulio
nio metams paminėti. Maldininkai meldėsi eidami
rožinio maldos procesiją, vėliau dalyvavo šv. Mišiose,
kurias aukojo mūsų vyskupas Linas Vodopjanovas.
Po šv. Mišių buvo sodinamas medelis kongresui at
minti ir visi kartu džiaugėsi bendryste agapės metu.
Parapijos namai šį mėnesį sulaukė tikrai ypatin
gos parodos. Tapytojas Romualdas Balinskas, susie
tas su mūsų parapija per Burvelių kraštą, leidžia
mums visiems pasigėrėti savo darbais ir suteikia progą
apmąstymams, aplankius parodą „Tikėjimas“. Pasku
tinis liepos sekmadienis buvo parodos atidarymo die
na, kuomet buvo galima neformaliai pabendrauti su
parodos autoriumi, išklausyti jo mintis, o vėliau ir pas
kanauti vietoje pačių rankomis „pagaminto“ vasariško
„torto“. Kartais tiek nedaug tereikia šventei! Kviečiame
ateiti ir patiems pamatyti ypatinga aura apgaubtus
paveikslus, kuriuose ir dangun žengianti Dievo Moti
na Mergelė Marija, ir per Burvelių laukų sniegą bren
dantis, kryžių sunkiai nešantis Kristus, bažnyčių frag
mentai ir paprasto Lietuvos kaimo trobų vaizdai.
Šis mėnuo man buvo tikrai kitoks ir išskirtinis. Jį
pavadinčiau dar nepasibaigusiu adaptacijos periodu.
Toks pat jis ir mūsų vargonininkui Arūnui, kuris visur
lėkdamas spėja ir Krekenavos parapijoje vargonauti,
ir kitus įsipareigojimus vykdyti; ir chorui, kuris turi
prisiderinti prie naujo vadovo; galbūt ir klebonui
kun. Gediminui, kuriam visus šituos pokyčius tenka
suvaldyti ir lanksčiai tarp jų laviruoti. Turbūt kitiems
parapijos darbuotojams ir savanoriams jis buvo
įprastas: daug krikštų savaitgaliais, vidurvasario san
tuokos, pasiruošimas Didiesiems Žolinės atlaidams,
Škaplierinės atlaidai Rodų koplyčioje ir kraštiečių
susitikimas, šv. Mišios Vadaktėliuose, mažųjų para
pijiečių stovykla ketvirtadieniais, vargonininkės Ri
tos grigališkojo choralo kursai... Esu dėkinga visiems
už pagalbą ir kantrybę. Kviečiu jungtis ir nelikti
abejingais rugpjūtį, besiruošiant ypatingai svarbiai
mūsų parapijai savaitei. Būkime svetingais Didžiųjų
Žolinės atlaidų šeimininkais!

NORINČIŲ RUOŠTIS
SAKRAMENTAMS ŽINIAI!

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 dokumen
tus: vaiko Krikšto pažymėjimo kopiją ir užpildytą registraci
jos anketą-susitarimą, kurį nurodytu laiku bus galima gauti
raštinėje arba atsisiųsti iš parapijos internetinio puslapio. Pir
masis 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 – kovo 31 d.) vaikai, individualiai pagal savo
pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį. Pirmosios Šv. Komuni
jos priėmimas numatomas 2018 m. birželio 2 d.
***
Jaunuolius, 15 metų ir vyresnius, apsisprendusius ruoštis
Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame rugsėjo 1–20 d. užsi
registruoti parapijos raštinėje jos darbo valandomis, taip pat
atnešti reikalingus dokumentus: savo Krikšto pažymėjimo
kopiją, Pirmosios Šv. Komunijos pažymėjimo kopiją ir užpil
dytą registracijos anketą-susitarimą, kurį nurodytu laiku bus
galima gauti raštinėje arba atsisiųsti iš parapijos internetinio
puslapio. Pirmasis susitikimas – pokalbis su parapijos kle
bonu – vyks asmeniškai su kiekvienu jaunuoliu sutartu laiku.
Pasiruošimo šiam sakramentui programa tęsis 2017 m.
spalio – 2018 m. birželio mėn. Katechezės susitikimų laikas,
patogus pasiryžusiems siekti šio sakramento, bus derinamas
pagal daugumos užimtumo galimybes.
***
Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramen
tams klausimais galima paskambinus telefonu 8 615 53708
(Svajonei Lapiniauskienei, parapijos religinio ugdymo vadovei).

Pamaldų laikas
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (nuo rugsėjo iki birželio mėn.)
Atlaidų 15-omis 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

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
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Krekenavos
parapijos 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

2017 m. birželio ir liepos mėn. parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (06-04)

392,-

183,-

151,-

Sekmadienis (Šv. Antano atlaidai Krekenavoje) (06-11)

350,-

76,-

-

Švč. M. Marijos atlaidai (06-15)

208,-

-

-

Sekmadienis (06-18)

234,-

160,-

-

Sekmadienis (06-25)

65,-

-

-

Sekmadienis (Šv. Petro skatikas) (07-02)

296,-

116,-

-

Sekmadienis (07-09)

235,-

96,-

45,-

Švč. M. Marijos atlaidai (07-15)

251,-

-

-

268,- / 78,-

148,-

-

Sekmadienis (Šv. Magdalenos atlaidai Upytėje) (07-23)

208,-

940,-

-

Sekmadienis (07-30)

261,-

93,-

-

Sekmadienis (07-16) / Škaplierinės atlaidai Roduose

Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė
budi trečiadieniais ir ketvirtadieniais
15–17 val. ir šeštadieniais 13–15 val.
Kitu metu kreiptis telefonu 8 616 39715.

VASAROS naujienos iš upytės
Ses. Ingrida Kazlauskaitė
Visą birželį beveik kiekvieną dieną grupelė parapijiečių
rinkosi pagarbinti Švč. Jėzaus Širdį. Ši pamaldumo prak
tika dar niekad nebuvo taip uoliai atliekama Upytės
parapijoje kaip šiemet. Visi a cappella giedojo litaniją į
Švč. Jėzaus Širdį ir dar papildomai 3 giesmes. Pradžia
visada yra sunki, bet kai jau įpusėji, tai atrodo, kad taip ir
turi būti. Net kilo klausimas: o kokį pamaldumą atliksime
liepos mėnesį? Vasara – atostogų metas, tad mūsų kasdie
nius susitikimus palikome spalio mėnesiui. Paskutinę
birželio dieną, pasimeldę į Švč. Jėzaus Širdį, visi pamaldų
dalyviai susirinko trumpai agapei ir pabendravimui para
pijos namuose.
Birželio mėnesį Vilniuje praūžė su lietumi Lietuvos
jaunimo dienos, kuriose dalyvavo ir mūsų parapijos jauni
mas. O kartu su jaunimo dienomis šventėme ir džiaugėmės
nauju mūsų tautos palaimintuoju arkiv. Teofiliu Matulioniu.
Nebijokime kreiptis užtarimo į mūsų naująjį palaimintąjį,
nes juk kiekvieną sekmadienį išpažįstame: Tikiu šventųjų
bendravimą. Šventieji tikrai gali daug mums išprašyti
malonių iš Dievo.
Liepos 6 d. šventėme Mindaugo karūnavimo ir Valsty
bės dieną. Pirmiausiai visi rinkosi į Upytės bažnytėlę,
kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą. O tada
visi rikiavomės į eiseną link Upytės piliakalnio, kur vyko
koncertas ČIA – MŪSŲ ŽEMĖ. Koncertavo 5 kolekty
vai iš skirtingų regionų: Sūduvos, Mažosios Lietuvos,
Žemaitijos, Dzūkijos ir Aukštaitijos. 21 val, visi, vieningai
kaip viena tauta, sugiedojome Lietuvos respublikos himną.
Pasirodymą taip pat parodė folkloro grupė JAN CHI MA
DANG (Pietų Korėjos respublika). O šventę užbaigė Aistė
Smilgevičiūtė ir grupė SKYLĖ, kurie padovanojo visiems
gražų koncertą.
Liepos 22 d. į Upytę atvyko jaunimas iš Panevėžio, kuris
keliavo pėsčiomis iš Naujamiesčio. Naktį praleido parapi

jos namuose, o rytojaus dieną dalyvavo Šv. Magdalenos
atlaidose. Atlaiduose taip pat svečiavosi diakonas Vi
lius Valionis. Šv. Mišių metu diakonas sakė pamokslą,
o po jų dalyvavo kraštiečių šventėje bei maloniai ben
dravo su žmonėmis. Atlaidų šventė buvo graži, nes tai
visų parapijiečių suorganizuota šventė. Ačiū tariame
tiems, kurie prisidėjo prie tos šventės kūrimo, nes ne
vienas asmuo sukuria šventę, bet visi parapijos nariai.
Mes visi galime padaryti daug gražių dalykų. Kiekvie
nas, įdėdamas nors po mažą indelį, galime pakeisti savo
aplinką, savo bendruomenę.

SKELBIMAS DĖL KATECHEZĖS
Šiais metais bus organizuojama grupė vaikams
(10–14 metų), kurie nori priimti pirmąją Komuniją
ir Atgailos sakramentus. Galima registruoti vaikus
kreipiantis į zakristiją sekmadieniais po šv. Mišių arba
el. paštu upytesparapija@gmail.com. Nuo rugsėjo 5 d.
galima kreiptis į zakristiją trečiadieniais ir ketvirta
dieniais 15–17 val. ir šeštadieniais 13–15 val. Regis
tracija vyks nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 26 d.
Pirmas susitikimas įvyks rugsėjo 27 d. po šv. Mišių.
Būtinas dalyvavimas vaikų bei jų tėvelių ir globėjų.
Dėl Sutvirtinimo sakramento jaunuoliai (15 metų
ir vyresni) registracijai gali kreiptis į kun. Gediminą
Jankūną sekmadieniais po šv. Mišių. Registracija vyks
iki rugsėjo 27 d.
Kadangi Pirmos Komunijos
ir Sutvirtinimo sakramentai
yra išgyvenami bendruo
menėje – Bažnyčioje, tad ir
pasiruošimas šiems sakra
mentams turi vykti prie
bažnyčios parapijoje, o
ne mokykloje.
Vaikas ir jaunuolis
turi praktiškai
išgyventi
tikėjimo kelionę,
susitikdamas
su tikinčiųjų
bendruomene.

2017 m. birželį-liepą pakrikštytieji

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
Parapijos referentė ir buhalterė
Sonata Česevičienė, tel. 8 620 20989
Krekenavos vargonininkas
Arūnas Kotinskas, tel. 8 698 84657
Krekenavos parapijos ūkvedys
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
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

Krekenavos parapijoje
Domas Adomas Kuncė
Paulina Damažeckaitė
Ainė Marija Jatužytė
Smiltė Marija Šeštokaitė
Rugilė Liucija Žukauskaitė
Matas Anusas
Pranciškus Pivoriūnas
Dovydas Slivka
Beata Marija Župerkaitė
Dominykas Matas Čypas
Adomas Kernius Rožėnas
Atas Paskalis Ašmanavičius
Kornelija Mikulskytė
Elija Elena Pranskūnaitė
Henrikas Kazimieras Kazakevičius
Sofija Izabelė Užkuraitytė
Luknė Ema Beker
Vakaris Gabrielius Grigaliūnas
Domantas Gabrielius Strazdas
Eva Ema Joč
Vėjūnė Zita Čelkonaitė
Upytės parapijoje
Pijus Lukas Butkevičius
Aronas Karolis Petraitis
Kristupas Povilas Kubilius
Dominykas Odinas Šaknys
Aronas Danielius Makasejevas
Andrėja Marija Popovaitė

2017 m. birželį–liepą susituokusieji
Krekenavos parapijoje
Nerijus Kuncė ir Lina Kuncė
Nerijus Petras Čimbaras ir Gabrielė Ryžovaitė
Dovydas Gapšys ir Arnolda Zapolskytė
Arminas Maksimovas ir Vitalija Ponomarenko
Upytės parapijoje
Marius Mikoliūnas ir Eglė Miliukaitė

Sveikiname!

2017 m. birželį–liepą iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Sigita Tiškienė, 56 m.
Janina Garnienė, 69 m.
Ona Janina Kapočiūnienė, 75 m.
Lilija Marija Slušnienė, 65 m.
Vanda Stankevičienė, 95 m.
Vytautas Valikonis, 95 m.
Danutė Drąsutienė, 96 m.
Regina Pakalnienė, 62 m.
Aldona Mickienė, 71 m.
Elena Nekrošienė, 94 m.
Stanislava Pakinkienė, 93 m.
Upytės parapijoje
Veronika Gražina Končienė, 80 m.
Sigitas Rapkevičius, 46 m.

KONTAKTAI

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

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!
Prisiminkime
Juos maldose.

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

