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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

Mielieji,

Didžiųjų Žolinės atlaidų
vasara – atostogų metas.
Tačiau ir atostogos dažniausiai nereiškia
programa:
nieko neveikimo, bet vienokios veiklos
Rugpjūčio 14 d. (antradienis)
ar aplinkos pakeitimą kita. Taigi manau,
Bazilikos konsekravimo 7-ųjų metinių diena
kad ir vasarą visi turime, ką veikti ir kuo
16.30 val. Himnas akatistas Marijai
užsiimti, o tuo labiau parapijoje. Pasibai18 val. Šv. Mišios
gus mokslo metams universitete, kuomet
22–7 val. Švč. Sakramento adoracija
nebereikia kas savaitę ruoštis ir važinėti skaityti paskaitų, dėmesys nukrypsta į mūsų
Rugpjūčio 15 d. (trečiadienis)
parapijoje artėjančias įvairias progas ir
ŽOLINĖS DIENA
atlaidus. Juk vasarą padaugėja krikštų, vyksta santuokos, giminių susitikimai, yra proga sulaukti dažniau ir gausiau apsilankančių piligrimų.
6 val. Šv. Mišios
Vasarą atsiranda ir daugiau laiko atsiliepti į malonius kvietimus
9 val. Šv. Mišios
aplankyti ir pašventinti Jūsų namus. Džiaugiuosi visais, kurie kviečiate,
11 val. Katechezė
laukiate ir priimate, o taip pat padrąsinate vieni kitus, kad ir į kaimynų
11.30 val. Rožinio malda
bei draugų namus ateitų kunigas.
12 val. Šv. Mišios
Didžiausias kasmetinis išbandymas – atlaidai. Norisi, kad jie būtų
13.30 val. Liudo Mikalausko ir Panevėžio rajono
tikra dvasinė šventė, o ne dar vienas pramoginis ir kultūrinis renginys.
pučiamųjų orkestro programa bazilikos aikštėje
Mano nuomone, atlaidų metu svarbiausia ne mugės, koncertai ar fe16.30 val. Jaunimo vakaras
jerverkai, bet proga tikintiems ir ieškantiems Dievo atrasti daugiau
18 val. Šv. Mišios
dvasinio maisto ir išminties. Todėl taip svarbu maldos nuotaika ir aplin19 val. Vakaro koncertas miestelio aikštėje
ka, kuri priklauso ne tik nuo Dievo, bet ir nuo mūsų pačių. Ar mokame
susikaupti, nutilti, paklausti ir priimti Dievo duodamus atsakymus bei
Rugpjūčio 16 d. (ketvirtadienis)
paraginimus? Juk atlaidų vaisiai – tai atsinaujinusi kiekvieno ir mūsų
KUNIGŲ, PAŠVĘSTOJO GYVENIMO
dvasia, noras ir ryžtas kitaip gyventi, giliau tikėti, džiaugsmingiau viltis ir
IR PAŠAUKIMŲ DIENA
aktyviau mylėti. Kviečiu pasinaudoti atlaidų proga atlikti gerą išpažintį,
Rugpjūčio 18 d. (šeštadienis)
išgirsti katechezės ar homilijos mokymą, praleisti laiko maldoje su ir už
MARIJINIŲ ORGANIZACIJŲ IR
vienas kitą, pabendrauti aptariant tikėjimo ir gyvenimo klausimus.
ĮVAIRIŲ MALDOS GRUPIŲ DIENA
Artimiausi atlaidai liepos 15 d. Rodų koplyčioje, kur švęsime kasRugpjūčio 19 d. (sekmadienis)
metinius titulinius Švč. Mergelės Marijos Karmelio Kalno Karalienės
(Škaplierinės) atlaidus. Sekantį sekmadienį, liepos 22 d., 10 val.
ŠEIMŲ IR PARAPIJINĖS
šv. Marijos Magdalietės atlaidai Upytės bažnyčioje (beje, tą dieną
BENDRUOMENĖS DIENA
Krekenavos bazilikoje 12 val. šv. Mišių nebus, jos bus aukojamos 8 val.
9 val. Švč. Sakramento adoracija
ryte). Rugpjūčio 5 d. (sekmadienį) 12 val. Krekenavos Bazilikoje švęsime
11 val. Katechezė
Švč. Mergelės Marijos Snieginės atlaidus. Tai labai ypatingi atlaidai, nes
11.30 val. Rožinio malda
mūsų bazilika nuo 2009 m. yra vienintelė Lietuvoje Marijos šventovė,
12 val. Šv. Mišios
amžinais dvasiniais ryšiais sujungta su Mergelės Marijos Didžiosios bazi17 val. Filmas apie pop. Pranciškų bazilikoje
lika Romoje. Šie atlaidai tampa pasiruošimu didiesiems Žolinės atlai
18 val. Šv. Mišios
dams, kurie šiais metais Krekenavoje bus švenčiami rugpjūčio 14–20 dienomis. Jau dabar džiaugiuosi visais, kurie savo dalyvavimu, malda,
Rugpjūčio 17 d. (penktadienis)
auka ir darbu prisidėsite, kad atlaidai taptų dvasine švente.
„CARITO“ IR LIGONIŲ DIENA
Nemažiau svarbus ir šių metų ruduo, kuomet rugsėjo 22–23 dieno9 val. Švč. Sakramento adoracija
mis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Šiuo metu vyksta registra
11 val. Katechezė
cija į didžiuosius susitikimo momentus – jaunimo susitikimą Vilniuje ir
11.30 val. Rožinio malda
popiežiaus aukojamas šv. Mišias Kauno Santakoje. Raginčiau paskubėti
12 val. Šv. Mišios
užsiregistruoti, nes iki rugpjūčio mėnesio tą galima padaryti grupėmis
16 val. Vidinio išgydymo pamaldos
ir gauti kuo artimesnę vietą būti kartu. Popiežiaus apsilankymas ir susi18 val. Šv. Mišios
tikimas su juo gyvai – tai dar viena Kristaus Bažnyčios patirtis, kuomet
suprantame, kad tikėjime nesame atskirti kalbos, tautybės ar rasės, bet
Rugpjūčio 20 d. (pirmadienis)
viso pasaulio žmonės tampa ir yra viena Dievo vaikų šeima. Popiežius
TIKYBOS MOKYTOJŲ IR
Pranciškus turi svarbiausią pareigą užtikrinti Bažnyčios vienybę ir jos
KATECHETŲ DIENA
misijos grynumą, nes jam patikėta šv. Petro tarnystė Kristaus vietininko
9 val. Švč. Sakramento adoracija
vaidmenyje vesti ir burti pasaulio žmones į Dievo Karalystę.
11 val. Katechezė
Palaimingos vasaros ir dvasią atnaujinančių atostogų,
11.30 val. Rožinio malda
kun. Gediminas Jankūnas 12 val. Šv. Mišios
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Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos

Atstatymo įrankiai.

75 tikrų tikriausi praktiniai būdai padaryti jūsų parapiją geresne
Ir štai kaip mes panaudojame visus šiuos dalykus
savo strategijoje:
Ieškoti
Šiuo metu vienas iš trijų katalikų neturi jokio ryšio su
Katalikų Bažnyčia. Mūsų strategija – kūrybingai steng
tis pasiekti nebažnytinius žmones šiaurės Baltimorėje
su šviežia ir reikšminga gyvenimą keičiančia Evangeli
jos žinia, padėti jiems tapti visiškai atsidavusiais Jėzaus
sekėjais.
Pagerinti sekmadienių patirtį
Mūsų sekmadienių patirtis yra centrinis dalykas mūsų
strategijoje, o sekmadienio homilijos žinia yra centrinis
dalykas mūsų sekmadienio patirtyje. Giedojimas, homi
lija ir tarnautojai dirba kartu, kad sukurtų neatsispiriamai
teigiamą aplinką, kupiną energijos ir gerumo, kurį patyrę
naujai atėjusieji jaučiasi laukiami ir nori sugrįžti pas mus.

Siekti
Naujai atėjusieji kviečiami sugrįžti. Reguliarūs lanky
tojai drąsinami žengti tolesnį žingsnį ir tapti nariais.
Nariai yra skatinami žengti tolesnius žingsnius: augti
pilname ir aktyviame dalyvavime Eucharistijoje ir kitų
sakra
men
tų šventime, pamilti ir suprasti Dievo žodį
Šventajame Rašte, tarnauti, dalyvauti mažose grupelėse,
pagerbti Dievą aukojant dešimtinę, įsitraukti į mūsų
misijas, kasdien praleisti laiko su Dievu maldoje, ir
stengtis visu savo gyvenimu vis labiau garbinti Dievą.
Nariai yra taip pat drąsinami investuoti ir pakviesti savo
nebažnytinius draugus į sekmadienio patirtį.
Mūsų strategija yra sutikti žmones ten, kur jie šiuo
metu yra, ir pakviesti juos keistis ir tapti panašiais į
Kristų. Jėzus sakė, kad eitume ir darytume mokiniais.
Taigi tą ir darome. Žinant kodėl, ką ir kaip, visa kita bus
daug lengviau.

4. Kuo aiškiau apsibrėžkite, kas yra evangelizacija
Nes Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. (Lk 19, 10)
Vieną adventą nusprendėme surengti „Pusryčius su
Kalėdų seneliu“. Nedarėme to kaip aukų rinkimo vajaus,
nors tai būtų buvusi bent jau gera priežastis, su aiškiomis
ir pamatuojamomis pasekmėmis. Nebuvome tokie pro
tingi. Galvojome, kad darome tai kaip evangelizaciją.
Viską padarėme tikrai gerai ir kitais metais šitas rengi
nys buvo dar gausesnis. Nuostabios dekoracijos, skanūs ir
laiku pateikti pusryčiai, smagūs žaidimai vaikams ir labai
„kietas“ Kalėdų senelis. Šis renginys augo ir augo (ir augo),
kol tapo galingu renginiu. Nuostabu! Įrodėme, kad žinome,
kas yra pusryčiai su Kalėdų seneliu. Kartu įrodėme, kad ne
turime nei menkiausio supratimo, kas yra evangelizacija.
Ir tikrai, ką mes darėme? Organizavome geros savi
jautos renginį vaikams, kuriame dėmesys buvo sutelktas
į šventės mitus ir magiją. O kur buvo Evangelija? Niekur.
Ką mes vedėme link Kristaus? Greičiausiai, nei vieno. Ku
riuos vis dėlto šis renginys pasiekė? Neturėjome suprati
mo. Mes manėme, kad tie žmonės, kurie nepriklauso mūsų
bendruomenei, kurie nelanko bažnyčios, bus suintri
guoti šios programos, patirs parapiją kaip smagią vietą ir
pradės lankytis sekmadienio šv. Mišiose, bet nebuvo jokių
įrodymų, kad taip ir buvo. Mūsų Kalėdų senelio renginys
pripildydavo salę šeštadienį prieš Kalėdas, bet nepanašu,
kad tai turėjo kokios nors įtakos sekančiam ar vėlesniems
sekmadieniams. O jeigu kas ir būtų atėję sekmadienį, tuo
metu nieko neturėjome vaikams, taigi nebūtų buvo jokio
tęstinumo. Atrodo, kad pusryčiai tuo pat metu buvo ir
jaukas ant kabliuko, ir išjungimo mygtukas.
Neturėjome jokio aiškaus apibrėžimo, o tuo labiau
evangelizacijos strategijos. Taigi tiesiog sunkiai dirbome

ir tikėjomės geriausio. Žvelgiant atgalios, tai buvo paprasčiausiai smagi šventė mūsų parapijiečių vaikams ir anū
kams, o mūsų parapijos nedideliam personalui – alinanti
patirtis prieš patį svarbiausią metų įvykį – Kalėdas.
Evangelizacija šiandien perdėm eksploatuojamas žodis,
naudojamas nusakyti pačioms įvairiausioms Bažnyčios
veikloms ir programoms. Tiesa, kad jis reiškia ir vidinį
mokinių auginimą, ir išorinį skelbimą tiems, kuriuos dar
arba iš naujo reikia pasiekti Kristui. Būtent ta paskutinė
grupė ir bus dažniausiai pražiūrėta, jeigu nebus valingų ir
sąmoningų pastangų tarp parapijos prioritetų juos pasiek
ti. Tam reikalinga aiškiai apsibrėžti, kas yra nebažnytinių
žmonių evangelizacija. Ką konkrečiai ruošiamės daryti?
Kaip įvertinsime tai, ką mes darome? Ir kas tai darys?
Šiuo metu nebeorganizuojame tokių didelių renginių,
kaip kad „Pusryčiai su Kalėdų seneliu“, reklamos ar
tiesioginių laiškų rašymo akcijos. Kuomet evangelizuo
jame, naudojamės senąja mokykla.
Evangelizacija yra dalijimasis tikėjimu. Taigi, kaip mes
tai darome? Pradedame nuo pačios akivaizdžiausios ir
paprasčiausios evangelizacijos strategijos, kurios išmokome
iš pastoriaus Andy Stanley: „investuok ir pakviesk.“ Ji
skirta parapijiečiams, kurie nuolat ieško, ką pakviesti iš
gyvenančių šalia, kurių vaikai mokosi kartu ar lanko tą patį
sporto užsiėmimą, ir nesilanko jokioje bažnyčioje. Min
tis yra tiesiog investuoti dalį savęs į tuos santykius geriau
susipažįstant ir praleidžiant daugiau laiko, o kai atsiranda
patogi proga, pakviečiant juos ir į bažnyčią. Mums ši strate
gija yra kiekvieno atsakomybė. Neturime jokio specialaus
komiteto. Visa parapija yra evangelizacijos komitetas.

Tęsinys kitame numeryje
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Popiežiaus vizito belaukiant
Visa informacija: www.popieziausvizitas.lt
Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis
popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Die
vas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą
savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo at
vykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo
nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.
Šventojo Tėvo intencija liepai:
Kad kunigai, kuriuos slegia sielovados tarnystės sunkumai
ir vienatvė, jaustų Viešpaties ir brolių pagalbą ir bičiulystę.

Sonata Česevičienė

Paskubėkite registruotis į:
jaunimo susitikimą su
Šventuoju Tėvu Vilniuje rugsėjo 22 d.
šv. Mišias Kaune rugsėjo 23 d.
Krekenavos parapijiečiai kviečiami registruo
tis raštinėje, Upytės – kreiptis į s. Ingridą,
Vadaktėlių – į Kęstutį Lapiniauską.

Šventojo Tėvo intencija rugpjūčiui:
Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasirinkimai
saugotų šeimas kaip žmonijos turtą.

Birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

Birželio 1-ąją bazilikoje šurmuliavo nedidelis būre
lis talkininkų, kurie padėjo išvalyti mūsų maldos na
mus ir tuo pačiu įnešė gaivos gūsį prasidedant vasarai.
Tarptautinė vaikų gynimo diena, sutapusi su įprastu
penktadieniu, buvo vaikų ir jaunimo, besiruošiančių
sakramentams, repeticijų ir išpažinčių diena, pasibai
gusi vakaro šv. Mišių auka. Jau kitą dieną, šeštadienį,
Pirmąją Šventąją Komuniją priėmė dešimt mažųjų
parapijiečių, kurie visus metus ruošėsi šiam svarbiam
įvykiui. Džiaugiamės vaikučiais ir jų tėveliais, kurie kar
tu kantriai ir vieni kitus pastiprindami, vedami parapijos
religinio ugdymo vadovės Svajonės Lapiniauskienės, ėjo
tikėjimo keliu ir susitiko su Jėzumi.
Birželio pirmasis sekmadienis – Devintinės, Švč. Kristaus
Kūno ir Kraujo iškilmė. Tą dieną iš bažnyčios išnešamas
Švenčiausiasis ir einama procesija su stotimis, giedant gies
mes ir meldžiantis. Šiais metais tokia pro
cesija buvo ir mūsų parapijoje, tuo
pačiu pirmąjį mėnesio sekmadienį
minint ir Tėvo dieną. Sakoma,
kad Eucharistinis Jėzus pro
cesijoje turėtų nukeliauti
iki laukų, kuriuose nok
sta šiųmetis derlius, galbūt
kitąmet rasime būdų, kaip
tokią procesiją suorganizuo
ti, kad Monstrancijos duona
susitiktų su žemiškąja. Pirmąjį
mėnesio sekmadienį šv. Mišios
taip pat buvo aukojamos Vadaktėlių
Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, kur
taip pat buvo meldžiamasi už gyvus ir mirusius tėčius, teikia
mas specialus palaiminimas.
Birželio mėnesį klebonas Gediminas aplankė nemažai
parapijiečių, kurie pageidavo palaiminti namus, atsiliepę
į informacinę skrajutę, gautą paštu. Nukeliauta buvo į
Žibartonius, apvaikščiotos Švenčiuliškio gatvės, užsukta ir į
krekenaviškių namus. Jeigu dar neužpildėte skrajutės, arba
ji kur nors nusimetė, galite tokią pačią rasti bazilikos gale

arba parapijos raštinėje. Parapijiečių lankymas vyks dar ne
vieną mėnesį, suderinus Jums ir klebonui tinkamą laiką.
Į kelionę birželio pirmąjį savaitgalį taip pat leidosi para
pijos vaikai ir jaunimas. Per dvi dienas gana intensyviu
tempu šviečiant skaisčiai saulei jie nukeliavo piligriminį
žygį maršrutu Aukštadvaris–Trakai. Eidami vienas po kito
pakaitomis nešė parapijos vėliavą, meldėsi, giedojo ir skan
davo linksmą skanduotę, kad visi pravažiuojantys žinotų, iš
kokio krašto šie drąsieji ir ištvermingieji piligrimai. Tokie
žygiai, be abejo, palieka pūsles ant kojų ir pirmą vasarinį
įdegį veiduose, bet labiausiai įsispaudžia širdyje tikėjimo
patirtimis ir atrasta bendryste. Piligriminis žygis baigėsi
šv. Mišiomis, kurias aukoti pas piligrimus atvyko pats mūsų
klebonas kun. Gediminas Trakų Švč. M. Marijos Apsi
lankymo bazilikoje, taip sustiprindamas keliautojų dvasią.
Birželio 10 d., sekmadienį, parapijoje šventėme tra
dicinius mūsų globėjo šv. Antano Paduviečio atlai
dus. Antaninės kasmet sutraukia daug parapijiečių ir
maldininkų, šie metai taip pat buvo ne išimtis. Nuo pat
ryto šventoriuje rikiavosi mūsų parapijos verslininkų ir
ūkininkų turgelis, o į šv. Mišias atvyko gerbiamas politi
kas, teisininkas ir diplomatas Vygaudas Ušackas. Šv. Mišias tą sekmadienį aukojo brolis pranciškonas kun. Juo
zapas Marija Žukauskas OFM, buvo nešamos gausios
atnašos ir šventinama Antano duonutė, iškepta Albino ir
Aldonos Kisielių kepykloje Radviliškių kaime. Bazilikoje
taip pat išgirdome ir neregės Indrės Gaskaitės liudijimą,
kuri pasakojo, kaip su Dievo pagalba atrado galimybes
kurti ir dalintis savo talentais su vaikais, sukūrusi edu
kacines programas, įrašiusi pasakų kompaktinį diską.
Indrė taip pat šv. Mišiose dovanojo savo kitą dovaną
– psalmę. Po iškilmės susirinkome bazilikos aikštėje,
kur išklausėme brolio pranciškono katechezės, o para
pijos namų administratorės Akvelinos išvirtu braškių
kompotu visus vaišino parapijos jaunimas. Kompo
tui buvo sunaudoti net 5 kilogramai braškių, kurias
visiems pasivaišinti dovanojo braškių augintojai Jurgita
ir Žygimantas Kuncės iš Linkaučių kaimo. Susirinku
sius taip pat linksmino Liūdynės kultūros centro liau
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dies muzikos kapela „Demba“, o į parapijos namų didžiąją salę pakvietė nauja
šiaulietės Birutės Kuicienės tapybos darbų paroda „Rojus“. Šv. Antano Paduviečio
Sutvirtinimo sakramentą
atlaidai šiemet buvo labai turtingi savo programa! Nurimus atlaidų šurmuliui tos
Krekenavos parapijoje
pačios dienos pavakare savo šventę turėjo ir parapijos vaikų ir jaunimo grupė
2018 m. birželio 15 d. priėmė:
„Žolynėlis“, užbaigusi metų penktadieninių susitikimų ciklą.
Greta Bieliūnaitė
Birželio 13 d. šv. Mišios buvo aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje ir glo
bos namuose, kuriuose dėl vykstančių remonto darbų visiems tenka susirinkti po
Tomas Černauskas
vienu stogu. Sekančią dieną į pirmąją vasaros ketvirtadienių stovyklą susirinko
Beatričė Česevičiūtė
didelis būrys mažųjų krekenaviškių ir aplinkinių kaimelių vaikų. Tokia dienos
Justinas Daunoravičius
stovykla jau yra tapusi gražia mūsų parapijos tradicija, kurion įsijungia ne tik
Renatas Jočys
pagrindiniai stovyklos organizatoriai: vaikų ir jaunimo koordinatorius Kęstutis
Gabija Kanaporytė
Lapiniauskas ir katechetė Svajonė Lapiniauskienė, bet ir parapijos grupės
Gabrielė Kanaporytė
„Žolynėlis“ nariai. Visus du vasaros mėnesius stovykla šurmuliuoja parapijos
Kamilė Kasparaitytė
namuose, vaikai užsiima įvairia veikla, lavinasi ir pramogauja, keliauja į žygius,
Emilija Kiltinavičiūtė
maudosi, žaidžia ir kitaip leidžia laiką kartu, mokydamiesi bendrystės ir pa
Martyna Puteliauskaitė
kantumo vienas kitam. Galbūt kiti vaikai tik stovyklos metu sužino apie maldą,
išmoksta trumpų giesmelių, sužino, kaip elgtis bažnyčioje, ir vėliau lankydamiesi
Ugnė Sakalauskaitė
šv. Mišiose bazilikoje jau nesijaučia svetimais, o tampa bendruomenės dalimi.
Mantas Survila
Tokios patirtys parodo, kaip labai mūsų miestelyje yra reikalingas Vaikų dienos
centras, ir ne tik vasaros atostogų metu, bet kiekvieną dieną.
Kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos atlaidai birželį buvo ypatingi. Birželio 15 d. šv. Mišias bazilikoje aukojo
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, o jų metu Sutvirtinimo sakramentas iškilmingai buvo suteiktas para
pijos jaunuoliams, sąmoningai nuo pat rudens dalyvavusiems sutvirtinamųjų programoje ir besiruošusiems priim
ti Šventosios Dvasios dovanas. Tos dienos kodas buvo raudona spalva, kaip ir Sekminių, simbolizuojanti Šventąją
Dvasią, kuri uždegusi jaunuolių širdis įžiebė jose dalykus, kurių prieš metus jie nei sapnuose nesapnavo. Sutvirti
namieji ir jų globėjai agapės metu dėkojo vaikų ir jaunimo koordinatoriui Kęstučiui už kantrybę ir pakantumą, kurio
reikėjo paaugliams suvaldyti, ir atrastą bendrą kalbą, kurios bendras vardiklis – Tikėjimo kelyje sutiktas Jėzus.
Birželis atnešė krikštus ir santuokas, kai kam – keliones ir trumpą poilsį. Joninių savaitgalį kartu su parapijiečiais
savo jubiliejinį gimtadienį atšventė Kęstutis ir nejučia kalendoriuje atvertėme liepos lapelį...

Negrįžtamai išėjo
GEMUTĖ PLĖŠTYTĖ
ir niekad nesutiksite jos
šios žemės gyvenimo
kely. Nors taip norėtųsi
tą laiką sustabdyti,
pabūt, pasikalbėt su ja,
bet susigrąžinti negali.
Nuoširdžiai dėkojame
visiems, padėjusiems
palydėti Gemutę į
amžinybės kelionę.

Prisimenant Gemutę...
1944–2018

Šių metų liepos 1 d. mus, Marijos legiono
narius, paliko sesė Gema. Labai nesinori tikėti,
kad jos jau nėra. Atrodo, kad dar melsis kartu,
sėdės savo įprastoje vietoje, atsiskaitys už per
savaitę nuveiktus darbus. O jų būdavo daug:
„lankiau namuose sergančius, nuėjau į senelių
globos namus, aplankiau gulinčius slaugos
Krikšto dukra Rita ir
pusseserė Vitalija
ligoninėje, tvarkiau kunigo Buvkos kapą,
pakviečiau kunigą sakramentams...“ ir dar daug
kitų darbų!
Gemutė Plėštytė buvo dvasiškai turtingas žmogus. Jos atjauta, noras padėti bet kuriam, nežiūrint, kas jis ir koks
bebūtų, rodo Dievo gailestingumo įsikūnijimą. Suprato, kad reikia eiti dvasinio tobulėjimo keliu. Ją galėjai matyti ne
tik bažnyčioje, bet ir parapijos renginiuose. Sakydavo: „Jeigu klebonas kviečia, reikia dalyvauti.“ Gemutė dalyvaudavo
piligriminėse kelionėse, važiuodavo į atlaidų vietas. Suspėdavo visur ir niekada nedejavo, kad sunku.
Velionė buvo gerbiama ir mylima ne tik artimųjų, čia gyvenančių, bet ir buvusių klasės draugų, bendradarbių.
Stropiai vadovavo Gyvojo rožinio organizacijos grupelėms, maldoms įvairioms intencijoms ir ypač už mirusius.
Parapijiečiai dažnai kreipdavosi į ją įvairiais klausimais, reikalingais bažnytiniam gyvenimui.
Deja… Kaip danguje krintančios žvaigždės, užgęsta ir žmogus. Paliko Gemutė gimines, draugus, bendraamžius,
kaimynus, rožinį, kurio tūkstančius kartų varstė karoliukus, jai taip brangias šv. Mišias, Krekenavos nuo pat mažens
lankytą bažnyčią ir visą žemiškąjį gyvenimą. Dievas, kurį ji taip mylėjo, pasišaukė pas save, o mes, likę čia žemėje,
prašome: „... ir amžinoji šviesa jai tešviečia...“.
Aldona Juozapaitienė, Marijos legiono Prezidiumo pirmininkė
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naujienos iš upytės

Ses. Ingrida Kazlauskaitė

Praėjo gražus birželio mėnuo, skirtas Švč. Jėzaus
Širdžiai. Norime padėkoti tiems, kurie ištikimai rinkosi
savo namuose ir kartu meldėsi giedodami Švč. Jėzaus
Širdies litaniją. Dievas nepamiršta savo ištikimų gerbėjų
ir visada atlygina.
Taip pat norisi pasidžiaugti, kad per mokslo me
tus įdėtas triūsas atnešė ir vaisių. Mūsų jaunuolės, ku
rios šiemet priėmė Sutvirtinimo sakramentą, noriai ir
nuoširdžiai savanoriauja įvairiose stovyklose. Linkime,
kad tas entuziazmas neišblėstų ir toliau vestų į norą da
lintis patirtimi ir Gerąja Naujiena su kitais.
Liepos 6 d. Upytėje minėjome Valstybės dieną ir kartu
su visais lietuviais giedojome Lietuvos himną. Pirmiau
siai visi šventės dalyviai susirinko į šv. Mišias Upytės
bažnytėlėje. Po pamaldų jaunimas gėlių puokštę nuo

pagrindinio alto
riaus nunešė prie
Laisvės paminko.
Tada visi dalyviai
rikiavosi eisenai
link Čičinsko pilia
kalnio, kur tęsė
si
šventė. Ten ir sugiedojome Lietuvos himną, visi kaip bro
liai ir seserys susikibę rankomis. Po šio bendro pabuvimo
ant kalno, visi dalyviai buvo pakviesti nusileisti į pilia
kalnio apačią, kur vyko grupės „Thundertale“ koncertas.
Tą dieną parapijos namuose, pirmą kartą parapijos namų
istorijoje, buvo iškabinta paroda su tautiniais kostiumais.
Kas nespėjo apžiūrėti parodos parapijos namuose, yra
kviečiami tai padaryti Upytės tradicinių amatų centre.

2018 m. birželio mėn. parapijų pajamos
RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (06-03) rinkliava Popiežiaus vizitui Lietuvoje

428,09

291,00

97,00

Sekmadienis (06-10)

442,30

100,00

-

Švč. M. Marijos atlaidai (06-15) – 10.00 val.

32,00

-

-

Švč. M. Marijos atlaidai (06-15) – 12.00 val.

187,69

-

-

Sekmadienis (06-17)

190,40

105,00

-

Sekmadienis (06-24)

215,40

119,00

-

Upytės Šv. Karolio Baromiejaus bažnyčios vargonai
Mantas Masiokas
Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčia yra Panevėžio ra
jone, Upytės kaime, 6 km į pietryčius nuo Naujamiesčio,
prie Panevėžio-Krekenavos kelio. Medinė. Pastatyta
1878 m. Liaudies architektūros formų, turi neobaroko
bruožų.
Upytės bažnyčioje vargonai, pagal 1897 m. inven
toriaus registravimo knygą, pastatyti 1895 m. vokiečių
vargonų meistro Johanno
Eberhardo Walckerio. Vie
na iš garsiausių Vokieti
jos vargonų gamykla buvo
įkurta Eberhardo Friedricho
Walckerio 1811 m. Ludwigs
burge. Gamyklos veikla per
duodama iš kartos į kartą,
taigi Upytės vargonus gami
no garsios gamyklos įkūrėjo
sūnus Johannas Eberhardas
Walckeris. Ši garsi vargonų
gamybos gamykla dar iš
šiandien veikia, daugiausia
Vargonų meistras Johannas
jau vargonų restauravimo
Eberhardas Walckeris
darbuose bei organizuoja
(1756–1843)
vargonų muzikos koncertus.
Paskutiniai šios gamyklos vargonai pastatyti 1965 m.

Upytės vargonų traktūra – pniaumatinė. Išilginės oro
paskirstymo dėžės. Dumplės stovi šiaurinėje (kairėje)
vargonų pusėje. Vargonų griežykla pušinė, faneruota
riešutu, įleista į vargonų pietinį (dešinėje) šoną. Vargonai
dviejų manualų su pedalais, turi 8 registrus (balsus).
I manualas: Principal 8‘; Concertflote 8‘ ; Salicional 8‘;
Gemshorn 4‘;
II manualas: Aeoline 8‘ ; Liebl.Gedackt 8‘; Plauto 4‘;
Pedalai: Buordonbass 16‘;
Sankabos: II/I ; I/P ; Octavcoppel.
Vargonų prospektas
vieno tarpsnio, trijų lau
kelių, vamzdžiai – imita
ciniai, piešti ant lentų, ku
rios yra vargonų I manualo
žaliuzės.
Lietuvos vargonų kata
logas, išleistas 2009 m.
garsaus vargonų meistro ir
tyrinėtojo Rimanto Gučo, Vargonų gamyklos logotipas
nurodo, kad Upytėje esan
tys vargonai greičiausiai buvo perstatyti, tačiau argumentų,
kuo remiasi, nepateikia.

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
Rugpjūčio 12 d. 14 val.

Krekenavos slaugos ligoninėje
Ketvirtadieniais sutartu laiku

Bazilikoje išpažinčių klausoma
Penktadieniais nuo 17.30 iki 17.55 val. bazilikos zakristijoje
Šeštadieniais nuo 11.30 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje
Sekmadieniais nuo 11.15 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio
pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.

Krekenavos parapijos raštinės darbo laikas
I
II - V
VI
VII

Nedirba
8–12 val.
9–13 val.
Valanda prieš ir po šv. Mišių

2018 m. birželį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Domantas Jonas Bžeskis
Dovydas Valikonis
Jonas Kiuras

2018 m. birželį susituokusieji
Krekenavos parapijoje
Jonas Buziliauskas ir Greta Paškevičiūtė
Gard Asak ir Jolita Dubauskaitė
Mantas Lukoševičius ir Viktorija Dumčiūtė
Andrius Antanaitis ir Ieva Galgatavičiūtė

2018 m. birželį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Anatolija Sadzevičienė, 84 m.
Alfonsas Algirdas Čeida, 84 m.
Gintaras Sabaliauskas, 32 m.
Jadvyga Jasinskienė, 87 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Upytės parapijoje
Larisa Laimutė Jasulaitytė, 50 m.
Ipolitas Daugvila, 67 m.

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

KONTAKTAI
Klebonas-rektorius kun. 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
Mantas Masiokas, tel. 8 625 30704
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
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, Algirdas
Pogužinskas
Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė, Akvelina
Pogužinskienė
Upytėje – Tomas Černauskas
Nešti pas ligonius – s. Ingrida Kazlauskaitė
Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė budi
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15–17 val. ir
šeštadieniais 13–15 val. Kitu metu kreiptis telefonu.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
ir atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.
Adoracijos metu klausomos išpažintys

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

