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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,

Rašau Jums iš savo naujos gyvenamos vietos. Nuo
lapkričio 11 d. visų Jūsų aukų ir pagalbos dėka persikėliau gyventi į buvusias altarijos patalpas adresu
Bažnyčios g. 11 (ten, kur anksčiau gyveno kun. Vincentas Stankevičius ir a.a. kan. Petras Budriūnas). Dabar čia
yra naujoji klebonija. Žinoma, dar daug nebaigtų darbų,
bet ir toliau Jūsų visokeriopai remiamas stengsiuosi,
kad Krekenavos parapijos klebonas turėtų tinkamas ir
išlaikymui kuo mažesnių lėšų reikalaujančias patalpas.
Pirmieji iššūkiai, su kuriais susidūriau kraustyda
masis, yra tai, kad į 40 m² būstą sunku persikelti su
turėtais baldais, nes niekas nebetinka. Teko ieškotis
naujų, o senuosius atiduoti į aukcioną. Savaip spren
džiasi ir naujoji šildymo sistema „oras-oras“, kuri leidžia
tik elektros sąnaudomis užtikrinti reikiamą temperatū
rą. Šaltesnėmis žiemos dienomis, o ir šiaip, turint laiko
ir noro, jaukumui bus galima pasikūrenti iš anksčiau
įrengtą židinį, bet svarbiausia, kad nebereikia žmogaus,
kuris tarnautų pečiui, o tarnauti galima Dangaus
karalystės reikaluose.
Buvęs klebonijos pastatas, Bažnyčios g. 18, bus už
konservuotas, kartas nuo karto perkuriama, kad visai
neįsišaltų, ir lauks savo dienos, kada galės pasitarnauti
parapijos ir bendruomenės reikalams. Turintys noro
ir idėjų, kaip ir kam būtų galima šį pastatą panaudoti, duokit žinoti. Daugumas jam jaučiame įvairiausių
sentimentų, nes ir pastatas išskirtinis, ir vieta nepakartojama, tačiau suprantantys šių dienų gyvenimo
poreikius ir galimybes, sutiks, kad vienam žmogui tokio
pastato nereikia. Tai kainuoja ir žmogiškus, ir finansinius
resursus, kurių parapijoje tikrai nedaugėja.
Netiesa, kad nedaugėja. Iš tiesų, yra ir ko daugėja –
vis daugiau įsitraukiančių į savanoriškas tarnystes: ar
Dievo žodžio skaitinius skaityti, ar aukas atnešti, ar
talkose sudalyvauti. Džiaugiuosi, kad mūsų parapijos

vaikai ir jaunimas, ypač tie, kurie patarnauja šv. Mišiose,
atsakingai ir toliau tą daro, puošdami mūsų Eucharistijos
šventimą ir džiugindami Dievą bei mus. Kalnų nenuversime, bet lapą ar šiukšlę pakelti nuo mūsų šventoriaus
ar kitos aplinkos visada galime, o tai jau didelių dalykų
pradžia. Kaip ir nutylėtas piktas ar kritiškas žodis, kuris,
nors ir teisingas, jeigu ne su meile ir tiesiai į akis pasakomas, daugiau žalos, o ne naudos atneša.
Kaip ir rudenėjančiame danguje, nemažai rudenio
aptinkame ir savo sielose. Stebiu ir klausausi žmonių
istorijų, tai visko būna: ir vaikai apleidžia, ir jėgos nebe
tos, ir suoprotis keičiasi, o juk ne visi tą galime sau
pripažinti ir prisipažinti. Tuomet ieškome, kam galėtume
savo skausmą perleisti, jį sukeldami kitiems, ar piktais
žodžiais, ar anoniminiais laiškai, ar žinutėmis. Gerasis Die
ve, kaip ne vienas iš mūsų stokojame meilės ir dėmesio,
prikišamai to reikalaudami iš savo artimųjų ar kaimynų. O
kai geriau pasižiūri, kai turėjome jėgų, kai buvo galimybės
labai kažką mylėti ar kažkam įsipareigoti, nebuvome
linkę. Tai dabar tenka maitintis tuo, „ką pasėjome“. Ir kaip
sprangi vienišumo ir nereikšmingumo duona! O tas nepasotinamas ir sunkiai nukryžiuojamas „AŠ“... Bet Viešpats
moko, kad nėra kito kelio į tikrą ramybę, į vienybę su Die
vu ir žmonėmis, į gailestingumą.
Meldžiu visiems mums nuolatinio atsivertimo ma
lonės, kad atrastume, jog tai, ko negalime mes ar kiti
žmonės, gali Dievas, jeigu Jam leisime. Juk Dievas tapo
žmogumi, kad parodytų ir įrodytų, kaip labai Jis mus
myli. O išbandymų kelias yra kelias, kuriame išsigrynina
mūsų intencijos, užsigrūdina mūsų charakteris ir iš
mokstame atsirinkti, kas yra verta mūsų taip labai riboto žemiškojo gyvenimo laiko, o kas ne. Motina Marija ir
kiti šventieji taip pat ėjo tokiu keliu paskui savo Sūnų,
mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų. Marija, padėk ir mums eiti
vienybėje ir taikoje su visais.
Kelionėje kartu,

Jusu kun. Gediminas Jankunas
,

Aukcionas
Klebonijai persikėlus į altarijos patalpas, parapijos ekonominė taryba
nusprendė surengti senajame pastate esančių baldų ir daiktų
aukcioną. Visi esantys baldai yra suregistruoti, sunumeruoti ir visi
norintys juos įsigyti parapijiečiai gali registruotis aukcionui,
kuris įvyks gruodžio 9 d., sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių
parapijos namuose. Susipažinti su visais aukcione už auką
parduodamais baldais galėsite nuo kito savaitgalio kleboni
joje. Klebonijoje esančius baldus apžiūrėti ir užsiregistruoti
dalyvauti aukcione galėsite po šeštadienio ir sekmadienio šv. Mišių
lapkričio 17, 18, 24 ir gruodžio 1, 2, 8 dienomis. Kviečiame dalyvauti!
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Sonata Česevičienė

spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

Spalio pirmoji savaitė mūsų parapijoje buvo išskirtinai
skirta šv. Pranciškui. Pirmojo mėnesio ketvirtadienio
vakarą prie bazilikos rinkosi keturkojai augintiniai, kurių
šeimininkai pageidavo ypatingo palaiminimo šv. Pran
ciškaus Asižiečio, gyvūnijos globėjo, dienos proga. Būta
nemažai tarpusavio nesutarimų tarp keturkojų, rami
galėjo jaustis tik Mantauto jūrų kiaulytė savo dėželėje.
Vis tik palaiminimas buvo suteiktas sėkmingai ir niekam
nenukentėjus. Vėliau buvo aukojamos specialiai tai die
nai skirtos šv. Mišios už pasaulio gyvūniją.
Spalio mėnuo Bažnyčioje yra skiriamas maldoms į
Švenčiausiąją Mergelę Mariją, prieš šv. Mišias kalbamas
rožinis, suklumpama litanijai. Jausdamas suaktyvėjusį
piktojo veikimą, popiežius Pranciškus šį mėnesį prašė
tikinčiųjų prie įprastų rožinio maldų papildomai melstis
į šv. Arkangelą Mykolą, prašant jo apginti nuo nelabojo
puldinėjimų. Pirmąjį mėnesio penktadienį pirmą kartą
aukojamose šv. Mišiose kartu su vaikais ir jaunimu ši
malda buvo kalbama ypač aistringai. Maldos poveikį
netrukome pajusti. Spalio 6-osios, šeštadienio, rytą iš
vydome baziliką bjaurojančius užrašus, paniekinančiais
žodžiais, apverstais kryžiais žeidžiančius visus sveiko
proto žmones. Šiurpas bėgo oda vaikštant po šventorių
ir protu nesuvokiant tokio elgesio priežasčių. Po to sekė
visa įstatymiška veiksmų grandinė: policija, krimina
listai, pareiškimai, apklausos... Ir be abejo, sulaukėme
daug žiniasklaidos dėmesio, kas buvo dar vienas iššūkis
ir klebonui kun. Gediminui, ir parapijiečiams.
Kitą dieną, sekmadienį, po sumos šv. Mišių rinkomės
prie parapijos namų alpinariumo, kur buvo pašventinta
medžio skulptūrų kompozicija „Šv. Pranciškus ir Gubijo
vilkas“. Šią skulptūrą sukūrė drožėjas Eduardas Titas,
o mecenatais tapo Audronė ir Albinas Kisieliai. Labai
simboliška, kad šis pasakojimas apie vilką, puldinėjusį
Gubijo miestą, ir jį sutramdžiusį šventąjį atsirado tokiu
metu, kuomet mes patys patyrėme piktojo užpuolimą. Tą
dieną šv. Mišiose visi besimeldusieji garsiai ir be baimės
atsistoję kalbėjo maldą į šv. Arkangelą Mykolą, prašydami
tramdyti piktąjį ir saugoti mus nuo jo niekšybės ir ža
bangų. Nuoširdi malda ir vienybė tokiu metu buvo vais
tas mūsų tikinčiųjų bendruomenei.
Antrąją spalio savaitę, ketvirtadienį, šv. Mišios buvo
aukojamos Krekenavos globos namuose, o sekmadienį –
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, kur pirmą
kartą zakristijono rūpesčiai teko zakristijonui Algirdui.

Spalio mėnuo buvo paženklintas ir aktyviai pra
sidėjusiais darbais altarijoje, kurion jau lapkričio mėnesį
turėtų persikelti klebonas. Imtasi stogo keitimo darbų.
Už Panevėžio rajono savivaldybės lėšas keičiamas stogas
dar nėra iki galo pakeistas, o viduje kaip reikiant užvirė
patalpų remonto darbai. Parapijiečių dosniai suaukotų
lėšų dėka įrengta šildymo sistema, pagaminti virtuvės
baldai, padarytas remontas kambariuose, sudėti langai ir
durys. Džiugu, kad didžioji dalis parapijiečių supranta ir
remia parapijoje vykstančius darbus.
Kasmėnesinių Švč. M. Marijos atlaidų šv. Mišias bazi
likoje aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
OFM. Po bendros maldos visi rinkosi parapijos namų
didžiojoje salėje, kur vyko tapytojo Algio Augustaičio
parodos uždarymas. Tą savaitę mūsų rajone buvo su
laukta LR ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio vizito.
Apsilankyta buvo ir mūsų parapijoje, kartu su Panevėžio
rajono meru Povilu Žagūniu klebonas kun. Gediminas
Jankūnas aprodė baziliką, pristatė būsimą renovacijos
projektą, aplankė parapijos namus, kur mūsų adminis
tratorei Akvelinai buvo įteikta trispalvė.
Spalio 21 d. į šv. Mišias bazilikoje rinkosi daugiau
nei įprastai vaikų, kadangi tądien vyko pirmasis susiti
kimas ir katechezė Žibartonių miestelio vaikams, besi
ruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramen
tams. Palaikykime maldomis mažuosius, kurie pradėjo
savo kelią Gyvojo Jėzaus link.
Spalio mėnuo buvo kažkiek paženklintas sumaišties,
kantrybės ir susitelkimo reikalavo darbai altarijoje, kle
bonas turėjo daug susitikimų ir kitokių įsipareigojimų,
darbuose labai gelbėjo savanoriai, kadangi spalį saulės
svetur ieškojo dalis personalo. Vis tik bendrystė ir vienas
kito palaikymas padėjo įveikti sunkumus ir ant slenksčio
atsistojus lapkričiui, sugrįžo ramybė ir įprasta tvarka.
Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir
saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai
meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus
galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias,
kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.
(popiežiaus Leono XIII malda)

Aukos už parapijos sales
Atsižvelgdama į vis didėjančius pastatų išlaikymo ir priežiūros kaštus, Krekenavos parapijos ekonominė ir
pastoracinė taryba priėmė sprendimą padidinti aukas už naudojimąsi parapijos namų salėmis.
Nuo gruodžio 1 d. keičiasi aukos už naudojimąsi parapijos namų salėmis:
Auka už naudojimąsi „Vilties“ sale: 1 para – 50 Eur auka, 2 para – 2 Eur auka už valandą.
Didžioji parapijos salė geduliniams pietums – 30 Eur auka;
metinėms ir asmeninėms šventėms – 50 Eur auka už 3 val., naudojantis ilgiau – 7 Eur auka už valandą.
Auka už svetainės (mažosios salės) naudojimąsi lieka nepakitusi – 30 Eur.
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Mielas kunige Gediminai,

Krikšto žvakę nešdamas pasauliui
Tu žadėjai Viešpačiui tarnaut,
Jo Šviesa – dienų tavųjų saulė,
Ji padės tau per audras keliaut.

Prisikėlimas, į kurį kviečia Dievas, prasideda
nuo prisikėlimo kasdienybėje: mintyse,
kurios išsakomos žodžiais, žodžiuose,
kurie paliudijami darbais. Mūsų
parapijose vykstantys Dievo darbai yra
neatsiejami nuo Jūsų, mūsų Ganytojo.
Telaimina Jus Kūrėjas, minintį tarnystės
Dangaus Karalystei 15 metų sukaktį ir
švenčiantį 40 metų asmeninį Jubiliejų.
Linkime, kad Dievo Meilė nesibaigtų
tik kryžiumi, kad ji švęstų Prisikėlimo
džiaugsmą.

Pažadėjai Jam mažytę širdį
Nuo pirmų gyvenimo dienų.
Jis tave malonėmis pagirdė
Iš šaltinių savo amžinų.
Tu be Jo kentėti ir mylėti,
Tu be Jo gyventi negali.
Jis tave į savo laimę kvietė,
Tad nerasi laimės pakely.
Marija Katiliūtė-Lacrima

Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių
parapijiečiai

Ses. Ingrida Kazlauskaitė

naujienos iš upytės

Lapkričio 2 d. tapo tradicija skaityti Antano Belazaro
pagrindinės mokyklos mokinių kūrinius. Moksleiviai
savo nuotaikas Vėlinių tema išreiškė eilėraščiais ir minti
mis. Taip pat, kiekvienam įeinančiajam į bažnyčią moks
leiviai dalino atšvaitus, kad visi būtume saugūs tamsiu
paros metu keliuose.
Lapkričio 4 d. šventėme titulinius Upytės bažnyčios
atlaidus – šv. Karolį Boromiejų. Nors tikinčiųjų nebu
vo susirinkę tiek gausiai, kaip per Magdalenos atlai
dus, bet atėjo tie, kuriems sekmadienis yra įprasta
diena susitikti su Viešpačiu ir kitais. Šis sekmadienis
buvo išskirtinis ne tik, kad minėjome savo bažnyčios
ir parapijos globėją, bet taip pat turėjome svečiuose
Naujamiesčio kultūros centro, dailės galerijos vokalinį
ansamblį „Acapella“. Ansamblis, vadovaujamas Algio
Bukausko, per šv. Mišias savo giesmėmis padėjo pilniau
išgyventi Eucharistijos slėpinį. Na, o po Eucharistijos
dar mums padovanojo keletą dainų. Tikimės, kad ir to
liau mes bendradarbiausime.
Galime pasidžiaugti jau įrengta oro kondicionavimo
sistema Upytės parapijos namuose. Įtaisyti 2 oro kondi
cionieriai: apačioje „Vilties“ salėje ir viršuje salėje. Jau
net buvo galima išbandyti ir pasidžiaugti, kad nebereikia
šalti. O vasarą bus galima atsivėsinti. Tuo tikslu buvo
lankoma parapija, kad visi parapijiečiai galėtų prisidėti
prie to gražaus tikslo – šios sistemos įrengimo. Juk
parapijos namai ir pati bažnyčia priklauso ne klebonui,
bet parapijiečiams. Ir ne vien klebonas ar pastoraci
jos pagalbininkė turi rūpintis šių pastatų išlaikymu ir
jų būklės gerinimu, bet ir patys tikintieji. Tai parapi
jos tikinčiųjų turtas. Kaip ir šventorius ar kunigų kapų
tvarkymas taip pat turi būti tikinčiųjų rūpestis ir pareiga.
Norim padėkoti tiems, kurie dosniai, pagal savo gali
mybes, prisidėjo prie šio projekto. Iš viso buvo surinkta

4 964 Eur. Taip pat buvo parašytas projektas gauti ap
mo
kė
jimą iš Panevėžio rajono savivaldybės pagal
2018-09-21 sutartį Nr. FS-404 Valstybės biu
dže
to
lėšoms „Remti ben
druo
meninę veiklą savivaldybėse“.
Buvo gauta 724 Eur parama. Už šiuos du oro kondicio
nierius atsiskaitėme sumokėję 2 330 Eur. Tad, matydami,
kad yra dar lėšų, nuspręsta įrengti ir trečią oro kondicionierių virtuvėje antrame aukšte. Atsidėkojant visiems tikintiesiems (jei kas nori prisidėti, mielai laukiame) ir norint sustiprinti jų tikėjimą bei suburti
pabuvimą kartu, gruodžio 13 d. 17 val. bus aukojamos šv. Mišios. O po jų bus adventinė vakaronė. Pa
būsime kartu, pabendrausime. Taip pat pasižiūrėsime
filmą „Lietuviški TVANO keliai“, kurį prieš kelis metus
filmavo Tadeušas Bistramas. Ten nufilmuoti ir mūsų
parapijiečiai, mūsų ganytojas kun. Gediminas, seniūnas
ir kiti. Tad visus kviečiame dalyvauti.
Parapijos lankymo metu buvo ne tik renkamos au
kos, bet taip pat buvo ir susipažįstama su parapijiečiais,
sužinota jų poreikiai. Buvo gera proga paprašyti namų
palaiminimo galimybės. Tikintieji tikrai susilauks atsa
kymų į savo poreikius (pagal galimybes).
Dėl laidotuvių. Buvo pastebėta, kad žmonės nelabai
susigaudo, ką daryti, kai miršta vienas iš jų artimųjų.
Tad norisi priminti, kad kai miršta artimas žmogus, jei
jis buvo tikintis, tai pirmiausiai reikėtų kreiptis į kunigą
dėl laidotuvių. Nes kunigas yra vienas ir jam sunkiau
susiderinti laidotuvių grafiką. O laidotuvių biurų yra
daugiau, ir lengviau surasti, kas padėtų pasirūpinti
palaidotuvėmis. Ir dar paminėtina, kad jei mirusy
sis nebuvo labai tikintis ar praktikuojantis katalikas,
galima už jį pasimelsti sekmadienio šv. Mišiose, kur
meldžiasi visa tikinčiųjų bendruomenė.
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Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos

Atstatymo įrankiai.

75 tikrų tikriausi praktiniai būdai padaryti jūsų parapiją geresne

9. Ar kas nors atrakino paradines duris?
„Samuelis gulėjo ten iki ryto. Tuomet jis atidarė Viešpaties Namų duris.“ (1 Sam 3, 15)
Apžiūrinėjote savo bažnyčią, presbiteriją, prieangį,
įėjimą ar kitas patalpas, kuriose gyvenate ir dirbate jau
ilgą laiką. O gal niekada jų taip iš arti ir neapžiūrėjote.
Bet kuriuo atveju, jums tikriausiai niekada nekilo min
tis pažiūrėti į juos naujai atėjusio žmogaus žvilgsniu.
O jeigu ir teko, neprošal būtų dar kartą į tai pažvelgti.
Dar kartą apžiūrėkite savo pastatus, dar geriau, kad tai
padarytumėte su svetimu, bet patikimu, žmogumi, kuris
būtų dėmesingas detalėms ir be išankstinės nuostatos
pateiktų jums savo vertinimą.

bendruomenę, kurios bažnyčios pastatas yra labai senas
ir nepatrauklus. Tačiau nepaisydami pastato, jie pakeitė jo
paradinę pusę, veidą, kuriuo rodo save kitiems, uždėdami
ryškius bet kokiam orui atsparius plakatus. Minimaliomis
išlaidomis jie pakeitė savo kaimynų supratimą, kas jie yra.
Po tokio sprendimo akivaizdu, kad visiems buvo aišku, jog
šita parapija yra veikianti.
Ar aišku, kur pasistatyti automobilį?

Daugelyje parapijų žmonės į bažnyčią atvyksta savo
automobiliais ir, jeigu nežino, kur juos pastatyti, važiuoja
kitur. Kurias duris jiems naudoti? Ar lengva tai suprasti?
Nejuokauju, čia visai teisėtas klausimas. Ar jūsų aplinka O turėtų būti.
ir pastatai atrodo atviri ir prieinami nesaviems? Kuomet
Ar lengva orientuotis jūsų patalpose?
mes patys pirmą kartą čia atvykome, įėjimas buvo apleis
tas ir apaugęs, su nedideliu sunkiai įskaitomu užrašu,
Kitas klausimas, kurį turite paklausti: kaip lengva
nukreipiančiu šoninio įėjimo link, kurį buvo sunku rasti.
orientuotis jūsų patalpų viduje? Neseniai lankėmės
Bendras vaizdas svečiui ar praeiviui – vieta nėra atdara.
Žinome kleboną, kuris darbuojasi parapijoje prie bažnyčioje, kuri turėjo aiškų ir logišką įėjimą iš aikštelės
pagrindinio kelio, o tai puiki vieta evangelizacijai ir pusės. Bet įėjus vidun, nustebome, kad atsidūrėme para
bažnyčios augimui (teoriškai). Automobilių stovėjimo pijos namų salėje, o ne pačioje bažnyčioje. Bandymas be
aikštelė yra už bažnyčios pastato ir nuo kelio jos nesi jokių pažymėtų ženklų patekti į bažnyčią mums buvo
iššūkis, kuris baigėsi tuo, kad mes patekome į virtuvę.
mato. Parapijiečiai mašinas stato ir įeina pro galines
Kuomet kas nors įeina į jūsų pastatą, ar yra aišku, kur
duris (iš aikštelės pusės). Ilgainiui paradinės durys,
jie turėtų eiti?
kassekmadieninių lankytojų nenaudojamos, likdavo
uždarytos ir užrakintos daugelį sekmadienių. Tai
Visa tai, ką kalbėjome, yra susiję su prieina
gi, bažnyčia atrodė neveikianti. Ir iš tiesų, ji buvo
mumu. Ir pripažinkite, evangelizacija yra tampriai
uždaryta tiems nevietiniams, kurie mėgino patekti
susijusi su prieinamumu. Padarykite savo parapiją
pro paradines duris. Svečiai juk nežinotų, kur buvo
prieinamą, į
dė
kite tam daugiau pastangų.
vietinių privatus įėjimas, ar žinotų?
Kaip ir jaunajam Samueliui, tegul jūsų pir
Pagalvokite apie tai. Kiek atvira ir prieina
mas darbas bus pats paprasčiausias – atida
ma, o tuo pačiu, kokia gyvybinga ir judri
ryti šventovės duris.
atrodo jūsų bažnyčia? Žinome parapijos
Ar atrodo, kad yra atidaryta?

10. Man nerūpi, kaip labai myli Jėzų; tik išsivalyk vaikų kambarį
„Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi.“ (Pr 2, 15)
Pirmojoje knygoje „Atstatyk“ pasakojome apie vieno
je šalies dalyje dirbantį sėkmingos parapijos kleboną,
kuris buvo pakviestas (įtrauktas) tapti vienos parapijos
konsultantu kitoje šalies dalyje. Atrodo, kad pastaroji
parapija tikrai vargo. Kažkada buvusi stipri ir gyvybin
ga bendruomenė, dabar išgyveno nuolatinį nuosmukį,
atrodo, be jokios perspektyvos. Mūsų istorijos klebonas
maloniai sutiko padėti. Paskirtą dieną jis atvyko šiek tiek
ankščiau, negu buvo sutarta. Tie, su kuriais turėjo susitik
ti, dar nebuvo susirinkę, taigi jam teko laukti. Laukdamas
jis vaikštinėjo aplinkui ir užsuko į kūdikių kambarį.
Pirmas dalykas, su kuriuo susidūrė – kvapas. Ta vieta

smirdėjo. Sienoms reikėjo perdažymo, aplinkui mėtėsi
seni ir sulūžę žaislai; šiukšliadėžės pilnos su kaupu;
ant grindų mėtėsi maisto likučiai! Viskas buvo tiesiog
purvina, tokiu purvu, kuris liudijo, kad čia nebuvo regu
liaraus valymo plano. Jis sau galvojo: „Aš čia niekada
nepalikčiau savo vaikų.“ Išėjo susierzinęs ir piktas. Tuo
metu kaip tik pasirodė šeimininkai, kurie su džiaugsmu
jį pasveikino. Tačiau sėsdamas į savo automobilį jis
tepasakė: „Štai mano konsultacija. Neaiškinkite man,
kaip labai mylite Jėzų, pirmiau išsivalykite vaikų
kambarį.“ (Iš tiesų jis panau
dojo daug stipresnius
žodžius, bet mūsų redaktorius neleido jų palikti.)
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Švarus kūdikių kambarys pats savaime neiššauks svei
ko parapijos augimo. Bet tai puiki vieta pradėti daryti tai,
ką galima padaryti, kas bebūtum, ir nepaisant resursų bei
finansų trūkumo. Nešvari tarnystės vieta daug ką pasako,
ir niekas, iš to, ką pasako, nėra gerai. Žodžiai, kurie ateina
į galvą, yra: nesirūpinimas, nesidomėjimas ir nepagarba.
Pastovus vaikams ir jaunimui skirtų vietų valymas
pasakys daug daugiau apie jūsų vaikų ir jaunimo tar
nystę, nei kad jūs galėtumėte paskelbti iš sakyklos. Tai
ženklas, kad jums rūpi mažieji, ir kad juos stengiatės lai
kyti švarioje ir tinkamai prižiūrėtoje saugioje aplinkoje.
Kuomet taip darome, mes pagerbiame patį Dievą.
Valyti ir išlaikyti švarias erdves vaikams nebus leng
va. Tuomet, kai rašėme šiuos žodžius, nusprendėme pa
tikrinti, o kokia yra mūsų pačių tikrovė. Atradome, kad
nors daugumas mūsų erdvių yra švarios ir prižiūrėtos,
viena vieta reikalavo papildomo dėmesio. Tikslas, kad
vaikams ir jaunimui pritaikytos erdvės būtų švarios, pa
reikalaus nemažai darbo ir užsispyrimo, kol jūsų koman
da supras, kad tai jums yra prioritetinis dalykas.
Iš tiesų visos mūsų patalpos ir erdvės turi būti švarios.
Mūsų nuomone, trys toliau išvardintos erdvės reikalauja
daugiausiai dėmesio ir lėšų.

Jeigu leidžia erdvė, prieangis turėtų būti bendrystės
vieta, kur geriau vienas su kitu susipažįsta žmonės prieš
ir po pamaldų. Kai kurios bažnyčios pasididino arba net
prisistatė prieangius, kad juose galėtų būti geriama kava
ir maloniai bendraujama po šv. Mišių.
Bet netgi bendravimas nėra pirmaeilis prieangio tiks
las. Įėjimas, nesvarbu, kokie būtų jo apipavidalinimai ir
architektūriniai sprendimai, pirmiausia skirtas įeiti.
Prieangis yra vieta pasveikinti svečius ir lankytojus – visas
dėmesys jiems, o ne mums. Vadinasi, jeigu jūsų prieangis
sako ką nors daugiau, negu „sveiki atvykę“ ir „mums
malonu, kad jūs čia“, greičiausia jis kalba per daug.
Tualetai
Beveik tokie pat svarbūs yra ir tualetai; jie turi būti iki
nekaltumo švarūs, ir tokiais turi išlikti visą savaitgalį, kas
gali būti ir yra sudėtinga.
Suolai

Svarbiausiųjų trejetui priklauso ir suolai, o taip pat ir jų
lentynėlės. Kas jose ar ant jų padėta; ar bent jau jūs žinote?
Jeigu nežinote, mes mėginame spėti: pasenę mišiolėliai,
praėjusių vestuvių programėlės, gerklės ledinukų plasPrieangis
tikas, naudotos servetėlės ir Velykų vigilijos žvakės. Nie
Jūsų prieangis, įėjimas, ar kaip bepavadintume tą kas nenori sėdėti kito paliktame šiukšlyne.
vietą, kurioje jūsų svečiai/lankytojai atsiduria pirmiausia,
Kaip Pradžios knygoje pasakyta, rūpestis aplinka yra
daro didžiulį įspūdį. Ką kitą ar kur kitur bedarytumėte,
kiek pastangų, laiko ir pinigų sunaudotumėte, bus susiję mums patikėtas Dievo ir tai Dievą pagerbia.
Kai kalbama apie bažnyčias, švara eina šalia pamaldu
su tuo pirmuoju įspūdžiu.
mo,
ir yra svarbiau už puikią architektūrą (ir pigiau atsi
Ką jūsų erdvės, ypač prieangio erdvė, sako jūsų lanky
tojams, ypač tiems, kurie lankosi pirmą kartą? Daugumos eina). Tiesiog negali būti jokio pateisinimo nešvarioms
bažnyčių prieangiai pasako labai daug, nemažai iš to – nėra tarnystės patalpoms. Jūs galite tai padaryti, tik negalite
geri dalykai. Jie pripildyti įvairiausių būdų patraukti jūsų to padaryti vieni. Parapijiečiai turi įsitraukti į nuolatinę
lankytojų dėmesį skirtingiems projektams ir programoms, priežiūrą. Mūsų misionieriškos parapijos bažnyčios grin
dys yra iš aslos. Tačiau prieš kiekvienas pamaldas jos yra
kurios vyksta. Visa tai suprantama, bet tam čia ne vieta.
Lankėmės bažnyčioje, kuri turėjo labai gražų ir gerai kaip galima švariau išvalomos. Tai daro parapijiečiai.
išplanuotą didelį prieangį. Tikriausiai atidarymo dieną šis
prieangis puikiai atliko savo paskirtį, bet ne vėliau. Vėliau
Sveikiname
jis tapo skirtingų parapijos tarnysčių ir projektų pristaty
mo vieta, kuri labiau panėšėjo į kliūčių ruožą. Panašu buvo
Krekenavos bazilikos rektorių
į organizacijų ir užsiėmimų mugę naujiems studentams.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos
Akivaizdu, ši parapija turi gyvybingas tarnystes, ir sun
kleboną kun. dr. Gediminą Jankūną
kiai dirba, kad jas išlaikytų dėka vis naujai įsitraukančių
jubiliejinio 40-ojo gimtadienio ir jo15-os metų
žmonių. Bet tarnysčių augimas nėra prieangio tikslas.
gyvenimo su Kristumi ir dėl Kristaus proga,
nuoširdžiai linkėdami:
Švento tyro džiaugsmo regint Bažnyčios
TARNYSTĖ
gėrio triumfą prieš blogį,
Gera ateiti į šią šventovę ir išgirsti tavo žodį, maldą.
Nenutrūkstamo ryšio su Dievu ir toliau kreipiant
Ji – viskam, kas gyva. Juk pabaigos nebūna.
Tai sąlytis su pradžia, amžinybe, žeme ir žmogumi.
savo gyvenimą pagal Jo valią
Mums miela ir stipri tavo tarnystė.
Dievo palaimos ir pagalbos kiekvienam Jūsų
gyvenimo žingsniui
Tavo šypsena žmonėms, kaip saulės spindulys.
Drąsos, ištvermės ir kilnumo įgyvendinant
Gera tai, kas yra tavyje – yra visur ir visiems atvira.
naujus sumanymus.
Tebūnie tavo diena šviesi, naktis tyli, šventovė jauki,
Lai prasminga malda suteikia žmonėms tikėjimą ir viltį...
Kraštietė Valė Bilienė

Parapijiečių iš Kurgulų, Rūtakiemio, Mackonių,
Mitriūnų ir Žibartonių kaimų vardu Joana Dargužytė-Perednienė

Pamaldų laikas

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis:
Spalio–balandžio mėnesiais 12 val.
Gegužės–rugsėjo mėnesiais 10 ir 12 val.

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje
Gruodžio 2 d. 14 val., gruodžio 25 d. 12 val.

Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
Kas antrą trečiadienį 14 val.

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 ir IV
II, III ir V
VI
VII

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

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!
2018 m. spalį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Gabija Marija Andriejavaitė

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
Mantas Masiokas, tel. 8 625 30704
Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų ūkvedys
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų zakristijonas
Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
Krekenavos „Carito“ vadovė, „Vilties“ salės administratorė
Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
Marijos legiono Prezidiumo pirmininkė
Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
Krekenavos Gyvojo rožinio koordinatorė
Ramutė Valikonienė, tel. 8 616 44307
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 ir nešti pas ligonius – Algirdas Pogužinskas,
Ramutė Valikonienė, Akvelina Pogužinskienė
Upytės bažnyčioje ir nešti pas ligonius –
Tomas Černauskas ir s. Ingrida Kazlauskaitė

(Kauno klinikose, 9 dienų amžiaus)

2018 m. spalį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Jonas Narbutas, 93 m.
Stasys Banaitis, 84 m.
Jadvyga Čeponienė, 84 m.

KONTAKTAI

Upytės parapijoje
Jonas Jasnauskas 76 m.
Adelė Orlickienė 94 m.

Trečiadieniais 18.30 val.
Krekenavos parapijos namuose vyksta
Šventojo Rašto studijos,
prasidedančios 18 val. šv. Mišiomis.
Kviečiame drąsiai prisijungti visus
norinčius giliau pažinti Dievo žodį!

Prisiminkime Juos maldose.

Marijos legionas renkasi šeštadieniais po
12 val. šv. Mišių bazilikos koplyčioje.

2018 m. spalio mėn. parapijų pajamos
RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (10-07)

303,00

114,00

-

Sekmadienis (10-14)

235,04

160,00

69,00

Švč. M. Marijos atlaidai (10-15)

207,22

-

-

Misijų sekmadienis (10-21)

199,07

81,00

-

Sekmadienis (10-28)

223,51

183,00

-

Studijų audioįrašai:

www.krekenavosbazilika.lt
Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė
budi trečiadieniais ir ketvirtadieniais
15–17 val. ir šeštadieniais 13–15 val.
Kitu metu kreiptis telefonu.

