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Šiais, labai kitokiais visam pasauliui metais, švęsdami Dievo 
Motinos Marijos pagerbimo ir išaukštinimo danguje ir žemėje 
iškilmių aštuondienį, įsiklausykime į Jos žodžius „Darykite, ką tik 
jis jums lieps“ (Jn 2, 5). Evangelijose, tai vieni iš nedaugelio Ma
rijos ištartų žodžių.

Jono evangelijoje aprašomas mūsų Viešpaties Jėzaus ir jo moki
nių apsilankymas vestuvėse Kanoje. „Jose dalyvavo ir Jėzaus mo
tina,“ – pamini Jonas. Ir štai nutinka nemalonus dalykas, išsibaigia 
vynas, ir šventė turi taip nemaloniai ir netikėtai pasibaigti. Čia, 
su savo motinišku rūpesčiu pasireiškia Marija. Ji kreipiasi į savo 
Sūnų ir išsako iškilusią problemą. Atrodo, kad Jėzus neskuba jai atsi 
liep ti, bet galiausiai padaro savo pirmąjį stebuklą, vandenį pavers
damas aukščiausios kokybės vynu ir taip išgelbėdamas vestuvių 
dalyvių šventės džiaugsmą.

Panašu, kad šiais metais, ši grėsmingai nutrūkusios šventės isto
rija pasikartoja visame pasaulyje. Pandemijos ir viruso sklidimo aki
vaizdoje daug kas turėjo sustoti. Buvo pristabdyta žmogaus veikla, 
kuri teršė mūsų orą, vandenį ir gamtą. Sulėtėjo kai kurių žmonių 
darbo tempas ir jie gavo progą daugiau laiko praleisti savo šeimose 
su artimaisiais, ypač vaikais.

Tačiau tikrai grėsminga ir baugu, kada pandemija uždarė mus ir 
atėmė gyvo ryšio, apsilankymo, prisilietimo galimybę, ypač prie mūsų vyresniųjų, ar tai būtų tėvai, ar seneliai, 
ar garbaus amžiaus kaimynai. Kelia baimę prarandami darbai ir pajamos, būtinos užtikrinti orų pragyvenimą sau 
ir savo šeimai. Nejauku, kai gyvą bendravimą ir netgi tikėjimo praktikavimą pakeičia nuotolinės technologijos.

„Darykite, ką tik jis jums lieps“ – tai Marijos žodžiai, ištarti vestuvių tarnams ir mums visiems, kurie esame 
pašaukti ir stengiamės būti šio pasaulio šviesa ir druska. Ir Jėzus, per savo Bažnyčią ir Bažnyčioje, daro. Jis skel
bia žodį ir teikia mums savo meilės ir artumo sakramentus. Sakramentai yra neregimos Dievo meilės regimi ir 
juntami ženklai. Jeigu Dievas būtų pasitenkinęs tik dvasine tikrove, jis nebūtų tapęs žmogumi, prisiėmusiu mūsų 
žmogišką prigimtį ir žemišką gyvenimą.

Mieli Žolinės atlaidų Krekenavoje piligrimai, atsiliepdami į Motinos Marijos žodžius, darykime, ką Jėzus 
mums liepia. Paklusdami Jo tiesos žodžiui, priimkime gyvenimą perkeičiančius ir atgimdančius sakramentus. 
Krikštu tampame Dievo šeimos nariais. Sutvirtinimu gauname Dievo Dvasios dovanų jėgą. Eucharistijos sakra
mentu pats Jėzus maitina mus savo žmogiško ir žemiško gyvenimo, Kūno ir Kraujo, aukos maistu. Atgailos ir 
Susitaikinimo sakramente patiriame, kaip labai Dievas Tėvas nepavargsta atleisti ir laisvinti mus iš mūsų kalčių 
ir paslydimų. Ligonių sakramente Bažnyčia prisiliečia prie mūsų ligų ir žaizdų savo artumo, paguodos ir pasti
prinimo aliejumi. Kunigystėje – parūpina darbininkų į savo pjūtį ir ganytojų pagal savo širdį, kurie vestų mus į 
amžinąsias ganyklas. Galiausiai, Santuokos sakramentu apdovanoja kiekvieną šeimą ištikimybės ir meilės do
vanomis, praturtinančiomis pasaulį naujos gyvybės atėjimu ir puoselėjimu.

Visa tai negali būti patirta nuotoliniu būdu ar technologinėmis priemonėmis. Tam reikia gyvo ir visapusiško 
dalyvavimo, kaip kad Marijos ir Jėzaus dalyvavimo vestuvėse Kanoje. Kad išgirstume ir atsilieptume į Motinos 
Marijos raginimą ir patirtume gelbstintį Dievo Sūnaus veikimą, dalyvaukime ir švęskime Dievo meilės ir artumo 
sakramentus rugpjūčio 14–21 dienomis Krekenavoje. Tegul mūsų neišgąsdina jokie sunkumai, vykstantis bazi
likos remontas ir atlaidų šventimas lauko sąlygomis.

Patyrę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Marijos gerumą ir meilę, žodžio galią ir sakramentų 
veiksmingumą, į savo šeimas, namus, darbus, galiausiai į pasaulį įnešime tikro džiaugsmo ir tikros šventės 
nuotaiką, vestuvių puotos, kuri drauge su Jėzumi ir Marija niekada nesibaigs ir mūsų išaukštinime Dangaus 
karalystėje.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
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Mielieji, 
Nesibaigianti Covid19 pandemija keičia pasaulį, bet ir be šios pandemijos šis pasaulis ir kas jame yra – nuolat 

keičiasi. Gamtoje keičiasi metų laikai, žmoguje keičiasi pažinimas, patirtys, tapatybės, santykiai, galiausiai tiesa 
yra ir tai, kad „neįmanoma įbristi į tą patį upės vandenį“, nebent tai, kas yra Dievo meilės amžinybė, kokiu nors 
būdu įsiveržia į mūsų praeinamumą. Šitaip padarė Dievas, tapdamas žmogumi Jėzumi Kristumi ir pasilikdamas 
tarp mūsų, savo Bažnyčioje, Žodyje ir sakramentų šventime. Jis lieka kaip mylinčiojo kvietimas, pažadas ir galiau
siai išsipildymas to, ko vienaip ar kitaip siekia ir trokšta kiekvieno žmogaus širdis. 

Kismui neišvengiamai pasiduoda ir mūsų parapijų tikrovė. Bazilikos remontas, kuris fiziškai jau vyksta nuo 
praėjusių metų kovo mėnesio, pagal popierius turėjo pasibaigti su šiuo rugpjūčiu. Akivaizdu, kad taip nebus. 
Darant darbus, ypač tokios apimties ir sudėtingumo, atsiranda nenumatytos priežastys ir darbai, kurie parei
kalauja daugiau laiko ir žmogiškųjų bei finansinių  išteklių. Remontas neišvengiamai bus pratęstas dar porai 
mėnesių, nes, kaip matyti, nebaigti bokšto ir stogo dengimo darbai, viduje vyksta sienų šveitimas ir dažymas, 
pietiniame bokšte įrenginėjami apžvalgos laiptai ir varpų skambinimo sistema, o kur dar naujų grindų sudėjimas, 
zakristijos, muziejinių erdvių, vargonų dumplių ir choro kambarėlio įrengimas, laukia parvykimo iš restauracijos 
keturi vitražai, pagaminti ir atnaujinti suolai, šiuo metu intensyviai kuriamas ir gaminamas altorius bei su juo 
susiję kiti liturginiai baldai. Dalinuosi viltimi, kad su Jūsų maldomis ir aukomis Kalėdas sutiksime gal dar iki galo 
nesutvarkytoje, tačiau bazilikos erdvėje, o tikrosios remonto pabaigos ir naujo altoriaus konsekravimo iškilmės 
teks palaukti iki šiltesnio laiko gegužyje. 

Stebuklingasis Krekenavos Dievo Motinos su Vaikeliu Jėzumi paveikslas jau baigtas restauruoti ir laukia, kada 
su atnaujintu ir paauksuotu senuoju rėmu galės grįžti iš sostinės į savo tikruosius namus. Rėmo restauravimas ir 
auksavimas tapo nemažesniu iššūkiu negu paties paveikslo. Tačiau taip atsitinka su viskuo, kas turi ilgą amžių ir 
didelę istorinę vertę. Nieko nepaskubinsi, jeigu nori gerai ir užtikrintai padaryti. Ačiū Prano Gudyno restauravimo 
centrui ir jame dirbantiems aukščiausio lygio specialistams už kruopštų ir tokį atsakingą darbą! Jeigu neatsiras 
kokių kitų trukdžių, tikėtina, kad mūsų stebuklingasis paveikslas savo artumu mus pradžiugins ateinančiose Ve
lykose. Vis dėlto gerai, kad šiuo metu bent jau turime seserišką paveikslo kopiją, kaip dar vieną mus mylinčios ir 
mylimos Marijos nuotrauką, kuri neleidžia pamiršti šio svarbaus santykio su Išganytojo ir mūsų Motina. 

Pokyčiai palietė ir Upytės parapiją. Liepos pabaigoje pasibaigė gražus net šešerius metus trukęs sielovadinis 
projektas, kuriame dalyvavo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija ir trys šios vienuolijos 
seserys: s. Greta, s. Inga bei paskutinius ketverius metus sielovados asistente dirbusi s. Ingrida. Ačiū seserims už 
tarnystę Upytė žmonėms ir parapijiečiams, už gražius santykius ir pastangas suprasti bei prisidėti prie sielovados 
vykdymo kaimiškoje parapijoje! Džiaugiuosi, kad seserims pavyko išugdyti stipresnį parapijiečių sąmoningumą, 
drąsumą įsitraukti į įvairias liturgines tarnystes ir kitus savanorystės darbus. Yra žmonės, kurie rūpinasi Dievo 
žodžio skaitymu, bažnyčios priežiūra ir puošimu, rinkliavos surinkimu ir tinkamu suskaičiavimu. Upytei naujovė 
bus ir tai, kad nuo dabar šv. Mišių intencijos bus užrašomos ir aukos už jas priimamos nebe zakristijoje, bet 
bažnyčios gale prieš ir po šv. Mišių. Kitu metu šv. Mišių intencijas galima užsakyti ir telefonu ar elektroniniu 
paštu kreipiantis į Krekenavos parapijos raštinę. Primenu, kad intencijas ir kokias norite aukas galima įmesti ir 
į bažnyčios duryse esančią saugiai įrengtą dėžutę. Visos šios priemonės padės mūsų tikėjimo bendruomenei 
gyventi ir išgyventi, dalyvaujant išganymo misijos įgyvendinime. 

Kalbėdamas apie visas parapijas negaliu nepaminėti ir Vadaktėlių. Juose rugsėjo mėnesio pirmą sekmadienį 
švęsime pal. Izabelės atlaidus ir Vaižgantines. Po šv. Mišių bus pristatyta Aistės Kučinskienės nauja knyga apie 
Vaižganto laiškus, žada dalyvauti ir pati knygos autorė. Džiugina, kad parapijiečiai ir iš to krašto kilusieji rūpinasi ir 
fizine Vadaktėlių bažnyčios būkle, ruošiasi dažyti saulės išdegintas lauko sienas, sutvarkyti kitoje vietoje įsimetus 
puviniui pradėjusias linguoti grindis. Gera klebonauti, kai yra tiek iniciatyvių ir darbščių žmonių, suprantančių, 
kad bažnyčia ir parapija yra visų, o ne vien tik klebono ar vyskupo reikalas. 

Mieli parapijiečiai, piligrimai ir svečiai, dėkoju, kad savo malda, darbu ir aukomis prisidedate prie visų šių 
mano išvardytų ir nepaminėtų pokyčių. Yra svarbu, kad visame šitame mūsų gyvenimo kisme dalyvautų Dievo 
Dvasia ir kurtų mumyse ir per mus amžiną Dievo meilės karalystę. Labai kviečiu, kas dar neturėjote progos, 
prisidėti savo pinigine auka prie bazilikos remonto darbų, ypač naujojo altoriaus ir kitų liturginių baldų įrengimo 
(visa reikalinga informacija yra šiame laikraštėlyje, parapijos svetainėje ir Facebook paskyroje). Tai bus mūsų 
dovana ateinančioms kartoms, kurios, kaip ir mes, melsis išpuoselėtoje ir viską, kas iš kartos į kartą vertingo 
sukuriama, perduodančioje ir saugančioje bazilikoje.  

O Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, lydėk mus kintančio gyvenimo keliu link Dievo ir 
Tavo garbės amžinybės!

klebonas kun. Gediminas Jankūnas
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Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skirtas birželis para-
pijoje buvo atgimimo mėnuo. Atslūgus susirgimų ko-
ronavirusu bangai ir Vyriausybei nutraukus karantiną, 
į maldos namus sugrįžo maldininkai, ėmėme drąsiau 
vieni su kitais bendrauti. 

Birželio 7 dieną, pirmąjį mėnesio sekmadienį, viso -
 se trijose parapijose klebonas kun. Gediminas kar tu 
su parapijiečiais meldėsi už gyvus ir mirusius tėvus. 
Šv. Mišias vis dar transliavome gyvai parapijos inter-
netinėje svetainėje ir Facebook paskyroje, suteikda mi 
galimybę Eucharistiją švęsti visiems, negalin tiems to 
padaryti fizinėje vietoje. Užplūdus internetinę erdvę 
sekmadieninėms ir ne tik šv. Mišioms sulaukta buvo 
ir „internautų“ pasipiktinimo dėl tokių transliacijų ant-
plūdžio ir abejonių, ar tokia maldos praktika yra ver-
tinga tiek pat, kiek gyva Eucharistija. Mes gi paste-
bėjome, kad tokios transliacijos karantinui pasibaigus 
mūsų parapijon sukvietė nemažai nematytų veidų. Tad 
džiaugiamės, kad laikinas „užsidarymas“ internetinėje 
erdvėje dėka klebono kun. Gedimino homilijų ir pa-
rapijinės kultūros, regimos sekmadienio šv. Mišiose, 
„atvėrė“ naujai mūsų parapiją visos Lietuvos ir ne tik 
tikintiesiems. 

Birželio 14 dieną, sekmadienį, mūsų parapijoje vyko 
neeiliniai atlaidai – šventėme Devintines (Švč. Jėzaus 
Kūno ir Kraujo iškilmę), šv. Antano Paduviečio atlai-
dus ir vaikų Pirmosios Šv. Komunijos šventę! Tris 
dienas ruošėme bazilikos aikštę šioms progoms, nes 
buvome numatę Eucharistiją švęsti bet kokiomis oro 
sąlygomis. Nuo pat ryto prie bazilikos tvoros rikia-
vosi atlaidų prekeiviai, į palapinę rinkosi piligrimai, 
o galiausiai visą lauko „bažnyčią“ užpildė vaikai, ku-
rie tą dieną rengėsi pirmajam susitikimui su Jėzumi, ir 
jų tėveliai. Šv. Mišias bazilikos aikštėje aukojo brolis 
Linas OFM, geriau žinomas kaip Panevėžio vyskupas 
Linas Vodopjanovas. Eucharistijos šventimas tądien 
buvo tikras iššūkis! Siaučiant dideliam vėjui linko prie 
žemės lauko pavėsinės, siūbavo laikinosios konstrukci-
jos, reikėjo viską ir visur laikyti, kad nepakiltų į orą! 
Bet joks vėjas nesutrukdė nei Eucharistijos šventimui, 
nei po jos vykusiam Krekenavos kultūros centro kai-
miškos muzikos kapelos koncertui. Mortos grupelės 
moterys vaišino visus šildančiu braškių kompotu, para-
pijos jaunimas paruošė arbatos ir kavos su saldumy-
nais, tokiu būdu rinkdami aukas Žolinės stovyklai, o 
Upytės zakristijonas Tomas kartu su Upytės „Vešetos“ 
ansambliečiu Jonu išvirė sočiosios košės puodą visiems 
praalkusiems. Prieglobstį „Vilties“ salėje rado savo su-
sirinkimui pasauliečiai tretininkai. Žodžiu, veiksmo 
ir šurmulio netrūko nei lauke, nei viduj! Dėkojame 
broliui vyskupui Linui, bazilikos chorui ir jo vadovui 
Mantui, garso operatoriui, parapijos vaikams ir jauni-
mui, Mortos grupelės moterims, Aldonai už Antaninių 

tortą, Tomui ir jo pagalbininkui Jonui, ūkvedžiui Ge-
diminui, zakristijonui Algirdui ir visiems ministran-
tams! Repeticija Didiesiems Žolinės atlaidams pavy-
ko! Sveikiname net trisdešimt mūsų parapijos vaikų, 
birželio 14 d. pirmą kartą priėmusių Jėzų į savo širdį!

Karantiną parapijoje kasmėnesiniuose atlaiduose 
birželio 15 dieną šv. Mišiomis „užbaigė“ Panevėžio 
vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Tai buvo labai 
simboliška, nes kovo mėnesį vyskupo apsilankymas 
atlaiduose žymėjo karantino pradžią.

Birželio 16 dieną parapijos namuose rinkosi 
ekonominės ir pastoracinės tarybų nariai į posėdį, ku-
riame buvo aptarti bazilikos remonto darbai, imta 
ruoštis Didiesiems Žolinės atlaidams, supažindinta 
su presbiterijos įrengimo projektu. Ne tik rūpesčiais ir 
darbais buvo pasidalinta, bet ir vaišėmis, kadangi ilgai 
trukęs karantinas buvo sutrukdęs pažymėti svarbias 
asmenines šventes tarybos nariams. 

Birželio 17-ąją įvyko vaikų, priėmusių Pirmosios 
Komunijos sakramentą, ir parapijos vaikų bei jauni-
mo piligriminis žygis. Kelionę pradėję Vadaktėlių 
bažnyčioje Eucharistijos šventimu, per laukus, miško 
keliukais ir takais, aguonomis žydinčiomis pievomis 
ir pakrantėmis, su šypsenom bei saulės paliestais vei-
dais žygeiviai pasiekė Rodų koplyčią. Džiaugiamės ir 
tikimės, jog tai buvo tik dar vienas mažas žingsnis jų, o 
tuo pačiu ir mūsų visų tikėjimo kelionėje.

Birželio 20 dieną parapijos namuose pradėjo veikti 
savaitgalinis garažo išpardavimas ir jaunimo kavinė 
ATEIK! Atvykusiųjų ir parapijiečių laukė įdomūs pir-
kiniai, skani kava, kepiniai, ledai ir gera nuotaika! Su-
aukotos lėšos buvo skirtos bazilikos remontui, o jauni-
mas rinko paramą Didžiųjų Žolinės atlaidų stovyklai. 
Šios dvi akcijos buvo tikrai sėkmingos, o svarbiausia, 
suteikė progą mūsų parapiją pažinti visiems šiais me-
tais itin aktyviai Lietuvoje keliaujantiems tautiečiams!

„Nebijokite būti kaip ne visi, 
o būti Viešpaties vieninteliai, 
nepakartojami ir brangiausi, 
nes kryžius parodo, kaip Jis 
mus myli.“ Birželio 21 d. 
mūsų parapijoje buvo vai -
kų laiminimo sekmadie-
nis. Šv. Mišių metu įvyko 
Pirmosios Komunijos sa -
kra mentą priėmusių vai-
kų įrašymas į rožinio kal -
bėtojų ir škaplieriaus nešio -
tojų draugijas. Vėliau „Vil-
ties“ salėje vaikų laukė siur-
prizas – saldžios vaišės!

Joninių dieną jau tradiciškai 
Krekenavos bazilikos choras gie-

BIRŽELIO MĖNUO KREKENAVOS PARAPIJOJE
Sonata Česevičienė
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Liepos 6 dieną Upytėje, Čičinsko kalno papėdėje 
buvo surengtas jau tradiciniu tapęs Panevėžio rajono 
renginys, skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Min-
daugo karūnavimo) dienai paminėti. Valstybės dieną 
už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones meldėmės Karolio 
Boromiejaus bažnytėlėje, po to nenutrūkstamu srautu 
patraukėme į Čičinsko kalną, kur laukė saviveiklinin -
kų ir amatininkų pasirodymai. Kalno papėdėje klausė-
mės Naujamiesčio pučiamųjų koncerto ir maestro Liu-
do Mikalausko dainų. Kartu su viso pasaulio lietuviais 
21 valandą sugiedojome Valstybės himną. 

Liepos 12 dieną, sekmadienį, Rodų Švč. M. Marijos, 
Karmelio kalno karalienės, koplyčioje šventėme kasme -
tinius Škaplierinės atlaidus. Tai svarbi šventė to krašto 
žmonėms, proga susitikti ir maldoje, ir agapės metu. 
Kasmet vis kitas meno kolektyvas dovanoja savo dain-
as, šiais metais tai buvo svečiai iš Pavermenio.

Liepos 14 d. visą parą trijose klebono kun. Gedimi -
no Jankūno aptarnaujamose parapijose visą parą vyko 
nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, o kitą dieną 
kasmėnesiniuose atlaiduose Krekenavoje šv. Mišias au -
kojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. 

Liepos 23 dieną labai išsiilgtos šv. Mišios buvo au-
kojamos Krekenavos globos namuose, kurių gyventojai 
buvo be galo laimingi dalyvaudami Eucharistijoje.

Kiekvieną sezoną vaikų ir jaunimo grupė organi-
zuoja bendrą gimtadienių šventę. Šį kartą visus vasarą 
ir pavasarį gimusius sveikinome saulėtuose Havajuose. 
Netrūko nei egzotinių vaisių, nei išradingų žaidimų! 
Buvo karšta!

Paskutinį liepos sekmadienį minėjome šventuosius 
Joakimą ir Oną, meldėmės ir laiminome visas močiu-
tes bei senelius. Taip pat Upytės parapijoje dėkojome 
sesei Ingridai Kazlauskaitei už nuoširdžią tarnystę ir 
pagalbą Upytės parapijoje ir linkėjome Dievo palai-
mos tolimesniame kelyje!

Paskutinėmis liepos dienomis jau gyvenome ar-
tėjančių Didžiųjų Žolinės atlaidų nuotaikomis, džiau -
gėmės pajudėjusiais šiaurinio bazilikos bokšto ir ba-
zilikos vidaus dažymo darbais. Kuomet visi tau tiečiai 
šiais metais atostogauja Lietuvos dydžio namuose, 
mes taip pat netradiciškai piligrimų laukiame bazilikos 
dydžio maldos namuose po Maironio liepomis! 

LIEPOS MĖNUO KREKENAVOS PARAPIJOJE
Sonata Česevičienė

dojo Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios titu-
liniuose atlaiduose. Tuo pačiu choristai nepamiršo pa-
sveikinti savojo Jono ir Janinos!

Mėnesio pabaigą žymėjo nauji vyskupų paskyri-
mai, tad klebonas kun. Gediminas kartu su parapijos 
per sonalu rado laiko pasveikinti naująjį Kauno arki-

vyskupą metropolitą J.E. Kęstutį Kėvalą, sudalyvauti 
naujojo Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus ingrese, 
taip pat sveikino šventimuose naująjį kunigą Normun-
dą Figuriną. 

Džiugu, kad birželis leido pajusti Švenčiausiosios 
Jėzaus Širdies gailestingumą ir malones! 

Birželio mėnesį visi bandėme atsigauti po 3 mėne-
sius trukusio karantino. Tikrai buvo miela vėl sugrįžti 
ir gyvai susitikti, gyvai išgirsti Dievo žodį ir dar rea -
liau Jį priimti į savo širdis šventojoje Komunijoje. Bir -
že lio 12 d. į mūsų bažnytėlę buvo atvykęs Kęstutis 
Balčikonis su savo komanda su projektu „Lietuvių tautos 
dvasinis pradas“. Šią medžiagą galima peržiūrėti You-
Tube įvedus Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia | 
Lietuvos bažnyčios. Susipažinti su visa pro jekto infor-
macija ir kitomis jau nufilmuotomis bažnyčiomis galite 
sve tai  nėje lietuvosbaznycios.eu. 

Birželio 28 d. Upytės parapijoje turėjome didelę 
šven tę – 11 parapijos vaikų priėmė šv. Komuniją pirmą 

kartą. Buvo gražu žiūrėti į šiuos jaunuolius ir tikėtis, kad 
jų užmegztas ryšys su Jėzumi nenutrūks. Ypač džiugu, 
kad viena mergaitė iš šios grupės uoliai kiekvieną 
sekmadienį dalyvauja šv. Mišių aukoje. Šaunuolė!

Liepos 6 d., kaip jau įprasta, susirinkome į bažnytė-
lę pasimelsti už mūsų tėvynę Lietuvą. Mišioms vado -
v avo ir pamokslą sakė kunigas svečias Simas Mask-
vytis. Upytės parapijos namuose buvo galima apžiūrėti 
piešinių parodą „Tapybos Pleneras „A.R.T. Ėriškiai“ – 
Atviras Ratas Tapybai“. Po šv. Mišių, tradiciškai, sus-
tojome į ilgą gyvą koloną ir nužingsniavome į Čičin-
s ko piliakalnį. Ten vyko įvairių liaudies amatų bei folk-
loro grupių pasirodymai. Taip pat pasiklausėme bei 

NAUJIENOS IŠ UPYTĖS PARAPIJOS
Ses. Ingrida Kazlauskaitė
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Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazi-
lika priklauso Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio 
objektams. Pagal Kultūros ministerijos nutarimą, pa-
tvirtintą Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo 
ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir 
turizmo reikmėms 2014–2022 metais programą, bazi-
lika gavo Europos Sąjungos paramą bazilikos išorės 
ir vidaus remonto darbams. ES projekte skirta suma 
neleido numatyti išlaidų šiems būtiniems darbams: 
didžiojo altoriaus pritaikymo restauruoto paveikslo 
eksponavimui, dviejų zakristijų tvarkymui. Kartu su 
bazilikos remonto projektu iš ES lėšų, vykdome ir Pa-
ne vėžio rajono savivaldybės remiamą projektą „Kre-
kenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikos 
daugiafunkcinės sakralinės erdvės įrengimas“. Vis tik 
įgyvendinti visų numatytų darbų lėšų nepakanka.

Ypatingai Jūsų parama reikalinga naujam bazi-
likos presbiterijos (centrinio altoriaus) ansamblio 
įrengimui. Presbiterijai liturginius baldus suprojekta-
vo ir kuria skulptorius Henrikas Ratautas. Presbiteri-
jai bus pagamintas pagrindinis aukojimo altorius, am-
bona, šv. Mišių vadovo sėdė ir dvi sėdės asistentams, 
dveji patarnautojų staleliai ir dveji suoleliai, šešios 
kunigų kėdės. Visi baldai bus gaminami iš ąžuolo, 
baltojo marmumo, su iškilia drožyba ir auksavimu. 
Kviečiame visus, kam brangus mūsų kraštas ir Kreke-
navos bazilika, tapti pasirinkto liturginio baldo mece-
natais! Jūsų vardas būtų įamžintas specialia atminimo 
lentele ant baldo ir liktų kaip atminimas ateinančioms 
kartoms. Prisidėti kviečiame ir verslo atstovus! 

Mieli parapijiečiai, kraštiečiai, 
išeivijoje gyvenantys krekenaviškiai ir piligrimai!

kartu padainavome su Liudu Mikalausku ir Panevėžio 
rajono Naujamiesčio kultūros centro - dailės galerijos 
varinių pučiamųjų instrumentų orkestru „Aukštyn“. 
Ir šią šventę pabaigėme 21 valandą su visa Lietuva 
sugiedoję Tautišką giesmę.

Liepos 14 d. šventėme šv. Mišias už Žibartonių mo-
kyklą, kuri gyvavo net 108 metus. Graži sukaktis. Taip 
pat tądien nuo 8 iki 16 val. mūsų bažnytėlėje vyko 
adoracija. Labai norisi padėkoti parapijiečiams, kurie 
ne paliko Jėzaus Švenčiausiame Sakramente vieno, bet 
gražiai pasiskirstė, kuris kurią valandą bus su Juo. 

Liepos 19 d. parapija šventė didžiuosius metinius –  
šv. Marijos Magdalietės (Magdalenos) – atlaidus. 
Kartu su atlai dais Upytės bendruomenė organizavo 
kraštiečių šventę. Šiais metais atlaidus vedė naujai 
įšventintas kunigas Normundas Figurinas. Po Eucha-
ristijos šventimo visi išskubėjo į „Patrulių“ koncertą, 
kuris vyko Upytės tradicinių amatų centro kiemelyje. 
Po koncerto buvo pristatomas atrestauruotas seno dva-
ro išlikęs unikalus svirnas. Ir visi, kurie troško, galėjo 
įeiti ir pasigrožėti jo grožiu ir iš vidaus.

Daugiau informacijos apie galimybę prisidėti prie projekto įgyvendinimo gausite paskambinę parapijos 
telefonu 8 620 20989 ir el. paštu krekenavosbazilika@gmail.com. 

Parapijos rekvizitai: 
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT45 7300 0100 0237 8753

Visiems nuoširdžiai dėkojame už aukas ir meldžiame Jums Dievo palaimos!
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Tęsinys kitame numeryje

Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos 
ATSTATYMO ĮRANKIAI. 

75 TIKRŲ TIKRIAUSI PRAKTINIAI BŪDAI PADARYTI JŪSŲ PARAPIJĄ GERESNE

26. Niekas neauga Kristuje dėl tavo dalyvavimo 
pamaldžioje procesijoje

„Plokite iš džiaugsmo, visos tautos! Šlovinkite Dievą džiaugsmo valiavimais!“ (Ps 47, 2)

Kun. Michael: Kažkurią vasarą pagelbėjau parapi
joje, kur kažkas išmokė skaitovus negailėti laiko. Jie ne 
tik kad lėtai skaitė, bet dar lėčiau ateidavo iki skaitymo. 
Nemažoje presbiterijoje skaitovai sėdėjo priešingoje 
pusėje negu ambona (skaitymo pulpitas). Kuomet atei
davo laikas skaityti, vienas iš jų pakildavo iš savo vie
tos, praeidamas pro altorių padarydavo pauzę ir nu
silenkdavo, pasiekęs amboną vėl padarydavo pauzę ir 
nusilenkdavo, pasitaisydavo mikrofoną ir galiausiai 
perskaitydavo skaitinį, kuris dažnai būdavo trumpesnis 
negu laikas, kurį jis sugaišo iki skaitymo. Po to proce

sas pasikartodavo atbuline eiga. Ir tik tada, kada jis 
jau sėdėdavo savo vietoje, giedotoja galėdavo tęsti su 
psalmės giedojimu. Kaip visi tikėjosi ir baiminosi, ji va
dovavosi tokia pat choreografija, kas buvo dar baisiau, 
nes mes jau žinojome, kaip tai atrodo. O juk dar laukė 
antras skaitinys ir evangelija. Tai buvo kaip sulėtintas 
baletas be muzikos. 

Eucharistijos dalintojai toje parapijoje naudojo 
tokius pat laiką gadinančius ritualus. Jų pajudėjimas 
link altoriaus ir sugrįžimas buvo taip bereikalingai 
ištemptas, kad mes pavadinome tai „septynių nuometų 
šokiu“. Tai nebuvo gražu. Tai tiesiog vargino smegenis. 
Niekas labiau neaugo Kristuje dėl šių pamaldžių 
procesijų/vaikščiojimų. 

Kuomet bažnyčios nelankantys žmonės ateina į 
bažnyčią, jų pirmas klausimas (bent jau pradžioje) 
būna – kiek ilgai tai užtruks? Iš tiesų tai nieko nereiš-
kia, kaip ilgai tai truks; daug svarbiau, kaip ilgai atro
do, kad tai tęsiasi. Jeigu jie nežino kaip ilgai, o atrodo, 

kad bus ilgai, jiems bus labai sunku. 
Mums būtų geriau neliesti liturginių klausimų, taip 

būtų daug saugiau. Be to, nelabai ir žinome, apie ką iš 
tiesų kalbame, kai kalbame apie liturgiją. Be klausimo, 
šv. Mišios turi būti švenčiamos su visa derama pagar-
ba ir kilnumu, kas reiškia tinkamą tempą, pamatuotas 
pauzes, tylos momentus ir iškilmingumą. 

Bet ar galime paklausti vieno paprasto klausimo? 
Kas tai per reikalas, kuomet viskas Mišiose vyksta taip 
lėtai, kad net skauda? Mišios neturėtų skaudėti. Pagal-
vokite apie toliau išvardintus praktinius žingsnius. 

Pažvelkite į savo skaitovus

Ar viskas, ką jie daro, padeda sutelkti dėmesį į Die-
vo žodį ar į juos pačius? Ištemptos procesijos link 
ambonos ir atgal nepadeda nei Dievo žodžiui, nei ben-
druomenei. 

Pažiūrėkite į Eucharistijos dalintojus

Ar jie nenaudoja bereikalingų, laiką gaištančių 
ritualų, kurie trukdo jiems atlikti tarnystę kaip galima 
efektyviau? Ar jie save pristato kaip nuolankius tarnus 
ar kaip keletą išrinktųjų? 

Pažiūrėkit į altoriaus patarnautojus

Ar jie tinkamai apmokyti ir paruošti savo tarnystėje 
išnykti tarsi užnugaryje, o ne išsikišti ir tapti dėmesio 
nukreipėjais? Beje, mes asmeniškai manome, kad tai 
labai tinkama tarnystė progimnazijos mokiniams ber-
niukams (bet čia jau kita knyga).

Mišių aukojimas yra viešas veiksmas, ir kad nebūtų 
nuobodus, jis turi turėti tinkamą išdėstymą ir ritmą. 
Turi jausti, kad yra kažkas, kas visam tam vadovau-
ja ir nustato pradžią, vidurį ir, svarbiausia, pabaigą. 
Paklauskite savęs paprasto klausimo: Ar kas ploja iš 
džiaugsmo jūsų liturgijos pabaigoje? Jeigu taip – ar 
jie ploja todėl, kad prisipildė džiaugsmo, ar to dėl, 
kad pagaliau ji baigėsi? 
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RINKLIAVOS Krekenavos, € Upytės, € Vadaktėlių, €
Sekmadienis (06-07) 285,20 331,00 121,00
Sekmadienis (06-14) (šv. Antano atlaidai Krekenavoje) 957,07 120,00 -
Švč. M. Marijos atlaidai (06-15) 71,20 - -
Sekmadienis (06-21) 236,20 102,00 -
Sekmadienis (06-28) 199,20 205,00 -
RINKLIAVOS Krekenavos, € Upytės, € Vadaktėlių, €
Sekmadienis (07-05) 210,50 151,00 -
Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienos šv. Mišios (07-06) - 264,00 -
Sekmadienis (07-12) (Škaplierinės atlaidai Rodų koplyčioje) 145,70 / 174,50 183,00 -
Sekmadienis (Švč. M. Marijos atlaidai) (07-15) 112,00 - -
Sekmadienis (07-19) 162,70 801,00 -
Sekmadienis (07-26) 227,70 387,00 -

2020 m. birželio ir liepos mėn. parapijų pajamos

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,  |  melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,

Motina Bažnyčios,
Motina gailestingumo,

Motina Dievo malonės,
Motina vilties,

Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,

Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,

Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,

Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,

Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,

Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,

Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,

Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,

Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,

Dvasios inde,
Garbės inde,

Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,

Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,

Aukso namai,
Sandoros skrynia,

Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,

Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,

Keliaujančiųjų priebėga,
Nuliūdusiųjų paguoda,

Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,

Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,

Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,

Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,

Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios 
nuodėmės pradėtoji,

Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,

Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    pasigailėk mūsų!

Nuo 2020 m. liepos 16 d. įsigaliojo Šventojo 
Tėvo Pranciškaus į Švč. Mergelės Marijos 

litaniją įtraukti nauji kreipiniai – Mater 
misericordiae (Motina gailestingumo), Mater 
spei (Motina vilties) ir Solacium migrantium 

(Keliaujančiųjų priebėga).

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA



2020 m. birželį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Gabrielius Grigas
Joris Antanas Ragažinskas
Matas Prielaida

Krekenavos parapijoje
Ugnius Ulrikas Kerbedis
Kasparas Krasauskis
Šarūnas Juozas Štaras
Dovydas Štaras
Emma Ema Tkačevskė
Augustė Strazdaitė
Lukas Antanaitis
Mažvydas Ernestas Valuška-Sereika

Upytės parapijoje
Paulius Petraitis
Pijus Matas Daškevičius

2020 m. liepą pakrikštytieji

PAMALDŲ LAIKAS
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
bazilikoje (laikinai – parapijos namuose)

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis

11 val. Švč. Sakramento adoracija, 
12 val. šv. Mišios

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje
Rugsėjo 6 d. 14 val.

Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
koronaviruso pandemijos metu neaukojamos

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.  LT45 7300 0100 0237 8753
įm. kodas 191260418

Parapijos referentė ir buhalterė
Sonata Česevičienė, tel. 8 620 20989

Krekenavos, Upytės, Vadaktėlių parapijų vargonininkas
Mantas Masiokas, tel. 8 625 30704

Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų zakristijonas
Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136      

Krekenavos ir Upytės parapijų ūkvedys
Gediminas Kaspariūnas, tel. 8 688 91390

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.  LT60 7300 0100 7709 7292
įm. kodas 191261858

Upytės bažnyčios zakristijonas
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142

Upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094

Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Bazilikoje ir nešti pas ligonius: 

Algirdas Pogužinskas, Ramutė Valikonienė 
ir Akvelina Pogužinskienė

Upytės bažnyčioje ir nešti pas ligonius: 
Tomas Černauskas

Krekenavos parapijoje
Elena Naujalienė, 71 m.
Virginija Liutkevičienė, 64 m.
Sofija Repečkienė, 106 m.
Romualdas Žepnickas, 69 m. 

2020 m. liepą iškeliavusieji į Amžinybę

2020 m. birželį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Veronika Šantarienė, 72 m.
Albertas Bukys, 83 m.
Kęstutis Padvilikis, 48 m.

Upytės parapijoje
Ona Kuvykienė, 75 m.
Alfonija Petrėnienė, 61 m.
Kęstutis Antanas Domskis, 74 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Kitą numerį numatoma išleisti iki spalio 30 d.
Laikraštėlio redakcijos el. pašto adresas bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių! Dėkojame už Jūsų paramą!

Nuo rugsėjo 23 d. grįžta  Šventojo Rašto studijos 
trečiadieniais 18.30 val. Krekenavos parapijos namuose, 

prasidedančios 18 val. šv. Mišiomis. Kviečiame!


