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

Mylimieji,
Rudenio tamsumose pritrūkę vasariškos saulės ir šviesos ieškome alternatyvių šviesos ir giedros
šaltinių. Mūsų krikščioniškajame tikėjime tai – Kristus Jėzus, mūsų Viltis! Tai jis dovanoja mums viltį ir
šviesą, žinojimą ir tikėjimą, kad tamsa yra laikina, kad mirties naktis praeis, ir išauš šviesus prisikėlimo ir
amžinojo gyvenimo rytas. Tokia nesibaigianti šviesa yra prieš mus šioje žemėje gyvenusių ir paskui
Kristų keliavusių mūsų mirusiųjų, dabar šventųjų, dabartis. Vienus iš jų žinome ir minime liturginiame
Bažnyčios kalendoriuje, kitus žino tik Dievas ir mūsų širdis. Juos visus - žinomus ir nežinomus,
pagerbiame Visų Šventųjų iškilme lapkričio 1 dieną. Tai šviesos šventė, labai daug šviesos, ir ši iškilmė
jau švenčiama išvakarėmis spalio 31 dieną. Bet... Galime šito nebežinoti ir Helovyną suprasti kaip
šviečiančių moliūgų ir dvasinių baidyklių šventę. O juk žodis „halloween“ reiškia ne ką kitą, o būtent
„visų šventųjų išvakares.“
Po Visų Šventųjų sekančią dieną minime visus mirusiuosius, kuriems dar reikia mūsų užtarimo ir
maldos, kad būtų nuskaidrinti Dievo gailestingumo ir Kristaus meilės aukos, sujungtos su mūsų kasdienio
krikščioniško gyvenimo auka ir malda. Todėl lapkričio 2 dieną meldžiamės už mirusiuosius, vėles, kad
būtų priimti į Dievo meilės amžinybę ir šviesą. Mūsų malda Bažnyčiose ir mūsų maldos tąsa, arba
regimas išraiškos ženklas – deganti žvakelė kapinėse. Bet maldos ir meilės daugiau nebūna pristačius
daugiau žvakių ir gėlių puokščių ar vazonų kapinėse. Kaip nebūna daugiau meilės, dėmesio ir pagarbos,
apkrovus žmogų brangiomis ir gausiomis dovanomis, bet neskiriant jam daugiau laiko santykyje:
pabendrauti, pažinti, išgirsti, įsiklausyti, atliepti, suprasti... Malda už mirusiuosius šv. Mišiose ir kapuose
yra buvimas santykyje, o deganti žvakelė ar gėlės žiedas- tik išorinis ir labai žemiškas, to santykio
pavaizdavimas ar pratęsimas.
Būkime protingi ir neapkraukime nei gyvųjų, nei mirusiųjų dar didesne buitimi, kurią reikia
prižiūrėti, tvarkyti, rūšiuoti... galiausiai savo laiką ir jėgas išeikvojant ne taip brangaus žmonių tarpusavio
santykio kūrimui ir palaikymui, bet tarnaujant daiktams. Nėra brangesnės dovanos mūsų mirusiesiems,
kaip prisiminimas ir malda, dalijimasis tikėjimu, viltimi ir meile, kad Dievo esame ir būsime surišti
nenutrūkstamais, jeigu ne kūniškais, tai dvasiniais ryšiais.
Tikroji šviesa, kurios pasiilgstame ir stokojame, nėra vasariškos saulės, kapinių žvakučių ar
kalėdinių lempučių šviesa. Tikroji šviesa, kurios ilgimės ir trokštame, yra Dievo meilės šviesa, atėjusi į šį
pasaulį Jėzaus Kristaus asmenyje ir pasilikusi su mumis Jo Bažnyčios žodyje ir meilės tarnystėje. Todėl
džiaugiuosi, kad po remonto sugrįžus į iššviesėjusią baziliką, galiu pakviesti jus į kasdienes Mišias,
išskyrus pirmadieniais (nebent tai Visų Šventųjų iškilmė, arba mėnesio 15 diena-Mergelės Marijos
atlaidai). Džiaugiuosi, kad atsiranda tokių, kurie pasiderina ir net iš toliau atvažiuoja į antradienio,
ketvirtadienio ar šeštadienio 12 val. šv. Mišias. Kitiems patogu vakarinis laikas trečiadieniais ir
penktadieniais 18 val. ypač kad trečiadieniais po vakarinių šv. Mišių dar yra galimybė parapijos namuose
sudalyvauti Šventojo Rašto studijose. Beje, Šventojo Rašto studijos yra neišvengiamai svarbus ir
nepamainomas vidinės tikėjimo šviesos įgijimo šaltinis.
Laikas eina ir nepastebėsime, kaip pradėsime Adventu laukti ir ruoštis Kristaus Gimimo šventėms
Kalėdoms, o kur dar Naujieji Metai – naujos pradžios ir pasiryžimai... Bažnyčioje popiežius Pranciškus
pradėjo Sinodinio kelio metus. Vėlgi, kas gi tai, kaip tai susiję su mumis, kurie Krikštu esame tapę
Bažnyčios nariais ir bet kokiu atveju, esame susieti su joje vykstančiais procesais ir įvykiais? Į visus šiuos
ir kitus klausimus nepailstamai ieškokime atsakymų ir šviesos eidami ir sekdami Keliu, pažindami ir
vadovaudamiesi Tiesa, dalindamiesi bei keliaudami į Gyvenimą, kuris yra Kristus Jėzus- tikroji pasaulio
ir mūsų širdžių šviesa, dieviškos meilės ir gailestingumo šviesa, šventųjų šviesa, gyvųjų ir mirusiųjų
šviesa. Šviesa, įveikianti mirties ir šio pasaulio tamsą, – nesudeganti ir neužgęstanti amžinojo gyvenimo
žvakė, nevystanti gėlė kapu tapsiančio ir tampančio pasaulio.
Su tikėjimu ir viltimi, link Kristaus, mūsų tikrosios šviesos,

kun. Gediminas Jankūnas
bazilikos rektorius/klebonas
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KREKENAVOS PARAPIJOS KRONIKOS

Rugsėjis
Pasibaigus Didiesiems Žolinės atlaidams, kurie šiais metais buvo ypatingi tuo, jog parapijos personalas ir
savanoriai sukosi atlaidų šurmulyje
be pagrindinio parapijos šeimininko,
klebono Gedimino Jankūno, po jų
užklupęs „štilis“ pasijuto šiek tiek nejaukiai. Po įtempto darbymečio atėjusi kasdiena atrodė
per rami ir per tyli, jau tik savaitgaliais sulaukiant
maldininkų ir svečių kunigų, pavadavusių kleboną, jam
sveikatą taisant pajūrio sanatorijoje. Kartu su klebonu
pajūrin išlydėjome ir zakristijoną Algirdą Pogužinską,
jau dabar brolį Jeronimą, savo pašaukimo ieškantį
Klaipėdos pranciškonų vienuolyne. Rugsėjo pirmoji
pusė regis visiems buvo proga pradėti naują ciklą,
adaptuojantis ir prisitaikant.
Jau tradicija tapo kasmet, rugsėjo pradžioje, susitikti mažoje jaukioje Vadaktėlių bažnyčioje, kur XX
a. pradžioje klebonavo Juozas Tumas-Vaižgantas, ir
paminėti šio didžio tautos veikėjo gimtadienį. Pasak
renginį kuravusios Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Rimos Balčiuvienės,
šiais metais rugsėjo 5-oji taip pat sutraukė nemenką
būrį dalyvių: kai kurie jau tapę pastoviais Vadaktėlių
Šv. Jono Nepamuko bažnyčios lankytojais, kai kurie – dar tik atrandantys Vaižgantą, susipažįstantys
su jo gyvenimo filosofija. Šventąsias mišias aukojo
kunigas Justas Jasėnas. Apie rašytojo asmenybę, jo
pažiūras pasakojo Krekenavos Mykolo Antanaičio
gimnazijos abiturientės Paulina Lukoševičiūtė ir Judita
Daunoravičiūtė, apie gyvenimą Kaune kalbėjo Juozo
Tumo – Vaižganto buto-muziejaus direktorius Remigijus Jakulevičius, kuris ypač akcentavo rašytojo beribę
meilę žmonėms, gebėjimą pastebėti jų gerąsias savybes,
skatinančius žmones neprarasti pasitikėjimo savimi ir
Dievu. Giedojo Krekenavos Mažosios bazilikos choras,
vadovaujamas Manto Masioko, visus maloniai nustebino mažoji kanklininkė Emilija Viliūtė (mokytoja Loreta Venslavičienė). Žvarbią rugsėjo popietę po renginio

Spalis

Spalio 3 dieną, pirmąjį mėnesio sekmadienį, Krekenavos bazilikoje svečiavosi Kaišiadorių vyskupijos ordinaras Jonas Ivanauskas. Daugelis Lietuvos vyskupų
jau yra lankęsi Krekenavoje, dažniausiai Didžiųjų
Žolinės atlaidų metu, tik Kaišiadorių vyskupijoje vykstantys Pivašiūnų Žolinės atlaidai to neleido padaryti
vyskupui ordinarui Jonui. Tad Panevėžio vyskupo kvietimu Kaišiadorių vyskupas tąkart pirmą kartą apsilankė
Krekenavoje. Svečias vadovavo Šv. Mišių aukai, kartu
meldėsi vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kun. generalvikaras Eugenijus Styra, kun. kancleris Gediminas
Tamošiūnas ir bazilikos rektorius Gediminas Jankūnas.
Šv. Mišių pabaigoje svečiai Panevėžio vyskupijai
perdavė Kaišiadorių kurijos archyve buvusias Alfonso
Lipniūno nuotraukas ir užrašus, kurie bus skirti Dievo tarno beatifikacijos bylai. Krekenavos parapijai

Sonata Česevičienė

šildė ne tik tarpusavio bendravimas, bet ir karšta arbata
– ja pasirūpino Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos skautai, vadovaujami Ilonos Dauderienės.
Klebonui Gediminui grįžus iš sanatorijos, parapijos
reikalai ėmė suktis įprastu tempu. Nepraėjus nė dienai
po jo sugrįžimo į parapijos namus rinkosi ekonominė ir
pastoracinė tarybos, kurių nariai tradiciškai tokiu metu
aptaria praėjusius atlaidus ir aktualius nūdienos klausimus. Sekančią dieną, švenčiant kasmėnesinius Švč.
Mergelės Marijos atlaidus, baziliką aplankė Panevėžio
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Didžiuosiuose
Žolinės atlaiduose globojęs parapiją klebonui sergant.
Norisi tikėti, jog tuo metu kartu buvome atsakinga ir
susitelkusi komanda. Rugsėjo mėnesio atlaiduose taip
pat minėjome Marijos legiono 100 meto jubiliejų, tad
parapijos namuose šurmuliavo didelis būrys maldininkų
ir piligrimų.
Krekenavos bazilikos choristai rugsėjo 18 dieną
giedojo Rokiškio Šv. Mato atlaiduose, tuo pačiu sudalyvaudami ir Rokiškio gimtadienio šventėje. Choras
dėkoja Justinui Šapolai už kvietimą ir priėmimą.
Nuo rugsėjo 22 dienos vidudienio, įrengus varpų
automatiką, pradėjo vėl reguliariai skambėti abu bazilikos varpai. Didysis, Švč. M. Marijos varpas, skambina Viešpaties Angelo maldą kasdien 12 val. ir 18 val.
Mažasis varpas savo skambesiu kviečia į šv. Mišias.
Kitu metu, kada girdėsime mažąjį varpą skambant, jis
skelbs apie mirusį arba palydės į kapus. Kitais metais
turėsime trečiąjį varpą - Šv. Antano Paduviečio vardu,
skirtą specialiai mūsų bazilikai.
Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena Krekenavos ir
Upytės parapijose buvo minima rugsėjo 26 dieną. Po šv.
Mišių klebonas Gediminas laimino pačias įvairiausias
parapijiečių ir svečių transporto priemones.
Rugsėjo 26 dieną Žibartonių koplyčioje šventėme
titulinius Šv. Vincento Pauliečio atlaidus, kurie labai
svarbūs to krašto žmonėms, turintiems progą susitikti
vieniems su kitais maldoje.

Kaišiadorių ganytojas padovanojo palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoninį paveikslą. Tą patį sekmadienį
parapijiečiai iškilmingai sveikino ir laimino ilgametę
bažnyčios tvarkytoją, šeimininkę, „pročkelę“ Marytę
Mickutę su garbingu 100-uoju jubiliejumi.
Spalio 4 dieną minime pasaulinę gyvūnijos dieną
ir Šv. Pranciškų Asyžietį - gyvūnų globėją, supratusį
gyvūniją, vadindavusį juos mažaisiais žmogaus broliais, sakiusį pamokslus paukščiams, malda ir romumu
sutramdydavusį net ir nuožmiausius. Krekenavos parapijoje, šio šventojo minėjimo išvakarėse, tradiciškai
prie Gubijos vilko kalnelio, buvo teikiamas palaiminimas atsineštiems augintiniams. Šiemet klebonas Gediminas šv. Mišiose tikriausiai pajuokavo, paraginęs
atsinešti net ir vištą, jei ji jums yra brangus augintinis.
Vištą ir teko laiminti prie Gubijaus kalnelio! Matyt ims

Po Bazilikos skliautais | 3

auksinius kiaušinius dėti!
Spalio 12 dieną minėjome Marijos vardo varpo
382 metų gimtadienį! Varpo amžius būtų dar ilgesnis,
jei priskaičiuotume metus ir senojo varpo, iš kurio jis
buvo perlietas. Šis varpas skamba jau trečios bažnyčios
bokšte, nors niekur iš Krekenavos jis nebuvo iškeliavęs
– jam tiesiog pasisekė išlikti sveikam, kai senosios
medinės bažnyčios arba sugriūdavo, arba sudegdavo.
Tik dabartinėje mūrinėje bažnyčioje jis turbūt liks tol,
kol pajėgs Dievui ir parapijos žmonėms tarnaut. „Varpas vertingas ne savo ilgaamžiškumu, bet pirmiausia
kaip puikus meno kūrinys – tai vienas gražiausių Lietuvos varpų. Jis visas tarsi velykinis margutis, išpuoštas
ornamentais, vazomis, giedančiais paukšteliais,
tupinčiais ant šakų, įvairiomis gėlėmis. Kai kurios jų
– tarsi iš rojaus sodų, panašios į išskleistas povų uodegas. Ant varpo nulietas lotyniškas įrašas byloja, kad
varpas pašvęstas Dievo Motinai, šalimais – ir jos atvaizdas su Vaikeliu ant rankų bei karališka karūna ant
galvos“, – pasakoja apie varpo grožį istorikas dr. Gintautas Žalėnas.
Spalio 15 dieną - kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidai Krekenavos bazilikoje.
Šv. Mišių aukai vadovavo vyskupas Linas, kartu meldėsi
kun. rektorius Gediminas bei kun. Albinas Pipiras. Jau
kitą dieną mus aplankė būrys Vilniaus kunigų seminarijos ketvirtakursių, turėjusių savaitgalinę pažintinęsielovadinę išvyką mūsų vyskupijoje.

Pasak Panevėžio vyskupijos informacijos, Lietuvos vyskupų kreipimosi rašte „Dėl sinodinio kelio
pradžios“ (2021.10.15) rašoma: Dalinėse Bažnyčiose
pirmasis sinodo etapas prasidės 2021 m. spalio 17 d.
ir tęsis iki 2022 metų balandžio mėnesio. Šiame etape
esame kviečiami per maldą atpažinti Šventosios Dvasios vedimą Bažnyčioje ir likti atviriems staigmenoms,
kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje. Spalio
17 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo
aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Linas Vodopjanovas OFM bei kartu meldėsi
Krekenavos bazilikos klebonas teol. m. dr. Gediminas
Jankūnas, Panevėžio katedros administratorius kun.
Kęstutis Palepšys ir kun. jubil. Albinas Pipiras. Šv.
Mišioms patarnavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos IV kurso klierikai. Po Šv. Mišių Ganytojas susirinkusiesiems pristatė Panevėžio vyskupijos atstovą,
Sinodinio kelio koordinatorių kun. Gediminą Jankūną.
O kun. Gediminas Jankūnas pristatė Panevėžio vyskupijos dekanatų atstovus.
Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia, susirinkę Tavo
vardu. Tik Tu viena mus veski, tebūna mūsų širdys Tavo
namai; Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti, ir
pamokyk, kaip jį įveikti. (Sinodo malda)

Spalio mėnesį, skirtą Mergelei Marijai ir Rožinio
maldai, taip pat minėjome Misijų sekmadienį, suvokdami, jog ir patys esame kviečiami misijai - skelbti Dievo Žodį ir Jį liudyti savo artimo meilės darbais.

Parapijų pajamos
RINKLIAVOS 2021 m. rugsėjis

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Savaitgalio rinkliava (09-04/05)

170,49

91,50

243,80

Savaitgalio rinkliava (09-11/12)

190,20

110,00

-

Švč. M. Marijos atlaidai (09-15)

385,23

-

-

Savaitgalio rinkliava (09-18/19)

420,23

247,50

-

Savaitgalio rinkliava (09-25/26)

364,40

271,30

-

RINKLIAVOS 2021 m. spalis

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Savaitgalio rinkliava (10-02/03)

495,70

150,00

-

Savaitgalio rinkliava (10-09/10)

415,72

185,50

-

Švč. M. Marijos atlaidai (10-15)

164,25

-

-

Savaitgalio rinkliava (10-16/17)

555,70

174,00

-

Savaitgalio rinkliava (10-23/24)

469,36

174,00

-

Žibartonių, €

212,66

ŽOLINĖS ATLAIDŲ FINANSINĖ ATASKAITA
Didžiųjų Žolinės atlaidų savaitę buvo surinkta 13 506,69 Eur aukų, iš jų 5 348,45 Eur – pagrindinę atlaidų dieną,
rugpjūčio 15-ąją, sumos šv. Mišių metu. Žolinės išlaidos šiemet sudarė 8 405,15 Eur, iš kurių 4 100 Eur – honorarai vyskupams, kunigams, klierikams ir personalui. Maitinimui buvo išleista 1 460,20 Eur, įvairiems pasiruošimo
darbams, švaros prekėms, įgarsinimo paslaugoms, bazilikos puošimui, spaudos darbams, liturginiams reikmenims,
bazilikos suvenyrams, raštinės prekėms buvo išleista 1 768,35 Eur. Žolinės savanorių stovykla buvo finansuojama
iš Lietuvių katalikų religinės šalpos fondo projekto lėšų ir pavienių parapijiečių aukų. Stovyklos reikmėms išleista 1
076,60 Eur.
Didiesiems Žolinės atlaidams šiais metais paramą skyrė Panevėžio rajono savivaldybės taryba, skyrusi 10 000
eurų bazilikos konsekracijos ir atlaidų renginiams. Šiomis lėšomis disponavo Krekenavos kultūros centras, įvykdęs
projektą ir apmokėjęs viešųjų tualetų ir praustuvių nuomos, maitinimo, didžiosios koncertinės scenos, vaizdo transliacijos bazilikos aikštėje ir įgarsinimo paslaugas bei koncertų išlaidas. Všį Krekenavos piligrimų centras, bendradarbiaudamas su Upytės tradicinių amatų centru, taip pat vykdė projektą „Krekenavos kermošius“, kuriam paramą ( 5
500 eurų) skyrė Bį Lietuvos kultūros taryba.

PAMALDŲ LAIKAS

Kviečiame

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais, antradieniais 12 val.
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis

prisidėti prie bazilikos išlaikymo

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
sutartu laiku

2021 m. rugsėjį iškeliavusieji į Amžinybę

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

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
Gediminas Kaspariūnas, tel. 8 688 91390
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
Krekenavos bazilikoje ir nešti pas ligonius:
Ramutė Valikonienė
Akvelina Pogužinskienė
Upytės bažnyčioje ir nešti pas ligonius:
Tomas Černauskas

Sąsk. nr. LT45 7300 0100 0237 8753
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: auka
išlaikymui

Krekenavos parapijoje
Ona Adašiūnienė, 90 m.
Asta Mataitytė, 52 m.
Vladas Šatas, 73 m.
Ipolitas Jakaitis, 86 m.
Upytės parapijoje
Juozas Jakubonis, 84 m.

2021 m. spalį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Ona Vasiliauskienė, 95 m.
Dainius Misevičius, 50 m.
Šarūnas Dambrauskas, 23 m.
Upytės parapijoje
Emilija Viršilienė, 75 m.
Antanas Ignas Gailiūnas, 83 m.

2021 m. nauji Bažnyčios nariai
rugsėjo mėnesį
Krekenavos parapijoje
Ignas Šukys
Liucija Ubytė
Upytės parapijoje
Kajus Matas Petraitis

2021 m. nauji Bažnyčios nariai
rugsėjo mėnesį:
Krekenavos parapijoje
Vytis Petras Petkevičius
Saulė Emilija Petkevičiūtė

2021 m. rugsėjį priėmė Santuokos
Sakramentą
Krekenavos parapijoje
Tautvydas Černyševas ir Rasa Urbaitė
Tomas Šukys ir Indrė Šukienė - Sarafinaitė
Marius Virbalas ir Neringa Baltrušaitytė
Vilmantas Tališauskas ir Deimantė Bikinaitė
Ignas Katkevičius ir Zita Matusevičiūtė
Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas.
Kitą numerį numatoma išleisti vasario mėnesį.
Dėkojame už Jūsų paramą!

