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Pandemija vis dėlto, mums visus vienaip ar kitaip paveikė ir tebeveikia. Sakyčiau, ji vienus 
pažadino iš apsnūdimo ir įsipatoginimo, kitus, kaip tik, padarė labiau pasyvius ir nejudrius. 

Pasaulyje vyksta tiek keistų ir nerimą galinčių kelti dalykų, bet galiausiai, liekame su savo širdimi 
ir savo sąžine – kiemu, kuriame mes, o ne kas kitas gali padaryti tvarką. Nenustebkime, kad reikės 
pagalbos, nepanikuokime, nes pagalba yra. Žmogumi tapęs Dievas, Kristus Jėzus, tam ir atėjo į šį 
pasaulį, kad būtų mūsų širdžių ir mūsų sąžinių pagalba. Jis visada yra – Dievas su mumis – geriausia 
ir nemirštanti Žinia!

Šių metų atlaidų tema „Nuo maro, bado, ugnies ir karo – gelbėk mus, Viešpatie. 
O Marija, Marija Dievo Motina – užtarki mus.“ Tai žodžiai iš nuo XVII a. Lietuvoje 
giedamos Suplikacijos (maldavimų) giesmės. Pastaruosius keletą metų visą pasaulį 
krečia Covid pandemijos ir karo Ukrainoje skaudi tikrovė. Kaip į visa tai reaguoti? 
Kaip atsilaikyti? Kaip atsiliepti?

Nepasiduoti stingdančiai baimei, nevilčiai ir pesimizmui reikia vilties. O viltis kyla 
iš krikščioniško tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo meile ir gailestingumu, kuris pasauliui 
yra apreikštas Jėzuje Kristuje, Dievo ir Mergelės Marijos Sūnuje. Palikti patys sau 
žmonės negali išgelbėti nei savęs, nei šito pasaulio. Vienintelis ir tikrasis Gelbėtojas 
yra Jėzus Kristus!

Tegul šių metų atlaidai būna tas laikas, kuriame tikėjimo bendrystėje, kasdienėje šv. Mišių au-
koje, Švč. Sakramento adoracijoje, šv. Rožinio maldoje kreipsimės ir pasaulio Gelbėtoją Kristų ir Jo 
meilingąją Motiną Mariją paguodos ir vilties, padrąsinimo ir pstiprinimo. Daug gali tikinčiojo malda, 
bet dar daugiau gali malda su bendruomene ir bendruomenėje, nes „kur du ar trys susirinkę mano 
vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20).

Kviečiame ir laukiame visų bendrai maldai ir vilčiai, kuri padėtų įveikti visas šio laikmečio negan-
das ir baimes.

Mieli Žolinės atlaidų Krekenavoje piligrimai,

Vysk. Linas Vodopjanovas, OFM
Panevėžio vyskupas

Mieli Lietuvos žmonės, piligrimai ir svečiai, 
džiaugiuosi galėdamas Jus pakviesti į Krekenavos 

baziliką švęsti Didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų – Žolinės atlaidų. Šiuose neramiuose  laikuose, kada 
Ukrainoje vyksta karas, kada pasaulyje tiek daug nesaugu-
mo, kada įvairios ligos ir pandemija grąsina mūsų gerovei 
ir taikai, yra puiki proga kreiptis į Dievo Motiną Mariją, 
mūsų Malonių Versmę. Prašykime Jos užtarimo ir glo-
bos, kad tikrasis išgelbėjimas, išlaisvinimas ir taika būtų 
Žmogumi tapęs mūsų Viešpats Jėzus Kristus. 

Sublikacijų maldoje sakome „Nuo maro, bado, ugnies 
ir karo – gelbėk mus, Viešpatie”, o pabaigoje kreipiamės 
“O Marija, Marija Dievo Motina – užtarki mus.“. Tegul tai 
būna mūsų Žolinės atlaidų kasdienė malda, malda, kurioje 
patiriame bendrystę, paguodą ir pastiprinimą. 

Iki susitikimo Krekenavoje!

Šventas Dieve, šventas galingasis, 
šventas amžinasis, pasigailėk mūsų!

Nuo maro, bado, ugnies ir karo,
 gelbėk mus Viešpatie!

Nuo staigios ir netikėtos mirties,
 saugok mus, Viešpatie!

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, 
meldžiam Tave, Viešpatie!

Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, 
meldžiam Tave, Viešpatie!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, 
meldžiam Tave, Viešpatie!

Nuodėmes mums atleisti teikis, 
meldžiam Tave, Viešpatie!

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, 
meldžiam Tave, Viešpatie!

O Jėzau, Jėzau, Jėzau, pasigailėk mūsų!
O Marija, Marija, Dievo Motina, užtark mus!Kun. Gediminas Jankūnas

Bazilikos rektorius / klebonas
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Vasario mėnesį pradėjome švęsdami Šv. Agotos, 
mergelės ir kankinės, dieną. Šv. Mišių metu buvo 
šventinamas vanduo ir duona, ja mus kaip visada 
aprūpino Radviliškių kaimo kepykla, o tikintieji po 
gabalėlį šventos duonos galėjo parsinešti į namus, nes 
„...kad kur tik ji bus nunešta ar padėta prieš liepsnojančią 
ugnį, ši tuojau išblėstų ir visiškai užgestų...“.

Vasario 12 dieną, Tradicinių Kėdainių krašto muzie-
juje, vyko parodos „Neša kraičius iš svirnelio“ pristaty-
mas, kurioje didžiąją eksponatų dalį sudarė klebono Ge-
dimino šeimos moterų palikimas ir išsaugotos vertybės.

Paskutinį žiemos mėnesį vis dar intensyviai kvietėme 
parapijiečius kartu eiti Sinodiniu keliu bei dalyvauti 
tam skirtose diskusijose, drauge apsvarstyti svarbius 
tikėjimo klausimus. Vienas iš tokių susitikimų vyko 
vasario 20 d. – VII eilinį liturginių metų sekmadienį. 
Kelios dienos po to, vasario 24 dieną, mūsų širdis ir 
laisvę aptemdė Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą. 
Tai visam laikui pakeitė istoriją, o tuo pačiu pareika-
lavo ir reikalauja visų mūsų pastangų, brolių ir sesių 
artumo bei bendrystės, išreikštos ne tik iškelta vėliava 
ar ženkleliu.

Vasario 27 d. bazilikoje lankėsi Panevėžio Tikėjimo 
ir Šviesos bendruomenė: skaitė skaitinius, maldavimus, 
nešė atnašas, meldėsi už Ukrainos žmones ir taiką, 
“Vilties” salėje šventė savo šventę, klausėsi dvasios 
tėvo kun. Gedimino pasakojimų apie apsilankymą Mek-
sikoje ir piligrimystę pas Gvadalupės Mergelę Mariją. 

Rusijos pradėtas karas neabejotinai pakeitė mūsų 
visų kasdienybę, o įžengę į pavasarį, kovo 2 d. Pelenų 
Trečiadieniu pradėjome Gavėnią – atgailos ir laukimo 
kelionę.

Kovo 4 d. švęsdami Šv. Kazimiero iškilmę, kvietėme 
susipažinti su iš Panevėžio vyskupijos kilusia Kazimie-
ra Kaupaite, kuri Amerikoje įkūrė vienuoliją, o jos 
globėju pasirinko Šv. Kazimierą. 

“Kilusi iš mūsų – Kazimiera augo paprastoje, maldą 
ir lietuvišką žodį mylėjusioje šeimoje – ji tapo nuolan-
kiu Dievo valios vykdymo pavyzdžiu. Tai priminimas 
mums visiems kasdieniuose apsisprendimuose siekti 
šventumo.” – vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
Kovo 6 d.,  I-ąjį gavėnios sekmadienį, Krekenavos 

bazilikoje vyko Panevėžio rajono savivaldybės organi-
zuojama Ukrainos palaikymo akcija. Po šv. Mišių bazi-
likoje nuskambėjo Panevėžio rajono muzikos mokyklos 
jaunųjų atlikėjų koncertas. Šią dieną ne viena ašara 
palietė mūsų skruostus, tačiau tai tuo pačiu įkvėpė 
vilties, jog kartu, maldoje, bendrystėje ir nestokojant 
savo laiko ir jėgų liksime su Ukrainos tauta.

Pirmąsias kovo mėnesio dienas, užpildę anketą 
„Stiprūs kartu“ svetainėje, Krekenavos parapijos 
piligrimų centro patalpas pradėjome ruošti čia atvyk-
siantiems žmonėms iš Ukrainos. Trūko daug ko: lovų, 
spintų, virtuvinių reikmenų, tačiau labai greitai proble-

ma tapo ne trūkumas, o perteklius, nes per kelias dienas 
parapijiečių dėka surinkome visas būtiniausias prie-
mones ir turėjome stabdyti siūlomą paramą. Dėkojame 
visiems, kurie atsiliepėte į šį prašymą!

Kovo 14 d. į amžinuosius Dangiškojo Tėvo namus 
iškeliavo Krekenavos šviesuolis – mokytojas Vincas 
Steponavičius. Parapijiečiai Vincą atsimeną kaip itin 
šviesų žmogų, kuris mokydamas vaikus gimtosios 
lietuvių kalbos ir literatūros, skiepijo gėrį, žadino ir 
ugdė meilę savo tautai ir tėvynei.

Nesmerkite manęs, kad Lietuvą myliu lyg Dievą,
Jos pulsą visada širdim jaučiu.
Aš jos siekius, vargus nešiojuosi kas dieną,
Su ja džiaugiuos, su ja skausmus kenčiu...
/.../
Įaugau aš į ją kaip ąžuolas į žemę –
Gyventi einam tuo pačiu keliu.
Nesmerkite, jei Lietuvą myliu kaip Mamą –
Kitokis šiandien būti negaliu.

Vincas Steponavičius

Kovo 15 dienąč šventėme kasmėnesinius Švč. 
Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidus, o kovo 
24 dieną, reaguodami į Ukrainos prezidento Volo-
dymyro Zelenskio kvietimą karo Ukrainoje mėnesį 
pažymėti protestais visame pasaulyje, raginome neap-
siprasti su karu ir  bazilikoje kvietėme maldai ir Švč. 
Sakramento Adoracijai.

Kovo 27 dieną, tarp Ramygalos ir Krekenavos 
parapijų įvyko savotiški mainai, tądien apsikeitėme 
klebonais ir IV gavėnios – LAETARE sekmadienį 
Eucharistijai vadovavo bei išpažinčių klausė svečias 
kunigas Alfredas Puško.

Paskutinę kovo mėnesio savaitę 
Krekenavos piligrimų centras 
tapo namais. Čia apsigyveno 
kelios ukrainiečių šeimos iš 
Mykolaivo srities. 2 jaunesnio 
ir 1 vyresnio amžiaus moterys 
bei 4 vaikai – berniukai: 3, 5, 9 ir 
12 metų amžiaus.

Balandžio 2 d. bazilika ir parapijos namai buvo pilni 
šurmulio, nes vyko vaikų, besiruošiančių Sutaikinimo 
ir Eucharistijos sakramentams, diena parapijoje. Joje 
sutilpo pasiruošimas pirmajai išpažinčiai, bazilikoje 
stovinčių „dušo kabinų“ prisimatavimas, ekskursija 
po įdomiausias bazilikos vietas, pažintis su vargonais. 
Nėra paprasta tokiame pulke išbūti ramiai, klausyti ir 
išgirsti. Šią dieną mažuosius nustebino buvimas tyloje 
žvelgiant į savo širdį, bandant išgirsti sąžinės balsą.

Balandis - gegužė

KREKENAVOS PARAPIJOS KRONIKOS
Rugilė Duliūtė

Vasaris - kovas
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Balandžio viduryje, klebono iniciatyva, raginome langus užsiklijuoti lipnia juosta, kaip daro žmonės Ukrainoje, 
kad nuo bombardavimų ir sproginėjimų taip greit ir pavojingai nesubyrėtų stiklai. Tai priminimas, kad šiuo metu 
visi esame kare ir kiekvienas turime daryti, ką kas galime, darbu, auka ar malda, kad jis kuo greičiau pasibaigtų.

Velykų Tridienį kaip jau įprastai aplankėme vi-
sas tris parapijas: Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės 
Vakarienės šv. Mišios Upytės bažnyčioje, Didžiojo Pen-
ktadienio – Kristaus mirties ir palaidojimo dienos pa-
maldos Vadaktėlių bažnyčioje bei Velyknaktis Krekena-
voje. Ukrainoje be abejo laimės Ukraina, bet tai nebus 
didžiausia žmonijos pergalė, nes didžiausias triumfas 
bus Jo amžina Karalystė. Tad Gyvenimą skaičiuokime 
Velykomis! Nes tai toks didelis dalykas, tai pergalė, už 
kurią vis dar reikia kovoti ir vardan jos keliauti ir ji vyk-
sta kiekvieną sekmadienį. 

Balandžio 21 d. į baziliką iš Lenkijos atkeliavo 
“naujokas” – Krekenavai ypatingo globėjo Šv. Anta-
no Paduviečio varpas. Jo gamybą inicijavo ir dalinai 
finansavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas 
OFM. Ant vieno varpo šono pavaizduota vyskupo 
heraldika bei parašyta: “Kūno gyvenimas yra siela/ 
Sielos gyvenimas - Kristus”. Kitoje pusėje:

“Mano vardas Antanas Paduvietis
Gyvenimui mane pašaukė

Panevėžio vyskupijos tikintieji
ir jų ganytojas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Krekenava A.D. MMXXII
Šventasis Antanai Paduvieti,

Melskis už mus!”
Džiaugiamės, jog galime priimti tokį visos vyskupi-

jos tikinčiųjų auka nulietą meno kūrinį, kuris kartu 
su Bevardžiu ir Švč. Mergelės Marijos varpu Garbins 
Dievą ir trigubai garsiau kvies bendrai maldai!

Balandžio 29 d. Krekenavos bazilikoje vyko 
Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo 
šventė. Eucharistijai vadovavo kun. Alfredas Puško, 
o po pamaldų studentus sveikino rajono meras Povi-
las Žagunis bei kiti svečiai, vyko dekanų pagerbi-
mas, diplomų įteikimas bei Panevėžio rajono muzikos 
mokyklos mokinių muzikinis sveikinimas.

Gegužės 1 d. Vadaktėlių bažnyčioje kartu su 
tikinčiaisiais šventėme Šv. Jono Nepomuko atlaidus 
bei Motinos dieną!

Balandžio – gegužės mėnesiais Krekenavos para-
pijoje buvo eksponuojama kalvių Vigintos ir Rolando 
Jakubonių asmeninės paroda. Dėkojame autoriams už 
bendradarbiavimą, su menininkais bei jų kūryba galite 
artimiau susipažinti bazilikos internetinėje svetainėje!

Gegužės 15 d. visam laikui į baziliką po 7-erių metų 

sugrįžo restauruotas Krekenavos Švč. Mergelės Mari-
jos Paveikslas su rėmu, kuris dar 2015 m. iškeliavo į 
Prano Gudyno restauravimo centrą, Vilniuje. Ten nu-
statyta, jog paveikslo amžius siekia 400 metų, o per 
šį laiką jis daugybė kartų buvo naujintas, restauruotas, 
keista jo forma, o tikrieji fragmentai užtapyti. 

Esame dėkingi, jog restauravimo centro darbuotojų 
dėka atkurta tikroji paveikslo forma, atidengta XVII 
amžiaus autorinė tapyba, sutvirtintas lentų skydas, 
atrestauruoti aptaisai, rėmai bei grąžinti tikrieji atspal-
viai ir bruožai! 

Kasmėnesinių atlaidų  metu paveikslas buvo 
iškilmingai atidengtas, taip pat pašventintas trečiasis 
bazilikos varpas, kurį dovanojo Panevėžio vyskupi-
jos tikintieji, bei vyko Marijos legiono ACIES šventė. 
Dėkojame visiems, kurie savo darbu, malda ar auka 
prisidėjo, jog Stebuklingasis Krekenavos Dievo Moti-
nos paveikslas sugrįžtų į šventovę.

Gegužės 25 d., į bazilikos bokštą profesionaliai  
įkeltas Šv. Antano Paduviečio varpas, o parapijos na-
muose vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos 
tarybos posėdis. 

Gegužės 25-oji tapo ypatinga ir 46-iems Šv. Rašto 
studijų studentams, nes užbaigėme šiuos studijų me-
tus! Dėkojame visiems buvusiems kartu šioje pažinimo 
kelionėje. Šių studijų metų įrašus rasite www.krekena-
vosbazilika.lt (Aktualu > Apaštalų darbai).

Gegužės 27 d., paskutinis skambutis nuskambėjo 
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturien-
tams, kurie po paskutiniųjų pamokų susirinko į baziliką 
bendrai maldai. Neužmirškite ir neatsisakykite savyje 
dangaus, Marijos artumo,– linkėjo klebonas Gediminas 
homilijos metu ir tegul Jūsų gyvenimai būna auksinės 
žvaigždės, kurios suspindės Dievo ir žmonių akyse!

Birželis - liepa
Birželio 6 d. šventėme Sekmines – Šventosios Dva-

sios atsiuntimą, šią dieną bazilika pasipuošė žaluma, kur 
bepažvelgsi viską puošė berželiai, o po šv. Mišių kaip 
ir dera per gimtadienį skanavome tortu. Sekminėmis 
taip pat užbaigėme Velykinį laiką, trukusį 50 dienų.

Prasidėjusią vasarą Krekenavos parapijoje įprastai 
žymi Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Šv. Mišias au-
kojo iš Kretingos kartu su mūsų kraštiečiu Algirdu 

atvykęs brolis Astijus Kungys OFM. Po šv. Mišių bazi-
likoje vyko XVII šalies festivalio “Skambėk, jaunyste” 
vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas. Tad 
šiais metais atlaidai ypatingi, kupini neišsenkančio 
džiaugsmo ir iki padangių keliančių natų. Tegul Šv. An-
tano užtarimas lydi jus kasdienybėje ir padeda atrasti 
pamestus daiktus ar pamirštą, nutolusią draugystę su 
Jėzumi! 
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Birželio 19 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventės 
sekmadienį –  Devintinėse, 18 vaikų pirmą kartą priėmė 
Jėzų Švč. Sakramente. Esame dėkingi katechetei Jolan-
tai Masiokienei, visus metus vaikus ruošusiai priimti 
Pirmąją Komuniją!

Liturginiame kalendoriuje liepos 12-oji – šventųjų 
sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų minėjimo die-
na. Jau antri metai mūsų bazilikoje turime šių šventųjų 
relikvijas, o tądien šv. Mišiose meldėmės prašydami Jų 
užtarimo, ypatingai santuokiniam gyvenimui. Klebo-
nas homilijoje trumpai apžvelgė šventųjų Liudviko ir 
Zelijos gyvenimo svarbiausius įvykius ir priminė, kad 
kiekvienas iš mūsų, kokiam pašaukimui beatsiliep-
tume, Krikšto sakramentu esame paskirti šventam 
gyvenimui. Liudvikas ir Zelija tokį gyvenimą ir tokį 
pašaukimą išpildė gyvendami santuokoje. 

Liepos 11 – 17 dienomis Krekenavos parapijos na-
muose vyko dailininkų pleneras. Jame dalyvavo aštuoni, 
įvairių specializacijų dailininkai – Lietuvos dailininkų 
sąjungos nariai. Išvertus iš prancūzų kalbos pleneras, 
tai tapymas gamtoje, natūralioje aplinkoje, kuriame 

didelę reikšmę turi esamos šviesos perteikimas. Ir nors 
šiais metais menininkai tapė ir viduje – bazilikoje, 
sako, jog svarbiausia pabėgimas iš kasdienės aplinkos. 

Plenero metu klebonas Gediminas supažindino da-
lyvius su bazilika, aprodė visus kampelius, vitražus, 
išsamiai papasakojo istoriją. Menininkai teigia, jog tai 
įkvėpė juos daugiau laiko praleisti bazilikos erdvėse, 
tyrinėti architektūrines detales, skulptūras bei visa tai 
perteikti akvarele. Savaitę svečiavęsi dalyviai minėjo, 
jog plenero kūriniai neapsiriboja vien baigtais paveik-
slais, o jo metu kaupiama medžiaga ir būsimiems 
darbams: atskirų objektų fragmentai, piešiniai, eski-
zai ar kitos kilusios idėjos, kurios tuo metu sustabdė 
akimirką, vėliau iš naujo atgims jau kituose menininkų 
darbuose.

Liepos 17 dieną Rodų koplyčioje vyko Karmelio 
kalno Švč. Mergelė Marijos – Škaplierinės atlaidai 
bei tradicinė Naujarodžių kaimo kraštiečių šventė. Šv. 
Mišias aukojo kunigas svečias Justas Jasėnas, o po šv. 
Mišių koncertu dalinosi Krekenavos kultūros centro 
kapela “Be cvieko”.

Kaip visada vasara net nespėjusi prasidėti, jau verčia 
paskutinio mėnesio puslapius, tačiau šįmet puslapiai 
turiningi ir labai labai smagūs!

Liepos viduryje Krekenavos parapijos namuose 
įvyko vaikų dienos stovykla. Tris dienas kartu su vai-
kais žaidėme, piešėme, žaidėme ir vėl vis kitomis tech-
nikomis piešėme. Panašu, kad šypsenos nedingtų, būtų 
užtekę ir tiek veiklų, tačiau suspėjome ir pirmą kartą 
patarnauti šv. Mišiose, paskanauti savo pagamintų 
picų, nusiverti 12 Jėzaus gyvenimo pėdų apyrankes ir 
net išsimaudyti Nevėžio upėje. Dėkojame zakrastijonui 
Gediminui, kad supažindino mus su bazilika, mokyto-
jai Rusnei už įdomią veiklą pasitelkiant vien antrines 
žaliavas bei auklėtojoms Daivai ir Ingai už pagalbą 
gaminant picas! 

Liepos 19 d., kartu su Upytės bei Krekenavos parapi-
jos vaikais bei jaunimu išvykome į piligriminę kelionę. 
Ją pradėjome nuo piligrimio žygio į Kryžių kalno atlai-

dus. Ginkūnuose prisijungę prie būrio piligrimų, panašu 
sumažinome žygeivių amžiaus vidurkį kelis kartus. Po 
8 km mojuodami parapijos vėliava pasiekėme Kryžių 
kalną, kur, kartu su piligrimais iš visos Lietuvos bei po 
šv. Mišių iš Krekenavos atvykusiu klebonu Gediminu, 
šventėme Eucharistiją. O tuomet skubėjome į Angelų 
Svetainę, kur ne tik pripildėme pilvus gardžiu maistu, 
bet ir širdis dėkingumu. Sakome ačiū Grąžinai už šiltą 
priėmimą bei dalinamės kelių žygeivių mintimis:

“Buvo labai smagi diena, buvo įdomu pabūti su visais. 
Pirmą kartą nuvykau į Kryžių kalną.  /.../. Ši kelionė man 
labai patiko ir tikiuosi ateityje taip pakeliauti” - Sintija

“Mums labai patiko žygis ramioje aplinkoje. Taip pat 
šv. Mišios, nes ne kiekvieną kartą gali tokias įspūdingas 
pamatyti. Kelionė buvo tikrai unikali” - Jogilė ir Lėja
Stovyklą bei piligriminį žygį finansavo Lietuvių 

Katalikų Religinė Šalpa, dėkojame Jiems už draugystę!

ŠVENTIEJI SUTUOKTINIAI: 
LIUDVIKAS IR ZELIJA MARTENAI

Liudvikas ir Zelija Martenai – Pirmoji sutuoktinių 
pora Bažnyčios istorijoje, kartu paskelbti šventaisiais 
2015 m. spalio 18 d.

Liudvikas Martenas gimė 1823 m. rugpjūčio 22 
d. Bordo mieste, Prancūzijoje. Drausmingas, 

tvarkingas, linkęs į vienatvę ir apmąstymus, Liudvi-
kas išmoko laikrodininko amato. Sulaukęs dvidešimt 
dvejų, svajojo apie dar vienišesnį gyvenimą. Nuvyko 
į Šv. Bernardo vienuolyną, tačiau nebuvo priimtas, 
nes nemokėjo lotynų kalbos. Iš Paryžiaus grįžęs į 

Alensoną, atidarė savo juvelyrinių prekių ir laikrodžių 
parduotuvę.

Zelija Geren gimė 1831 m. gruodžio 23 d. Gan-
delain kaime, šiaurės Prancūzijoje. Ji buvo ne-

paprastai rūpestinga, darbšti, atsakinga, be galo mylinti 
ir turinti humoro jausmą. Būdama trylikos Zelija su 
tėvais persikėlė į Alensoną. Ji svajojo apie pašvęstąjį 
gyvenimą, tačiau dėl silpnos sveikatos į vienuolyną ne-
priimta. Dvidešimt dviejų Zelija, baigusi mezginių ama-
to mokyklą, įsteigė nėrinių dirbtuves. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras

ir jaunimo
VAS RAAKVAI Ų
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1858 m. balandį ei-
dama per Šv. Leonardo 
tiltą Alensone, Zelija 
pamatė bepraeinantį vyrą 
ir išgirdo vidinį balsą, 
jai sakantį: „Tai jis, kurį 
paruošiau tau“. Šis vyras 
buvo Liudvikas Martenas. 
Po trijų mėnesių pažinties 
1858 m. liepos 12 d. Liud-
vikas ir Zelija susituokė. 
Tuo metu civilinė valdžia 
nepripažino bažnytinės 
santuokos, todėl pora pirmiausia turėjo ceremoniją 
miesto rotušėje, o vidurnaktį prisiekė vienas kitam Alen-
sono Dievo Motinos katedroje. 

Liudvikas ir Zelija patyrė visus žemiško gyveni-
mo rūpesčius: nuosavas verslas, vaikai, buitis... Zelija 
ne sykį laiškuose broliui guodėsi dėl didžiulio darbo 
krūvio. Nėrinių verslas išsiplėtė tiek, kad Zelija samdė 
iki dvidešimties nėrėjų, kurių pagamintus gabalėlius ji 
pati sujungdavo į didesnius gaminius.  1870 m. Liud-
vikas pardavė juvelyro-laikrodininko verslą ir atsidėjo 
nėrinių verslo finansų ir užsakymų tvarkymui.

Vienas dalykas Martenų gyvenime nesikeitė – Die-
vas visuomet buvo pirmoje vietoje: šv. Mišios kiekvieną 
rytą, ištikimas sekmadienio šventimas, bendra malda 
šeimoje, dalyvavimas rekolekcijose, maldingose draugi-
jose, dosni parama misijoms. Gailestingumo darbai 
buvo Martenų šeimos kasdienybė: rūpinosi vargšais, 
nepasiturinčiais, senoliais, nuskriaustaisiais. Vaikus 
mokė gerbti vargšus. 

Sutuoktiniai buvo be galo šiltai mylintys, tačiau kartu 
ir reiklūs tėvai. Liudvikui ir Zelijai gimė 9 vaikai, 4 mirė 
maži. Šeimos laiškuose galima išskaityti, jog dukroms 
duota pašaukimo laisvė, tačiau galiausiai visos pen- 

kios dukros tapo vienuolėmis; žymiausia iš jų – šventoji 
Kūdikėlio Jėzaus Teresė; dar viena dukra Leonija – Die-
vo tarnaitė.

Sutuoktiniai kūrė šiltą ir jaukią namų židinio aplinką, 
jiems itin svarbus buvimas su šeima. Abu turėjo ir 
asmeninių pomėgių. Liudvikui patiko žvejyba, literatūra, 
kelionės, dainavimas, medžioklė, biliardas, gamta. Zeli-
jos pomėgiai: laiškų šeimos nariams rašymas, knygos, 
bendravimas, artimųjų lankymas, gailestingumo darbai.

Energija trykštanti, gyvybinga Zelija būdama 45-
erių sulaukė skaudžios diagnozės – krūties vėžys tiek 
pažengęs, kad operuoti nebeverta. Po metų visiškai 
pasitikėdama Dievo valia, tačiau fiziškai smarkiai 
kentėdama, Zelija užgeso. Jos gedėti liko 54-erių Liud-
vikas ir penkios dukterys. 

Po žmonos mirties Liudvikas pardavė nėrinių 
verslą bei namą ir persikėlė į Lizjė miestą, prie Zeli-
jos brolio šeimos.  Sulaukusį 64-erių Liudviką ištiko 
pirmasis paralyžiaus priepuolis. Vėliau dėl smegenų 
aterosklerozės trejus metus gulėjo psichiatrinėje 
ligoninėje. Kai pajėgdavo, pagelbėdavo kitiems ligo-
niams. Paskutinius dvejus metus nebegalėjo vaikščioti 
ir buvo slaugomas namuose.

Zelija visuomet buvo kupina prisirišimo ir 
susižavėjimo savo vyru – laiškus pabaigdavo eilute: 
„Tavo žmona, kuri myli tave labiau už gyvenimą.“ Liud-
vikas, nors parašė labai mažai laiškų, juos užbaigdavo: 
„Tavo vyras ir tikras draugas, mylintis tave amžinai“. 

 „Šventieji niekada nepasensta, jiems negalioja se-
naties terminas. Jie visuomet lieka Bažnyčios jaunystės 
liudytojais. Jie niekuomet netampa praeities veikėjais, 
vakardienos vyrais ir moterimis. Atvirkščiai: jie visuo-
met yra rytojaus vyrai ir moterys, evangelinės žmogaus 
ir Bažnyčios ateities, būsimo pasaulio liudytojai“ –   
Šv. Jonas Paulius II, 1980 m. gegužė.
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2022 m. vasaris Krekenava Upytė
Savaitgalis (02-05/06) 562,91 190,00
Savaitgalis (02-12/13) 260,50 127,00
Kasmėnesiniai atlaidai (02-15) - -
Sekmadienis (02-20) 126,52 448,40
Šeštadienis (02-26) 111,90 -
Ukrainos Caritui (02-27) 801,52 334,90
2022 m. kovas Krekenava Upytė
Sekmadienis (03-06) 367,00 151,00
Sekmadienis (03-13) 329,42 213,20
Kasmėnesiniai atlaidai (03-15) 339,20 -
Savaitgalis (03-19/20) 560,45 270,50
Savaitgalis (03-26/27) 522,50 211,50
2022 m. balandis Krekenava Upytė
Savaitgalis (04-02/03) 560,50 175,00
Verbų sekmadienis (04-10) 1 055,52 547,50
Didysis Ketvirtadienis (04-14) - 146,50
Velyknaktis (04-16) 815,00 -
Velykų rytas (04-17) 1 388,54 577,90
II Velykų diena (04-18) 278,00 -
Savaitgalis (04-23/24) 507,40 165,90

2022 m. gegužė Krekenava Upytė
Sekmadienis (05-01) 683,50 295,00
Sekmadienis (05-08) 350,33 139,00
Sekmadienis - atlaidai (05-15) 1 268,90 138,00
Sekmadienis (05-22) 419,63 378,00
Savaitgalis (05-28/29) 403,40 125,00
2022 m. birželis Krekenava Upytė
Sekminės (06-05) 601,67 290,00
Šv. Antano atlaidai (06-12) 1 472,33 87,00
Kasmėnesiniai atlaidai (06-15) 236,08 -
Sekmadienis (06-19) 532,70 179,00
Savaitgalis (06-25/26) 363,96 126,00
2022 m. liepa Krekenava Upytė
Savaitgalis (07-02/03) 492,90 137,00
Sekmadienis (07-10) 306,40 137,50
Kasmėnesiniai atlaidai (07-15) 190,00 -
Savaitgalis (07-16/17) 383,40 161,50
Atlaidai Roduose (07-17) 165,00
Savaitgalis (07-23/24)
Šv. Madalenos atlaidai Upytėje

567,29 845,00

Sekmadienis (07-31) 403,86 148,00

Va
da

kt
ėl

ia
i: 

D
id

ys
is

 P
en

kt
ad

ie
ni

s (
04

-1
5)

 - 
21

5,
90

 e
ur

; 
Šv

. J
on

o 
N

ep
om

uk
o 

at
la

id
ai

 / 
M

ot
in

os
 d

ie
na

 (0
5-

01
) -

 2
64

,0
0 

eu
r



PAMALDŲ LAIKAS
Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bazilikoje

Sekmadieniais, šeštadieniais, antradieniais – 12 val.
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais – 18 val.
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais – 19-20 val.
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis

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

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

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 zakrastijonas
Gediminas Kaspariūnas, tel. 8 688 91390

Krekenavos ir Upytės parapijų komunikacijos 
specialistė ir jaunimo koordinatorė

Rugilė Duliūtė, tel. 8 636 28045
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: 

Ramutė Valikonienė ir Akvelina Pogužinskienė
Upytės bažnyčioje ir nešti pas ligonius: 

Tomas Černauskas

2022 m. vasarį - kovą iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Albina Kubilienė, 65
Edvinas Zopelis, 21
Virginijus Petrulis, 64
Genė Zalumskienė, 94

Upytės parapijoje
Aurimas Steponavičius, 51
Aldona Indriūnienė, 76

Kviečiame prisidėti prie bazilikos išlaikymo
Sąsk. nr.  LT45 7300 0100 0237 8753
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: auka išlaikymui

Gitana Misevičiūtė, 48
Adolfas Šiukšta, 88
Daiva Venskonienė, 67
Alvydas Krikščiūnas, 66

2022 m. balandį - gegužę iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Ala Kazakevičienė, 67
Barbora Matulevičienė, 85
Violeta Endrikaitienė, 62
Gytis Adašiūnas, 22

Marijonas Vaidilauskas, 90
Inga Steponavičienė, 50
Petras Mickus, 76
Veronika Petrauskienė, 82

2022 m. birželį - liepą iškeliavusieji į Amžinybę

Janina Galiauskienė, 77

Upytės parapijoje
Vldadimir Tiuško, 82
Bronius Račys, 84
Vaclovas Viržbickas, 74

Vladislovas Vaišvila, 68
Saulius Šukys, 63

Krekenavos parapijoje
Ona Malinauskienė, 92
Teodora Krikščiūnaitė, 77

Nijolė Pranaitienė, 86
Edmundas Daugvila, 84

2022 m. nauji Bažnyčios nariai (kovas - gegužė)
Krekenavos parapijoje
Tajus Vitas Adomavičius
Tautvydas Danielius Vilius
Lukrecija Krasauskytė
Upytės parapijoje
Kajus Matas Petraitis

Emanuelis Lukas Buteikis
Jokūbas Karieta
Urtė Ieva Žiedelytė

Rokas Garbevičius
2022 m. nauji Bažnyčios nariai (liepa - birželis)

Krekenavos parapijoje
Dija Adelė Lapinskaitė
Noelė Izabelė Skrebytė
Ajus Vincentas Marčiukaitis
Arielė Emilija Morkūnaitė
Olivija Agota 
Marcinkevičiūtė
Kornelija Kurovaitė
Vaidas Jonas Kanaporis
Monika Marija Girdenytė
Airidas Jonas Cvetkovas
Vincas Jonas Buziliauskas

Mantas Remigijus Tautkus
Augustas Augustinas 
Mierkys
Ema Izabelė Čepukėnaitė
Gabrijus Elijas Čepukėnas
Motiejus Barvainis
Mario Eugenijus Ševčenko
Darija Danielė Šimoliūnė
Ažuolas Mykolas Dainys
Herkus Jonas Sereika
Augustas Adas Pukas

Upytės parapijoje
Domas Kazlauskas
Augustas Braknė

Emilis Jonas Strioga
Paulina Giedrikaitė

2022 m. vasarį - liepą priėmė Santuokos sakramentą
Krekenavos parapijoje
Simonas Pranckevičius ir Kristina Pranckėtytė
Augustinas Narkevičius ir Laura Brazauskaitė
Paulius Adamkevičius ir Lina Šemežytė
Juozas Masėnas ir Viktorija Milčiūnaitė
Linas Juška ir Odeta Remekaitė
Upytės parapijoje
Sigitas Petraitis ir Sigita Petrikonytė
Tomas Makasejevas ir Rūta Marozaitė


