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Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromėjaus ir
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys

Mielieji,

Lapkričio    24 d.   Kristaus Karaliaus iškilme užbaigiame
ne tik liturginius, bet ir Pop. Benedikto XVI - ojo paskelbtus
Tikėjimo Metus.   Tai nereiškia, kad nuo ateinančio advento
nebereikės tikėti. Lumen    Fidei – Tikėjimo šviesa yra Dievo
dovana Bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų, dovana, kurią
nuolat turime priimti ir dalintis su kitais. Kviesčiau   visus
ateinančiuose metuose rasti laiko perskaityti naujausią Pop.  
Pranciškaus encikliką apie tikėjimą. Neįmanoma būti tikru
tikinčiuoju nepažįstant ir nesuprantant kas yra tikėjimas ir ką
reiškia tikėti. Esame nuolatinio tikėjimo, suartėjimo su  Dievu
kelionėje, ir   joje nesame vieni. Pats Jėzus, žmogumi tapęs
Dievas, mus pasitinka ir lydi kartu su angelais, Dievo Motina ir
visais šventaisiais.
Prasidedantis   Advento laikotarpis, kviečia mus iš naujo apmąstyti   Dievo, tapusio
žmogumi, atėjimo į mūsų tarpą, įsikūnijimo slėpinį.  Reikia dvasios ir proto pastangų, kad
neužilgo švenčiamos Kalėdos netaptų tik žmogaus sielą nuskurdinančia  blizgučių, angelėlių
ir dovanų švente. Adventiniame laikotarpyje laukimo ir įsigilinimo į Kalėdų slėpinį pavyzdžiu
tampa pati Kūdikėlio besilaukianti Dievo Motina Marija. Glauskimės prie Jos su vaikišku
pasitikėjimu ir malda.
Advento metu būsime kviečiami savo auka įsigyti „Carito“   žvakelę ir tokiu būdu
prisidėti prie šios bažnytinės organizacijos savanorių pastangų   įkūnyti artimo meilę. Noriu
pasidžiaugti Upytės ir Krekenavos   karitiečiais   ne vienerius
metus su pasiaukojimu vykdančiais taip svarbią karitatyvinę
veiklą, kviesčiau juos paremti ne tik malda ir auka, bet ir
įsitraukimu į jų gretas.
    Parapijose matomi ir kiti darbai, kuriuos atlieka ne svetimi,
bet savi žmonės tai yra Jūs! Džiaugiuosi,  kad   pamažu daugiau
tikinčiųjų supranta, kad bažnyčios, šventoriai, klebonijos,
parapijos salės, yra ne vyskupų ar kunigų turtas ir rūpestis,
bet pirmiausia tikinčiųjų bendruomenės nuosavybė, skirta
jų dvasiniam gerbūviui palaikyti. Ir toliau tegul Dievo Dvasia
lydi   mus   krikščioniškos brandos link, kad taptume labiau
sąmoningi ir atsakingi Kristaus Bažnyčios nariai.
    Advento Motina -   Malonių Versme, lydėk mus tikėjimo
kelionėje.
Jūsų klebonas,
Kun. Gediminas.

2 | Po Bazilikos skliautais

Rudeniniai atlaidai Upytėje
Brigita Jasnauskaitė

Šiemet tituliniai šv. Karolio Baromiejaus
atlaidai Upytėje lapkričio 3 d. buvo ne mažiau
ypatingi nei šv. Marijos Magdalenos atlaidai vasaros
viduryje. Kaip šv. Marijos Magdalenos atlaidai
neapseina be lietaus, taip ir šv. Karolio Baromiejaus
atlaidų rytas visus pasitiko rudeniškai vėsiais lietaus
lašais, tarsi pabrėždamas, kad Upytėje šią dieną
vyksta ypatinga šventė. Tačiau aktyvių parapijiečių
nuotaikos peleninės spalvos dangus netemdė –
nuo pat ankstyvo ryto parapijos namuose vyko
paskutiniai pasiruošimo darbai iškilmingam jų
atidarymui.
Šia ypatinga proga Upytės parapijos tikintieji
sulaukė ir išskirtinio svečio - naujojo Panevėžio
vyskupo J. E. Liongino Virbalo apsilankymo, kuris,
kartu su Upytės klebonu Gediminu Jankūnu, aukojo
iškilmingas šv. Mišias. Homilijos metu vyskupas
pasidalijo prisiminimais iš Italijos, kur šv. Karolio
Baromiejaus atlaidai sulaukia ypatingo tikinčiųjų
dėmesio ir švenčiami ypač iškilmingai.
Po šv. Mišių visi susirinkusieji buvo
pakviesti į parapijos namų salės atidarymą.
Vyskupui palaiminus pastatą ir palinkėjus toliau
sėkmingai tęsti užsibrėžtus darbus, visi sugužėjo į
atnaujintas patalpas. Parapijos namų salė svečius
pasitiko išpuošta rudeniniais lapais, puokštėmis,
akį džiugino vietinių gyventojų suneštų moliūgų
paroda. Susirinkę prie savo suneštų vaišių stalo,
šventės dalyviai gėrėjosi salės jaukumu. Atidarymo
šventės metu netrūko nei šokių, nei tradicinių
žaidimų, o visiems puikiai žinomomis dainomis
buvo išbandyta ką tik suremontuotų sienų akustika
(kaip gerai skamba garsai).

Nors parapijos salė tik maža dalis viso didelio
pastato, kuriam būtinas remontas, tačiau kunigo
Gedimino iniciatyvos dėka pradžia jau padaryta visų tikinčiųjų bendras darbas, bei aukojamas laikas
davė puikių vaisių tiek dvasiai, tiek kūnui. Šviesi ir
jauki salė bus puikia paskata toliau tvarkyti likusią
parapijos namų dalį ir taps ta maža kibirkštėle, kuri
užkurs norą siekti tolimesnių tikslų bei stiprins
tikinčiųjų bendruomenės dvasią bei aktyvumą.
Juk dabar yra vieta, kur galima pailsėti, atsipūsti,
atsigerti arbatos ir vėl visiems draugiškai, kaip iki
šiol, kibti į tolimesnius parapijos namų tvarkymo
darbus. Ypač didelę iniciatyvą tvarkant parapijos
namus bei ruošiantis jų atidarymui rodė Vaišvilčių
kaimo tikintieji.
Smagu ir gera matyti, kad tikinčiųjų
bendruomenės nariai gali ne tik važiuoti grožėtis
kitomis aktyviomis parapijomis, gėrėtis Vajasiškio
kaimelio žmonių veiklumu, bet ir patys geba įrodyti,
kad noro ir idėjų jiems tikrai netrūksta. Tikinčiųjų
bendruomenė šiemet jau trečią kartą sukviečia
visus į renginius - aktyviausi parapijiečiai surengė
neužmirštamą Joninių vakarą, smagią Šv. Marijos
Magdalenos atlaidų agapę, o dabar visų parapijiečių
lėšomis suremontuota salė, kurioje bus galima
susirinkti bet kokia proga iš vakaro nesekant orų
prognozės. Tikiu, kad tai tik pati pradžia to, ką šie
atsidavę tikintieji gali padaryti, ypač turėdami tokį
aktyvų, rūpestingą ir visus įkvėpiantį dvasinį vadovą
- juk kas būtų naujos sienos, lygios grindys, tobulas
apšvietimas, gražios užuolaidos ir platus stalas,
jeigu jų neužpildytų tikėjimo vedini bendruomenės
nariai.
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Marijos Legionui „Malonių Versmė“ vieneri metai
Aldona Juozapaitienė, prezidiumo pirmininkė

Greit prabėgo metai nuo Marijos legiono
„Malonių Versmė“ susikūrimo. Su baime ir
nedrąsiai žengėme pirmuosius žingsnius. Abejonės,
svarstymai, įvairios replikos ar pajėgsime, ar
sugebėsime gyventi kaip reikalauja Marijos Legiono
sistema, taisyklės. Supratome, kad kiekvieno mūsų
asmeninis įsipareigojimas bus skleisti ir atgaivinti
tikėjimą ir pasišventimą, su Marijos dvasia ir
rūpestingumu tarnauti kiekvienam žmogui ir
Kristui, nueiti pas kiekvieną, kuris laukia, kuriam
reikia, kad ateitum, kuris tiesiog nedrįsta susieti
savo gyvenimą su Dievu, ar atitrūko ir jaučiasi
nepatogiai. Nėra žmonių ledinėmis širdimis,
tik yra atšalusių. Sušildyk ir jis bus laimingu
žmogumi, dovanos laimę kitiems. Sunki buvo mūsų
prezidiumui pradžia. Mažai kas ryžosi priklausyti
Legionui. Nemažai yra vadinančių save katalikais,
bet jie nepajėgia suprasti bažnytinių organizacijų
reikšmės, jų veiklos prasmės ir apsiriboja tik
bažnyčios lankymu. Ne iš netikinčių ar abejojančių,
o kaip tik iš tų „uoliųjų“ sulaukiame kritikos,
šmeižto, pajuokos, knaisiojimosi po praeitį ir
kitokių pasityčiojimų, kurie silpnesnius žmones
trikdė. Nežiūrint į tas „šėtoniškas“ strėles iš šalies,
ir problemų prezidiumo viduje, pasiekėme neblogų
rezultatų. Sustiprėjo prezidiumas, pagausėjo
davusių Pažadą, maldos pagalbininkai suprato,
kad jų malda labai stiprina Legioną ir reikalinga
Marijai.
Legioną sudaro 21 legionieriai. Prezidiumą
– 6 (1 – laikinai pasitraukė). Nariai reguliariai
dalyvauja savaitiniuose Prezidiumo susirinkimuose,
atlieka pavestus darbus, meldžiasi, o bendroje
maldoje lengviau ir aiškiau sprendžiamos iškilę
problemos, sprendžiami klausimai. Apie visą tai
buvo kalbama spalio 29 dieną Panevėžio vyskupijos
Marijos Legiono Curijos tarybos susirinkime,
kuriame mūsų Legionas davė ataskaitą už praėjusių
metų veiklą. Susirinkimas, kuriame dalyvavo J. E.
vyskupas Lionginas Virbalas įvyko parapijos salėje.
Ataskaitą perskaitė „Malonių versmė“ prezidiumo
sekretorius brolis Gediminas. Pagrindiniai darbai
buvo Marijos Legiono atmintinės studijavimas
dalykiniuose susirinkimuose ir asmeniškai ;
ryšių palaikymas su kitomis organizacijomis ir
prezidiumais, su parapijiečiais, Rožinio kalbėjimas
susirinkus keliems pas senelius, neįgaliuosius,
ligoninėje ir slaugos namuose, jų lankymas, pagalba

šventoriaus tvarkymo darbuose, kapinių tvarkymas.
Marijos Legiono broliai ir sesės bendravo su AA
klubu, ieškojo nedrįsusių ten ateiti, padėjo jaunimo
kursų „Alfa“ užsiėmimų metu. Pravestos kelios
akcijos : Marijos radio klausymo, kojinių mezgimo
- Trijų Karalių dovanos seneliams, „Knyga į namus“,
Paieškos, kam reikia Šv. Sakramentų. Prezidiumo
dėka parapijiečiai aplankė Marijampolę, Šiluvą,
Tytuvėnus, keliavo 1863 m. sukilimo takais ir kitur.
Ataskaitoje buvo paminėti svarbesni darbai tos
nedidelės grupelės, kuri pasiryžusi žengti kartu
su Švč. M. Marija, kurios stebuklingo paveikslo
kopija keliavo po Krekenavos miestelį. Gaila tų,
užkietėjusių širdžių, kurios nesuprato to žingsnio,
juokėsi, komentavo su panieka. Matyt, jie taip
norėjo pateisinti save , kad nedrįso prisidėti prie
šios akcijos.
Susirinkimo metu pasidalino savo mintimis
kitų prezidiumų atstovai, kurie perdavė pageidavimą,
kad vyskupijos Marijos Legionų Dvasios vadu ir
toliau liktų kun. Gediminas Jankūnas. Vyskupas
Lionginas Virbalas atidžiai visų išklausė, pasidalino
mintimis, davė labai reikalingų patarimų.
Pirmi metai, pirmi darbai, pirma ataskaita,
liaudiškai šnekant, pirmas blynas būna prisvilęs, o
kad tas „blynas neprisvilo“ visų „Malonių versmė“
legionierių vardu dėkoju dvasios vadui, kun.
Gediminui už pasiūlymus, patarimus, nukreipimus
veiklai.
O mes pasiliekame tokį pastebėjimą kitiems
metams: „Nereikalaujama atversti kiekvieno, bet
užmegzti ryšį su kiek įmanoma daugiau žmonių“.

Parapijos salėje jau veikia katalikiškos
literatūros biblioteka. Knygas galima pasiimti atėjus
patiems arba paprašyti bet kurio legionieriaus ir
jums atneš į namus. Ateidamas legionierius turės
su savimi sąrašą turimų knygų, kad galėtumėte
išsirinkti sekančiam kartui.
Už bibliotekėlės įkūrimo idėją ir knygas
esame dėkingi klebonui. Kaimo gyventojams tikrai
nėra kur gauti katalikiškos literatūros, o gavus
ir perskaičius, daug kas gali būti nesuprantama.
Legionierių pareiga ir bus išsiaiškinus padėti
suprasti skaitovui. Maloniai laukiame skaitytojų!

4 | Po Bazilikos skliautais

„ŽOLYNĖLIO“ IŠVYKA Į DIEVO APVAIZDOS SESERŲ VIENUOLYNĄ
Julija Lapiniauskaitė,
katalikiško jaunimo grupės „Žolynėlis“ narė

Ankstyvą šeštadienio rytą mes, „Žolynėlio“
nariai, pakviesti sesers Loretos, išvykome į
vienuolyną Panevėžyje. Kadangi daugelis iš mūsų
niekada nebuvo lankęsi vienuolyne, ši kelionė
mums tapo puikia galimybe susipažinti su seserų
gyvenimu bei jų užsiimama veikla.
Tik pravėrus vienuolyno duris, mus
maloniai pasitiko sesuo Loreta, kuri padėjo
nepasiklysti erdviose bei šviesiose vienuolyno
patalpose. Netrukus susipažinome su dar viena šios
kongregacijos seserimi, vardu Paulina. Ši jauna bei
linksma sesutė ne tik papasakojo Dievo Apvaizdos
seserų kongregacijos įkūrimo istoriją, bet ir leido
mums, nepatyrusiems jaunuoliams, pažinti įvairias
vienuolyno kerteles. Sužinojome, kad Dievo
Apvaizdos seserų vienuolyną apie 1930-uosius
metus įkūrė Marija Rusteikaitė, kuri užsiėmė
karitatyviniu bei labdaringu darbu senelių ir
vaikų prieglaudose. Nustebome, kiek skirtingų bei

svarbių darbų, tokių kaip krikščioniškas vaikų ar
suaugusių ugdymas, visapusiška pagalba Bažnyčiai
ar įvairūs buitiniai darbai, atlieka kuklios sesutės.
Ne vienam iš mūsų įspūdingiausiu momentu tapo
galimybė stebėti, kaip įgudusiomis rankomis
kepami, džiovinami ir pjaustomi kalėdaičiai. Taip
pat grožėjomės nuostabiai išsiuvinėtais liturginiais
rūbais. Supratome, kad šie darbai reikalauja
begalinės kantrybės, atidumo ir kruopštumo. Mūsų
ekskursijai pasibaigus, vienuolyno koplyčioje,
giedodami giesmes, padėkojome Viešpačiui už šią
unikalią galimybę.

Po trumputės adoracijos valgėme bendrus
pietus jaukiame vienuolyno valgomajame. Pietų
metu ne tik gardžiavomės seselių paruoštais valgiais,
bet ir susipažinome su kitomis kongregacijos
seserimis bei mielai dalinomės patirtais įspūdžiais.
Vakarėjant nei vienas netroškome išvažiuoti,
atsisveikinę vylėmės, kad ši kitokio gyvenimo
patirtis nebus paskutinė, o ir kitose vietose, kurias
dar aplankysime, mes būsime taip pat šiltai sutikti.
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Netradicinė skautų stovykla
Ilona Dauderienė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos
“Aušrinės“ draugovės, Aukštaitijos tunto tuntininkė

Saulėtas ir nerudeniškai šiltas paskutinis
spalio savaitgalis sukvietė Panevėžio rajono
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos
„Aušrinės“ ir Naujamiesčio „Bakutės“ draugovių
skautus į integruotą sveikos gyvensenos ir ekologijos
rudens stovyklą. Stovykla įvyko vaikų socializacijos
projekto dėka.
Pirmą vakarą mus, skautus, nuoširdžiai
pasveikino Naujamiesčio vidurinės mokyklos
direktorė Daiva Dirsienė. Vėliau tradiciškai
vakarojome prie draugystės laužo, dainavome
skautiškas dainas, šokome, prasmingai leidome
laiką.
Šeštadienio rytas visus išjudino mankšta
mokyklos stadione. Po pusryčių išskubėjome į
darbelių kalvę. Čia įgyvendinome pagrindinę
projekto idėją tema „Mano linkėjimas vienišam
seneliui“. Rankų darbo atvirukuose pražydo sniego
gėlės, nusileido angelai, linkėjimus nešė briedžiai
ir kiškučiai. Kiekvienas skautas pagamino po
keletą atvirukų, kurie prieš Šv. Kalėdas pradžiugins
vienišus senyvus žmones. Sugrįžę iš darbelių
kalvės, prisiminėme sveikos gyvensenos principus:
ruošėme pietus iš ekologinių produktų. Kūrėme
ir pristatėme antireklamą traškučiams ir gėrimui
Coca-Cola. Po įtikinančio pokalbio visi skautai su
didžiuliu apetitu suvalgė sveikus pietus, o traškučiai
ir didžiuliai (2 litrų) buteliai Coca-Colos sugrįžo
atgal į kuprines. Šeštadienio vakaro diskusijoje
dalyvavo Naujamiesčio klebonas Raimondas
Kazlauskas. Artėjant adventiniam laikotarpiui
drauge prisiminėme esmines žmogaus vertybes,
gyvenimo prasmės ieškojimus.
James Martin SJ.
Išvertė Dalia Žemaitytė

Sekmadienio rytą po tradicinės mankštos
lauke ir sočių pusryčių išsiruošėme į ekologinį
žygį. Juk visai nesunku pabuvus gamtoje susidėti
savo šiukšles ir jas išmesti ten, kur priklauso
– į šiukšlių konteinerius. Gamta yra mūsų
namai, o namuose turi būti jauku ir švaru. Po
diskusijų keliavome į Naujamiesčio šiaudinių
skulptūrų parką. Čia apžiūrėjome ekspozicijas,
kalbėjomės, fotografavomės. Vėliau dalyvavome
Šv. Mišiose, skaitėme skaitinius, maldavimus,
nešėme skautiškus atnašus. Po Šv. Mišių klebonas
Raimondas
Kazlauskas
pakvietė
skautus
padainuoti skautų himną. Sugiedoję himną, skautai
bažnyčioje su bendruomene dalinosi atnašais. Tuo
pradžiuginome visus žmones, tuo metu dalyvavusius
sekmadieninėse mišiose. Po Šv. Mišių visi linksmi
sugrįžome į mokyklą, ten pasivaišinome arbata.
Vėliau, nors ir nenoriai, tačiau, pažadėję greitai
susitikti, išskubėjome į namus.
Nuoširdžiai dėkoju Naujamiesčio mokyklos
direktorei Daivai Dirsienei, skautų vadovei Rita
Liaugaudienei, Naujamiesčio klebonui Raimondui
Kazlauskui ir skautams.

Nauja romumo malda

Dieve, suteik man romumo
priimti žmones, kurių negaliu pakeisti,
o toks yra beveik kiekvienas,
nes aš nesu Tu, Dieve.
Bent jau nebuvau pastarąjį kartą, kai tikrinausi.
Ir kadangi viską gali, Dieve,
suteik man drąsos
pakeisti tai, ką turiu pakeisti savyje,
iš tiesų, gana daug ką, nes vėlgi
aš nesu Tu, taigi, nesu tobulas.

Verčiau rūpinsiuosi, kaip pasikeisti pačiam,
nei jaudinsiuos, kaip pakeisti kitus žmones,
kurių, kaip jau sakiau,
vis tiek negaliu pakeisti.
Ir suteik man išminties paprasčiausiai nutilti,
kai tik galvosiu,
kad esu šaunesnis už bet kurį kitą, šalia esantį,
kad niekas, išskyrus mane, nesupranta, apie ką kalbama,
ar kad tik aš vienas turiu visus atsakymus.
O svarbiausia, Dieve,
suteik man išminties
prisiminti, kad aš
nesu Tu.
Amen.
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Tavo žodis – šviesa mano takui
Panevėžio Vyskupijos Kurija

TIKĖJIMO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ 2013 m. lapkričio 23 d, PANEVĖŽYJE.
PROGRAMA
10.00 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 11.40
11.40 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00 - 14.00
14.10 - 14.45
15.00 - 16.00

- Registracija(Panevėžio K. Paltaroko gimnazija.Vysk. K. Paltaroko g.18.)
- J.E. Vyskupo Liongino Virbalo sveikinimas.
- Konferencija. Dievo Žodis – skaityti ir/ar suprasti. Kun.A. Akelaitis.
- Konferencija. Švento rašto studijos parapijinėje grupelėje. Dr. Kun. G. Jankūnas.
- Agapė (Dalinsimės pačių suneštomis vaišėmis)
- Darbas grupėse. Šv. rašto praktinis skaitymas (Lk 24,13-35 )
- Darbo grupėse pristatymas ir apibendrinimas.
- Šv. Mišios. (Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra).

Kviečiame prenumeruoti katalikiškus leidinius
Užsiprenumeruoti leidinius ir atsiimti galima
Krekenavos bazilikoje pas A. Pogužinskienę.
Tokiu būdu prenumeruojama katalikiška
spauda yra pigesnė palyginus su Lietuvos pašto
siūloma prenumerata. Parapijai užsakius daugiau
nei 10 to paties pavadinimo leidinių, pristatymas
nemokamas ir kaina mažesnė.

* Žurnalas „ARTUMA“ vieno mėn. kaina 3,5 Lt.
* Žurnalas „ŽODIS TARP MŪSŲ“ dviem mėn.
kaina 4 Lt.
* Žurnalas „MAGNIFICAT“ vieno mėn.
kaina 8 Lt.
* Ketvirtinis Žurnalas „KELIONĖ su Bernardinai.lt“
vieno kaina 9 Lt, metams 36 Lt.
* Laikraštis „XXI Amžius“ 10 norinčiųjų vieno
kaina 1,35 Lt. mėn. kaina 10,8 Lt.

LABDARA
Lapkričio 6 d. parapija gavo labdarą iš JAV,
Bostono Lietuvos Vaikų Globos organizacijos.
Labdarą organizavo ten gyvenantis ir dirbantis toje
organizacijoje Jurgis Stankevičius. Gerb. Jurgio
Stankevičiaus
šeima turi ypatingų sentimentų
Krekenavos parapijai. Jo žmona Nijolė Jurgelevičiutė
Stankevičienė gimė Šeduvoje. Jos tėvai, Adomas
ir Jadvyga Jurgelevičiai, gyveno Krekenavoje ir
Šeduvoje. Juos Krekenavos bažnyčioje sutuokė kun.

Svaigzdys 1930 m. sausio 19 d. Jų sūnus Vytautas
buvo pakrikštytas kun. Barono 1930 m. liepos 7 d.
Krekenavos bažnyčioje.
Esame dėkingi Jurgiui Stankevičiui ir Bostono
Lietuvos Vaikų Globos savanoriams.
Labdara perduota dalinimui Krekenavos
„Caritas“.

2013 metų spalio mėnesio Krekenavos ir Upytės parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, Lt

Upytės, Lt

Vadaktėlių, Lt

Sekmadienio rinkliava (10.06)

557,-

233,-

-

Sekmadienio rinkliava (10.13)

657,-

201,-

56,-

1164,-

-

-

Sekmadienio rinkliava (10.20)

472,-

205,-

-

Sekmadienio rinkliava (10.27)

465,-

226,-

-

Atlaidų rinkliava (10.15 )
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Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje vyksta
kiekvieną penktadienį 17 val. parapijos salėje.
Kviečiame dalyvauti.

2013 metų spalio mėnesį pakrikštytieji:
Krekenavos parapijoje:

Kevinas Aleksas Stankevičius
Kristupas Počiulpas
Juozas Paškauskas
Tomas Šiukšta
Adrija Emilija Ribikauskaitė
Lukas Jonas Petraška

Upytės parapijoje:

Benediktas Budrys
Viktorija Jasnauskaitė.

Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų
bazilikoje prašome susitarti iš anksto
paskambinus į klebonijos raštinę.

2013 metų spalio mėnesį iškeliavusieji į
amžinybę:
Krekenavos parapijoje:

Antanas Karošas 64 m.
Julija Rusinienė 85 m.

Upytės parapijoje:

Sofija Emulienė 78 m.
Stanislava Savickienė 103 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Švč. Sakramento adoracija I mėn. ketvirtadienį
nuo 18.30 val. iki 20.30 val.

Klebonijos raštinėje darbo dienomis galima
įsigyti bazilikos suvenyrų ir dievocionalijų, o
sekmadieniais ir švenčių metu bazilikos gale.

2013 metų spalio mėnesį susituokusieji:

Trumpa parapijų informacija:

Kristina Šatinskaitė ir
Justas Kaušakys.

Sveikiname!

Sveikiname uolų Krekenavos parapijos tikintįjį
JUOZĄ UŽKURAITĮ sulaukusį 96- ojo gimtadienio.
Linkime Dievo palaimos ir Krekenavos Švč. M.
Marijos globos, sveikatos. Tikimės Jį ir toliau
sulaukti sekmadienio Šv. Mišiose.

Pamaldų laikas:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bazilikoje:
Sekmadieniais ir atlaidų dienomis: 10:00, 12:00
Šiokiadieniais: 18:00
Upytės Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčioje:
Sekmadieniais: 10:00
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje:
gruodžio 1 d. 14 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje:
Pirmą mėn. penktadienį: 16:00
Rodų koplyčioje:
Paskutinį mėn. sekmadienį: 14:00
Žibartonių koplyčioje:
II mėn. sekmadienį: 14:00
Dėl šv. Mišių užsakymo koplyčiose, kreiptis į kan. P. Budriūną

Klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas
Altaristas kan. Petras Budriūnas
Klebonijos raštinė - Bažnyčios g. 18, Krekenava,
Panevėžio raj. LT-38306
Tel. +370 620 20989; (45) 59 32 58
el.paštas: krekenavosbazilika@gmail.com
sąsk. nr. LT457300010002378753
įm. kodas 191260418
Klebonijos raštinės darbo valandos:
I-VI nuo 9:30 iki 13 val., kitu metu kreiptis prieš ar
po šv. Mišių bazilikoje arba skambinti telefonu.

Caritas ir pastoracinės tarybos
vicepirmininkė - Akvelina Pogužinskienė,
tel. (45) 593 282
Gyvojo Rožinio būrelis - Gema Plėštytė,
tel. (45) 593 226
Religinių spaudinių, žvakių ir kt.
dievocionalijų įsigijimui kreiptis Irena Teresė Kvedienė, tel. +370 615 89171
Už procesijų organizavimą atsakinga sesuo
Loreta, tel. +370 640 56551
Krekenavos vargonininkė - Virginija
Kavaliauskienė, tel. +370 612 02315
Krekenavos zakristijonas - Gediminas
Kaspariūnas, tel. +370 688 91390
Marijos Legionas - Aldona Juozapaitienė, tel.
+370 616 05378
Upytės zakristijonas - Juozas Jakubonis,
tel. (45) 555 537
Upytės Gyvojo Rožinio būrelis ir CaritasJanina Bagdanskienė (45) 555 639
Upytės vargonininkė - Pranutė Adomaitienė,
tel. (45) 570 616
Vadaktėlių bažnyčios prižiūrėtoja Stasė
Radzevičiūtė tel. 861733780
Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos
Aušrinės draugovės „Skautų“ vadovė mokytoja Ilona
Dauderienė, tel. + 370 616 05313.

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 282 Lt., išleista - 221 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki gruodžio 15 d.
Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių!
Dėkojame už Jūsų paramą!

