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

Prieš metus, 2013 m. vasario 11 d., popiežius Benediktas XVI paskelbė apie savo atsistatydinimą iš
šv. Petro įpėdinio, Jėzaus Kristaus vietininko, Romos popiežiaus pareigų. Nuo vasario 28 d. jis tapo popiežiumi
emeritu. Maždaug po mėnesio į jo vietą išrenkamas popiežius Pranciškus.

Šį vasarį minėsime pirmąsias metines, kada Bažnyčioje galime matyti du baltai apsirengusius ir
popiežiaus vardą nešiojančius žmones. Vienas iš jų – popiežius Pranciškus, su dvasine jėga ir entuziazmu
kviečia Bažnyčią naujai atsiliepti į Jėzaus Kristaus atneštą ir pasauliui dovanojamą Evangelijos žinią. Popiežius
emeritas tuo tarpu pasilieka nuošalėje, tyloje ir maldoje palydintis savo įpėdinį. Kokia didelė Dievo galybė ir
išmintis, suteikusi Benediktui XVI drąsos prisipažinti, kad dėl fizinių ir dvasinių jėgų stokos nebėra pajėgus
tinkamai atlikti šv. Petro tarnystės, ir užleisti vietą kitam. Tai, kas prieš metus atrodė kaip skandalas, liūdna
žinia, šiandien popiežiaus Pranciškaus tarnystėje suteikia džiaugsmo ir vilties, kad Bažnyčia gali atsinaujinti ir
su nauja Dvasios jėga vykdyti jai patikėtą sielų išganymo tarnystę.
Meldžiamės už popiežių emeritą Benediktą XVI prašydami jam Krekenavos Stebuklingosios Dievo
Motinos Marijos – Malonių Versmės globos. Su tikėjimo klusnumu ir atvirumu priimame popiežiaus Pranciškaus
kvietimą patirti Evangelijos džiaugsmą susitinkant su Jėzumi.

Suaugusiųjų pasirengimo sakramentams kursai
Visus, kurie yra sulaukę 18 m. amžiaus, ir nėra priėmę
Krikšto, Pirmosios Komunijos, Atgailos (Išpažinties) ar
Sutvirtinimo sakramentų, kviečiame registruotis į
pasirengimo kursus, kuriuos ves ses. Greta.
Pasiruošimas vyks visą Gavėnios laikotarpį
(kovo 5 d. – balandžio 19 d.).
Registracija iki kovo 1 d. telefonu +370 645 85642.

www.krekenavosbazilika.lt

Kviečiame visus aktyviai lankytis, maitintis prie Dievo žodžio stalo,
užsisakyti kassavaitines parapijos naujienas.
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Mieli parapijiečiai ir svečiai,

Taip ir neaišku, ar šiais metais dar turėsime tikrą žiemą. Gal ir geriau, kai nešalta: ir bazilika ne tokia
įsišalusi, ir kūrenti mažiau reikia. Svarbu, kad vis dar greitai sutemstančiame danguje nepritrūktumėme
šviesos – sniego baltumo, žvaigždėto dangaus skaidrumo, žmonių širdžių šviesos. Lumen fidei – „Tikėjimo
šviesa“ – taip vadinasi pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika, kurią rekomenduočiau kartas nuo karto
paskaitinėti. Ji primena apie tikėjimo dovanojamą šviesą, kuri apšviečia mūsų protus, mūsų jausmus,
mūsų siekius, mūsų žingsnius. Tokia šviesa, kurios nė pažangiausios nanotechnologijos negalėtų suteikti.
Šviesa, kuri apšviečia ir sušildo žmogaus širdį taip, kad jis pats tampa šviesa. Tikėjimas pasiekia mus
per susitikimą su žmogumi tapusiu Dievu. Jėzus Kristus ir Jo Bažnyčia, kurioje kasdien galime girdėti
Jo žodį, priimti Jo meilės ir artumo sakramentus, tampa susitikimo vieta. Kviečiu visus išdrįsti susitikti
Jėzų ir priimti Jo dovanojamą tikėjimo ir gyvenimo šviesą. Tada viskas pasidaro aiškiau – ir ką Bažnyčia
ir bažnyčioje daro, ir ką klebonas sako ir organizuoja, ir, svarbiausia, paaiškėja, kodėl yra taip svarbu
būti bendruomenės dalele. Pasaulis moko, kad kiekvienas esame savo likimo kalvis. Bet ar pasaulis
atsako, kokį likimą turime nusikalti? Ir kuomet neatsako – eksperimentuojame, lyginame save su kitais,
vertiname pagal kitus ir jų nuomonę, ir galiausiai vis tiek liekame nelaimingi, nes tai, ką nusikalame
pagal kitus, labiausiai ir patinka bei tinka kitiems, o ne mums patiems. Jėzus Kristus savo asmeniu ir
gyvenimu duoda mums pavyzdį, į ką turėtų būti orientuotas žmogiškos laimės ieškojimas. Tikrai ne į
tai, kas materialu ir greitai praeina, ne į tai, kas šiandien atrodo svarbu ir madinga, ne į tai, ką pristato
viena ar kita partija ar kompanija. Jėzus Kristus kreipia mūsų laimės siekį į tikrosios laimės šaltinį, į visa
ko, kas gera, kūrėją ir palaikytoją – Dievą. Neatsiribokime nuo šio laimės Šaltinio, leiskime šiai Versmei
tekėti į mus Dievo žodžio, Bažnyčios sakramentų ir parapijos bendruomenės pagalba. Aš Jums pažadu:
būsime tikrai ir laimingesni, ir turtingesni, ir šviesesni, jeigu kuo daugiau gyvo, tikro ir sąmoningo
tikėjimo atsiras mūsų tarpe.
Nelabai norisi kalbėti, bet reikia pasidalinti tuo, kas šiek tiek gąsdina ir neramina. Žinoma,
tikintis žmogus nieko neturėtų bijoti, jeigu pasitiki, kad Dievas yra su juo. Tikiu ir pasitikiu ir aš. Bet
kviečiu ir Jus įsitraukti į pasitikėjimo Dievu projektą. Kovo mėnesį turėtume pradėti parapijos namų
„Tvartelio“ rekonstrukcijos darbus. Bendruomenės „Tiltas“ pagalba iš Vietos veiklos grupės esame gavę
maždaug 300 000 Lt. europinės paramos. Tam, kad rekonstrukcija pavyktų ir prie pastato tvarkybos
darbų nereikėtų grįžti bent jau keletą metų ir būtų galima iš karto juo naudotis, reikalingas dar 100 000
Lt. indėlis. Suprantu, kad tai didžiuliai pinigai, bet taip pat po dviejų su virš metų tarnystės Krekenavos
parapijoje supratau, kaip labai reikia turėti tokius namus. Viliuosi, kad pagal galimybes į mūsų pagalbos
ir paramos prašymą atsilieps kuo daugiau ir vietinių parapijiečių, ir iš toliau atvykstančių piligrimų bei
Krekenavos bazilikai ir jos bendruomenei prijaučiančių žmonių. Tikiu, kad tinkamai sutvarkyti parapijos
namai taps dar vienu šviesos šaltiniu čia gyvenantiems ir apsilankantiems žmonėms. Kiekvieno iš Jūsų,
kad ir mažiausias, indėlis yra labai svarbus, nes visi dideli darbai prasideda nuo pirmojo lito ir pirmosios
plytos. Neužilgo Bazilikoje vėl atsiras naujas „termometras“, šį kartą skirtas aukų rinkimui „Tvartelio“
rekonstrukcijai. Aukas galima mesti į šalia jo esančią aukų dėžę, perduoti tiesiogiai man arba pervesti į
Panevėžio kredito unijoje atidarytą sąskaitą Nr. LT74 5011 0000 1400 2556 LTL., įmokos pavadinimas
„Auka ūkinio pastato rekonstrukcijai unikalus Nr. 4400-2324-3381“. Visus aukotojus, kurių vardus ir
pavardes žinosime, įtrauksime į specialią aukotojų knygą, kad išliktų mūsų laikmečio žmonių gerumo ir
dosnumo prisiminimas ateities kartoms.
Kad netektų užbaigti savo žodžio kalbant vien apie pinigus, noriu pasidžiaugti dar vienu, rodos,
pavykusiu projektu. Prieš šv. Kalėdas atidarėme internetinę parapijos svetainę, prie kurios jau dalis
parapijiečių spėjo priprasti. Užsiregistravę mūsų svetainėje kas savaitę, o jeigu reikia ir dažniau, gauna
visas naujausias žinias ir skelbimus, susijusius su mūsų parapijos gyvenimu. Taip pat svetainėje galima
maitintis Dievo žodžiu, susipažinti su parapijos istorija ir aktualijomis. Kviesčiau kuo daugiau dar to
nepadariusių žmonių prisiregistruoti, kad tokiu būdu tai, kas mūsų tikėjimo bendruomenėje yra svarbu,
pasiektų Jus laiku ir iš pirmųjų lūpų. Taip pat dėkingas visiems, kurie prisidedate prie mūsų svetainės
ir laikraštėlio puoselėjimo savo straipsniais, nuotraukomis, komentarais, laiškais, pastabomis, ir toliau
būkite tokie aktyvūs, kad šie informacijos sklaidos instrumentai tinkamai tarnautų mūsų bendruomenės
kūrimui ir gyvavimui.
Tegul Krekenavos Stebuklingoji Dievo Motina – Malonių Versmė padeda tikėjimo šviesai pasklisti
visų mūsų parapijų – Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių – žmonių širdyse!
Jūsų klebonas, kun. Gediminas
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Naudodamiesi kodu, iššifruokite ir užrašykite, ką pasakė Jėzus VII eilinio sekmadienio Evangelijoje
(Mt 5, 38-48). Ką, remdamasis Jėzaus pasakytais žodžiais, galėtų galvoti paveikslėlyje pavaizduotas
nuskriaustas vaikas? Nupieškite.

2014 metų sausio mėnesio Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, Lt

Upytės, Lt

Vadaktėlių, Lt

Naujųjų Metų rinkliava (01-01)

297,-

-

-

Trijų Karalių rinkliava (01-05)

680,-

270,-

-

Sekmadienio rinkliava (01-12)

304,-

297,-

-

Atlaidų rinkliava (01-15)

802,-

-

-

Sekmadienio rinkliava (01-19)

268,-

76,-

-

Sekmadienio rinkliava (01-26)

215,-

161,-

-
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Daiva Adamkevičienė

Skaitiniai apie šeimą

Malonu šalia savęs matyti besišypsančius žmones, jausti iš jų sklindantį artumą, švelnumą, gėrį.
Dažniausiai jie sukuria tvirtas ir laimingas šeimas, o jose auga žavūs, laisvi, kūrybiški vaikai. Šeima – tai
artimi ir brangūs žmonės, tie, ką mes mylim, iš ko imame pavyzdį, kam linkime gėrio ir meilės. Būtent
šeimoje išmokstame šypsotis, būti atsakingais, rūpintis ir gerbti kitus. Džiaukimės vienas kito buvimu ir
stenkimės suprasti, kad tas gėris, kurį turime šeimoje, – tai Dievo dovana. Tikintys, mąstantys žmonės
sėkmingai aplinkiniams kuria taikią, kultūringą aplinką, pagrįstą meile.
Kaip jau žinote, laikraštuko redakcija šiais metais Jums pateiks keletą reikšmingų ir prasmingų tekstų
iš Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dokumento – Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame
pasaulyje Gaudium et spes. Taigi tęskime pažintį su Bažnyčios mokymu apie šeimą.

Santuokos ir šeimos šventumas
Kūrėjo įsteigta ir savais įstatymais
apdovanota glaudi santuokinio gyvenimo ir
meilės bendruomenė kyla iš besituokiančiųjų
sutarties, tai yra iš neatšaukiamo asmeniško
sutikimo. Taip iš žmogiško veiksmo, kuriuo
sutuoktiniai atiduoda save vienas kitam ir
vienas kitą priima, Dievo potvarkiu visuomenės
akivaizdoje kyla tvirtas institutas. Dėl sutuoktinių,
palikuonių ir visuomenės gerovės šis šventas
ryšys jau nebepriklauso nuo žmogaus valios, nes
pats Dievas yra įkūręs santuoką su įvairiomis
jos vertybėmis ir tikslais. Jie visi labai svarbūs
žmonių giminės tęstinumui, pavienių šeimos
narių asmeniniam ugdymui bei amžinajam jų
likimui ir pačios šeimos bei visos žmonijos orumui,
pastovumui, taikai ir klestėjimui. Savo prigimtiniu
pobūdžiu santuokos institutas ir santuokinė
meilė skirti gimdyti ir auklėti palikuonims, tarsi
apvainikuojantiems juos. Vyras ir žmona vedybų
sutarties dėka „yra jau nebe du, o vienas kūnas“
(Mt 19, 6), glaudžiu savo asmenų bei veiklos
sujungimu draugėn vienas kitam padeda ir
tarnauja; jie išgyvena tos vienybės prasmę ir
kasdien vis giliau ją priima. Kaip abipusė dviejų
asmenų dovana ir vaikų gėris, ši glaudi jungtis
reikalauja visiškos sutuoktinių ištikimybės vienas
kitam ir kartu nesuardomos jų vienybės.
Viešpats Kristus gausiai palaimino šią
daugeriopą meilę, kilusią iš dieviškosios artimo
meilės versmės ir grindžiamą jo vienybės su
Bažnyčia pavyzdžiu. Kaip kitados Dievas bendravo
su savo tauta per meilės bei ištikimybės sandorą,
taip dabar žmonių Išganytojas ir Bažnyčios
Sužadėtinis ateina pas susituokusius krikščionis
per santuokos sakramentą. Atėjęs jis pasilieka,
idant sutuoktiniai abipusiu pasiaukojimu ir
amžina ištikimybe vienas kitą mylėtų taip, kaip
jis mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save patį.

Tikra santuokinė meilė yra paimama į dieviškąją
meilę; ją valdo ir turtina Kristaus atperkamoji
galia ir išganomoji Bažnyčios veikla, sėkmingai
vesdama sutuoktinius artyn prie Dievo, teikdama
pagalbos bei tvirtybės kilniosioms tėvo ir
motinos pareigoms atlikti. Todėl sutuoktiniai
krikščionys ypatingo sakramento stiprinami ir
tarsi pašventinami savo luomo pareigoms ir
kilnumui. To sakramento galia atlikdami savo
santuokos ir šeimos pareigas, persiėmę Kristaus
dvasia, pripildančia visą jų gyvenimą tikėjimo,
vilties ir meilės, sutuoktiniai vis labiau ir labiau
tobulėja patys, pašventina vienas kitą ir kartu
šlovina Dievą.
Tėvams vadovaujant pavyzdžiu ir bendra
šeimos malda, vaikai bei visi kiti šeimos nariai
lengviau ras kelią į žmogiškumą, išganymą ir
šventumą. O sutuoktiniai, papuošti tėvystės ir
motinystės pareigų bei kilnumo, savo vaikus
uoliai auklės, ypač religiškai, nes tai pirmiausia
tėvų uždavinys.
Būdami gyvi šeimos nariai, vaikai savaip
padeda tėvams siekti šventumo. Už gera, kurį
patyrė iš tėvų, jie atsilygins dėkinga dvasia,
meile ir pasitikėjimu; kaip vaikai jie padės tėvams
patekus į vargą arba slegiant senatvės vienatvei.
Tebus visų gerbiama našlystė, didžiadvasiškai
prisiimta kaip santuokinio pašaukimo tęsinys.
Šeimos dosniai dalysis dvasiniais turtais su
kitomis šeimomis. Kadangi krikščioniškoji šeima
kyla iš santuokos, atspindinčios meilės sutartį
tarp Kristaus ir Bažnyčios bei įtraukiančios
į dalyvavimą joje, ji visiems atvers gyvą
Atpirkėjo buvimą pasaulyje ir tikrąją Bažnyčios
prigimtį sutuoktinių meile, dosniu vaisingumu,
vienybe ir ištikimybe bei gražiu visų savo narių
bendradarbiavimu.
Vatikano II Susirinkimas. Pastoracinė konstitucija apie
Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje „Gaudium et spes“, 48.
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Šeimos tikėjimo apžvalga

Pristatome kun. Antano Saulaičio, SJ išverstą klausimyną šeimoms iš Pal. Jurgio Matulaičio misijos
Lemonte (JAV) Family Inventory – National Federation for Catholic Youth Ministry Strong Catholic Families,
Strong Catholic Youth.
Pasvarstykite kiekvieną veiksmą ir nuostatą, pažymėkite atsakymą, labiausiai atitinkantį dabartinę
Jūsų šeimos patirtį tikėjimo klausimais. Lentelėje galima suvesti apklausos keturių sričių duomenis, tiek
asmeniškai, tiek kaip šeima. Atrinkite vieną ar du dalykus šeimoje įgyvendinti, taip pat vieną ar du asmeniškai,
nutarkite abiems dalykams pradžios datą.
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Vilius Masilionis
Daina Lietuvai

Poezijos konkursas „Lino žiedas“

Graži tu mano, brangi šalele.
Su srauniom upėm, žydrais ežerais.
Tave apdainuoju, miela žemele,
Kartu su lakštutėm ir jųjų balsais.

Vincas Steponavičius
Lietuva

Turtinga tu kalvom, ūksmingais miškais,
Skaisčia saulute ir giedru dangum,
Ir parkais, alėjom, saulėtais takais,
Turtinga ir savo laimingu žmogum.

Man Lietuva – sudiržę darbo rankos
Ir motinų kančia dėl žuvusių sūnų...
Man Lietuva – pražydę sodai, lankos
Ir vasaros diena, pilna darbų, dainų.

Lai skamba tau dainos ir niekad netyla,
Tu daugel per amžius kentėjai.
Tavo raudos su paukščiais į dangų pakilę.
Per pasaulį jas neša nerimstantys vėjai.

Tėvynė man – brangiausias žemės kraštas
Tėvų kapais, kalba, rytojumi šviesiu.
Man Lietuva – ir margas dirvų raštas,
Derlingi rudenys. Ji meilė mūs visų,

Lai žino pasaulis apie mūs šalelę.
Kokia ji graži, darbšti ir didinga.
Kiekvienas jaučiam čia savo dalelę.
Tad klestėk tu laisva ir laiminga.

Man Lietuva – žalia šakelė rūtų,
Lakštingalų giesmė gegužio vakare...
Aš nežinau, kur kitas kraštas būtų,
Galįs sušildyti net ir žiemos speige...

Almira Tvarkūnaitė –
Dambrauskienė
Metai
Tai mano metai
Kai pagalvoji daug, o gal mažai.
O jausmas toks tarytum spaudžia batai
Kažko per daug
Kažko dar vis mažai.

Vida Nefaitė
Pamilau
Pamilau laukų gėlę,
Melsvą dangų pamilau.
Turiu šalia širdelę,
Atsiradai ir Tu žmogau.

Rimgaudas Albinas
Padvariškis
Tėvynė
Tėvynė mano mylima
Širdy Tu liksi amžina
Kaip meilė ir kančia

Man gera širdyje,
Esu labai laiminga.
Atsiradai mano meile,
Gyvenimui esu dėkinga.

Ankstyvą rytą čia
Kai saulė rūką kelia
Gamtos grožybė širdį gelia

Tai mano metai
Ir gražūs, ir spalvoti, ir pilki
Lyg traukinio besisukantys ratai
Kaskart į nežinią
Kaskart pirmyn.
Tai mano metai
Lyg šūsnys pažertų laiškų
Kuriuos svetimi dažnai pakrato
ieškodami savų.

Pamilau žalias akis,
Spurda džiaugiasi širdis.
Galbūt skirtas man jis,
Jis mano lemtis.
Pamilau aš Tave,
Man gera širdyje.
Tu mano meilė,
Ir mano saulė.

Žaidimai mano žaisti čia
Čia degė mano širdyje
Jaunystės meilė kaip kančia
Čia mokslus aš baigiau
Čia namą šeimai aš stačiau
Čia vaiką savo aš supau
Svajonės mano čia
Palieka mano darbuose
Anūkams tęsti kas pradėta
Čionai numirsiu aš
O mano siela, nemari
Stebės ir laims Jus.

Elvyra Gruzdevienė
***
na taip – vasaris liepia būt rimtam… juk dar žiema ir dar mes šalčio laukiam…
bet pasakyk – ar taip jau ir žiema – tavoj širdy, tavam kieme, tavoj palaukėj…
jau tirpsta sniegas vidury dienos, jau uždegė savas žvakes varvekliai ir širdyje tiek daug jau šilumos (vasari) – kad sugebėtum vardo žiemiško netekti…
vasariu būdamas žiemos – o gal – gal jau pavasario mėnuo…
ir kas tau būtent tokį vardą sugalvojo…
einu su viltimi šiandien namo – pavasaris širdy, žiema aplink – bet juk išauš rytojus…
ir ledo žvakės tirps ir bus šviesiau ir bus lengviau – ir mano meilė kaip pavasarinė saulė sniegą tirpdo…
aš jau mačiau, aš jau jaučiu – eiva – surasim mažą trupinį gamtos, kur jau gamta pakirdo…

Aldona Juozapaitienė

Kai džiaugsmas virsta skausmu

Ilgai nesiryžau rašyti, bet buvo neramu, kad
niekuo negaliu padėti tiems žmonėms, su kuriais
teko bendrauti tuoj po didžiųjų metų švenčių, po
gražių fejerverkų, sprogimų, jų stebėtų ir girdėtų
ne iš savo namų, bet iš valstybės išlaikomų įstaigų.
Gal ir daug kas pasakys, kad ne mano reikalas rašyti
apie kitų gyvenimą, bet manau, kad rūpestis šeimų
dvasingumu – mūsų visų, parapijos bendruomenės
narių, reikalas.
Pirmasis mėnesio penktadienis: ligoninės ir
globos namų maldininkai su džiaugsmu, padedami

mielų slaugytojų, rinkosi laukti šv. Mišių, šv.
Komunijos ir klebono žodžio. Virš dvidešimt
susirinkusiųjų meldėsi dėkodami už praėjusius
metus ir meldė sveikatos ir pasisekimo naujais
metais. Gerb. klebonas Gediminas Jankūnas
pažymėjo, kad šie metai yra Šeimos metai, priminė
Šventosios šeimos gyvenimą, kaip pavyzdį,
kokie santykiai turėtų būti šeimose, kalbėjo apie
džiaugsmą Kūčių vakarienės metu, kai visa šeima
stengiasi susėsti prie bendro stalo. Stebėdama savo
bendraamžių akis, pamačiau, kad kalbant apie
santykius šeimose, jų akyse susipynęs džiaugsmas
su liūdesiu ir skausmu. Supratau, kodėl jų akyse
matėsi skausmas. Kūčių vakarienės šeimoje laukė ir
čia esantys, kad su susirinkusia šeima pasidžiaugtų
vieni kitais, pasidalintų plotkele. Deja, net ir arti
gyvenantys vaikai neparsivežė jų į namus...
Krekenavos palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje, šiltoje ir jaukioje aplinkoje, Gerb.
gydytojos N. Lekerauskienės ir jos vadovaujamo
kolektyvo priežiūroje, gydosi apie 19 ligonių.
Socialinės globos namuose ilsisi ir gydosi 15 ligonių.
Tai daugiausia likę vieniši ir savo gyvenimą vaikams
paaukoję žmonės. Gana sunkiomis ir sudėtingomis
gyvenimo sąlygomis jie kadaise augino vaikus,
rūpinosi jais, padėjo auginti anūkus. Neišmiegotos
naktys, materialiniai nepritekliai, rūpestis dėl savo
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ir vaikų ateities išsekino jų dvasią ir kūną. Buvo
laikas, kada dėl savo ir vaikų ateities nutolo nuo
Bažnyčios, jos mokymo. Bet jie aukojosi dėl vaikų,
stengėsi duoti tiek, kiek galėjo, padėjo įsikibti į
gyvenimą: gauti darbą, turėti būstą, buities daiktus.
Vaikai, su tėvų pagalba, susisuko savo lizdus ir
išskrido kaip paukšteliai, palikę tėvus su savo
negaliomis ir rūpesčiais gyventi vienus. Ne daug
kas iš vaikų lieka gyventi su savo tėvais, jais rūpintis
ir prižiūrėti gilioje senatvėje, kaip buvo daroma
senovėje, kada tradicija buvo vienam iš vaikų
likti gyventi kartu ir nukaršinti tėvus. Gyvename
laikotarpyje, kuomet visuomenė pasiekė didžiulių
laimėjimų progreso srityje, gerbūvis pagerėjęs
dešimteriopai, o kai kuriose srityse ir šimteriopai,
bet meilė, šiluma ir dvasingumas šeimose didelio
progreso nerodo. Žymiai patogiau vaikams palikti
tėvus jų sodybose, retsykiais ateiti ar atvažiuoti
aplankyti ir gyventi ramiai, savo šeimoje, o tėvelis
ar mama tegul gyvena, kaip nori. O jeigu pasiligos,
nuveš keturiems mėnesiams gyventi į senelių globos
namus, kur bus šilta, valgyti duos; bet bankomato
kortelę pensijai paimti pasiliks vaikai sau, pinigų
reikia. Atveža. Palieka. Retai lanko, atveždami kelis
apelsinus, saldainiukus, prisėda prie tėvo ar mamos,
vis žvilgčiodami į laikrodį, kad tik kuo greičiau
ištrūktų. O jie taip buvo laukiami, kad pasidalintų

žodžiais apie namus, džiaugsmus, liūdesį, apie
kaimynus, pažįstamus, kaip sekasi anūkams ir t.t.
Smagu ir šiuose namuose. Sudarytos geros sąlygos
gyventi, gydytis, bendrauti vieniems su kitais.
Maloni darbuotojų ir gydytojos šypsena, rūpestis
čia esančiais, atrodo, gyvenk ir norėk, bet atėjus
vakarui, lūpos pačios kruta žodžius: „Šventoji
Marija, Dievo Motina, melski už mus nusidėjelius
dabar ir mūsų mirties valandą...“
Meldžiasi už vaikus, už artimuosius, už tuos,
kurie juos supranta ir nesupranta...
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Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų
bazilikoje prašome susitarti iš anksto paskambinus
į klebonijos raštinę.
Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje vyksta
kiekvieną šeštadienį po 12 val. šv. Mišių parapijos salėje.
Kviečiame dalyvauti.

2014 metų sausio mėnesį iškeliavusieji į
amžinybę:
Krekenavos parapijoje:
Juozas Senulis, 68 m.
Marijona Čižauskienė, 93 m.
Deividas Peleckis, 19 m.
Janina Rumbavičienė, 83 m.
Upytės parapijoje:
Jonas Valiulis, 55 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Pamaldų laikas:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bazilikoje:
Sekmadieniais ir atlaidų dienomis: 10:00, 12:00
Šiokiadieniais: 18:00
Penktadieniais: 10:00,
18:00 – šv. Mišios jaunimui
Upytės Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčioje:
Sekmadieniais: 10:00
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje:
Kovo 9 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

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį
mėn. ketvirtadienį nuo 18.30 val.
iki 20.30 val., taip pat pirmąjį mėn.
sekmadienį ir 15 mėn. dieną – tarp
Votyvos ir Sumos.

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

Trumpa parapijų informacija:
Klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas
Altaristas kan. Petras Budriūnas

Klebonijos raštinė – Bažnyčios g. 18, Krekenava,
		
38306 Panevėžio r. sav.
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.
Parapijos referentė – Angelė Pranaitytė
Caritas ir pastoracinės tarybos
vicepirmininkė – Akvelina Pogužinskienė,
tel. (45) 593 282
Gyvojo Rožinio būrelis – Gema Plėštytė,
tel. +370 605 81765
Dėl religinių spaudinių, žvakių ir kt.
devocionalijų įsigijimo kreiptis į
Ireną Teresę Kvedienę, tel. +370 615 89171
Už procesijų organizavimą ir bazilikos
puošimą atsakinga ses. Loreta, tel. +370 640 56551
Krekenavos vargonininkė – Danguolė
Nekrošienė, tel. +370 689 88996
Krekenavos zakristijonas – Gediminas
Kaspariūnas, tel. +370 688 91390
Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos
Aušrinės draugovės „Skautų“ vadovė – mokytoja
Ilona Dauderienė, tel. + 370 616 05313
Krekenavos katechetė – Svajonė
Lapiniauskienė, tel. +370 615 53708
Suaugusiųjų katechetė – ses. Greta,
tel. +370 645 85642
	Marijos Legionas – Aldona Juozapaitienė,
tel. +370 616 05378
Upytės vargonininkė – Pranutė Adomaitienė,
tel. (45) 570 616
Upytės zakristijonas – Juozas Jakubonis,
tel. (45) 555 537
Upytės Gyvojo Rožinio būrelis ir Caritas –
Janina Bagdanskienė, tel. (45) 555 639
Vadaktėlių bažnyčios prižiūrėtoja – Stasė
Radzevičiūtė, tel. +370 617 33780

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 152 Lt., išleista –105 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki kovo 15 d.
Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių!
Dėkojame už Jūsų paramą!

