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 Ilgas pasninkas prieš Velykas 
vadinamas Gavėnia. Gavėnia yra tam, kad: 
sektumėm Jezų Kristų, kurs „pasninkavo 
girioje 40 dienų ir 
40 nakčių, potam 
alko“ (Math. IV, 2), 
kad apdumotumėm 
Viešpaties kančią, 
kurią nukentėjo už 
musų nusidėjimus, 
kad per atgailą 
a t s i v e r s t u m ė m 
prie Dievo, kaip 
Senojo Testamento 
Niniviečiai, apie 
kuriuos savo šv. 
Raštas: „Ir įtikėjo vyrai 
Niniviečiai į Dievą: ir 
apskelbė pasninką, ir 
apsivilko maišais nuo 
seno lig mažo. Ir atėjo 
žodis pas Ninivos 
karalių: ir atsikėlė nuo savo sosto, ir 
numetė nuo savęs savo rubus, ir apsivilko 
maišu, ir sėdos pelenuose... Žmonės 
ir galvijai, ir jaučiai, ir avįs teneėda, 
ir teneduoda jiems ėsti, ir tenegeria 
vandens. Ir teapsivelka maišais žmonės ir 
galvijai, ir tešaukia labai prie Viešpaties, 

ir tegul vyras pagrįš nuo savo pikto kelio, 
ir nuo nelabystės, kuri yra jų rankose... Ir 
pamatė Dievas jų darbus, jog atsivertė nuo 

savo pikto kelio, ir 
pasigailėjo...“ (Jonas 
III, 5-10). Arba, 
kaip sako pranašas 
Joelis: „Atsiverskite 
prie manęs visa savo 
širdimi, pasninke, 
verksme ir gailestyje“ 
(II, 12), galop kad 
įsigytumėm daug 
kitų malonių.
 P u s i a u g a v i s . 
Gavėnios viduryje, 
pačiame pusdienyje, 
skambina varpu bent 
pusę valandos. Tai 
Bažnyčia garsina, 
jog išpasninkavome 
pusę ir liko dar kita 

pusė. Ragina, kad rupustingai dirbtumėm 
atgailos darbą, nestumdami jos tolyn. 
Greitai bėga žmogaus gyvenimas, varpo 
balsas primena mirtį. Kas gali minti, 
ar besulauksime kitos Gavėnios, kito 
Pusiaugavio? Kuolaik Dievas laukia, 
naudokimės tuo trumpu gyvenimo raku.

J. Gerutis. „Rymo-katalikų Bažnyčios apeigos“. Kaunas, 1915 m.

Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono „Malonių Tarpininkė“ 
Kurija kviečia visų parapijų Marijos Legiono narius ir tikinčiuosius kovo 25 d. į 

„ACIES“ šventę Krekenavos bazilikoje.
Programa:
11.20 – rožinis ir Marijos Legiono maldos
12.00 – šv. Mišios
13.00 – pasiaukojimas Dievo Motinai Marijai.
Po pamaldų visus kviečiame į bendrą agapę.

Kasmetinė Marijos Legiono „ACIES“ šventė Krekenavoje
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	 Gavėnios	 laikotarpis	 byloja	 apie	 rimtį.	 Skubos	 paženklintame	 laike	 esame	 kviečiami	 sustoti,	
pažvelgti	į	save,	savo	gyvenimą,	savo	sąžinę,	išdrįsti	atpažinti	ir	pripažinti	nuodėmės	įtaką	ir	sužeidimą,	
kurį	kiekvienas	nešiojame.	Jėzus	yra	mūsų	Atpirkėjas.	Jis	atėjo	į	pasaulį,	kad	atpirktų	žmones	iš	nuodėmės	
vergijos.	Jėzus	nereikalingas	tiems,	kurie	nesijaučia	esą	kokioje	nors	vergovėje	ar	sužeistos	prigimties	
kalėjime.	 Pasaulis,	 kuriame	 šiandien	 toks	 svarbus	 yra	 įvaizdis	 –	 o	 jį	 galima	 susikurti	 pasinaudojant	
šiandienėmis	technologijomis,	kosmetika	ir	chirurgija	–	nesunku	užmaskuoti	vidinius	randus	ir	žaizdas.	
Taip	ir	juda	daugelis	žmonių	su	kaukėmis,	prasilenkdami	vienas	pro	kitą,	sudarydami	laimingo	ir	viskuo	
patenkinto	 žmogaus	 įspūdį,	o	viduje	dažnai	 kupini	baimės,	nepasitenkinimo	 ir	 vienatvės.	Kiekvienas	
nešiojamės	nuodėmės	šaknį,	kurią	išrauti	ir	išgydyti	gali	tik	dangiškasis	Gydytojas,	jeigu	Juo	tikėsime	ir	
pasitikėsime.	Gavėnios	malda,	pasninkas	ir	artimo	meilės	darbai	–	tai	priemonės,	padedančios	įvertinti	
ir	perkeisti	mūsų	vidines	nuostatas,	 svajas	 ir	vertinimus.	Kviečiu	 tokiai	 rimčiai,	 tokiam	stabtelėjimui,	
kuriame	tai,	kas	giliai	viduje,	gali	būti	iškelta	į	dienos	šviesą,	į	tikėjimo	šviesą,	kad	tos	šviesos	dėka,	kaip	
ir	pavasarinės	saulės	dėka,	visa	atgimtų	iš	naujo.
	 Stebiu	gerus	pokyčius	savo	parapijiečiuose	visose	trijose	parapijose.	Krekenavoje	dabar	didžiausiu	
iššūkiu	 ir	 išbandymu	tampa	„Tvartelio“	rekonstrukcija.	Kasdieną	nenustoju	stebėjęsis,	kuomet	matau	
žmones,	aukojančius	 savo	darbą,	 laiką	 ir	 taip	 sunkiai	uždirbtus	pinigus,	 kad	parapijos	bendruomenė	
turėtų	namus.	Namus,	kuriuose	galėtume	rinktis	bendrystei,	tobulėjimui,	priimti	svečius,	o	vienoje	iš	
salių	–	į	amžinybę	palydėti	mūsų	mirusiuosius.	Visiems	sakau,	kad	šis	rekonstrukcijos	projektas,	kaip	tas	
lakmuso	popierėlis,	bus	geriausias	išbandymas,	parodantis,	kiek	iš	tiesų	mokame	ir	galime	būti	kartu	
kaip	tikėjimo	bendruomenė.	
	 Nemažiau	 aktyvūs	 ir	 bendruomeniški	 yra	 Upytės	 parapijos	 tikintieji.	 Tai	 jų	 entuziazmo	 dėka	
surinktomis	lėšomis	rudenį	buvo	sutvarkyta	parapijos	namų	salė	antrame	aukšte.	Šiandien	jau	kalbame	
apie	galimybę	rašant	projektą	susitvarkyti	pirmąjį	aukštą,	kuriame	atsirastų	šarvojimo	salė.	Nėra	taip,	
kad	Upytėje	nebūtų	kur	pasišarvoti,	tačiau	parapijai	turint	tokius	mons.	Juozapo	Antanavičiaus	iniciatyva	
nupirktus	didžiulius	namus,	reikia	stengtis	juos	kaip	galima	labiau	išnaudoti	tikinčiųjų	bendruomenės	
reikmėms.	 Juk	 visi	 sutinkame,	 kad	 būtų	 ir	 patogiau,	 ir	 paprasčiau,	 jeigu	 tokia	 salė	 būtų	 pirmame	
aukšte,	šalia	bažnyčios,	netrukdanti	niekam	savo	rimtimi.	Dar	viena	graži	iniciatyva	–	prieš	pat	gavėnią	
suorganizuota	Užgavėnių	šventė:	kada	mokama	džiaugtis	ir	švęsti,	manau,	kad	yra	mokama	ir	susikaupti	
bei	 laukti.	 Pagirtina,	 kad	 parapijos	 tikinčiųjų	 bendruomenė	 ieško	 kaip	 galima	daugiau	 bendrumo	 su	
vietine	„Upytės	žemė“	bendruomene.	Juk	iš	tiesų,	tai	tie	patys	žmonės,	kurie	nori	būti	kartu,	kai	reikia	
kartu	melstis,	dirbti,	švęsti,	liūdėti,	tartis,	palaikyti	vieni	kitus	ir	tuos,	kuriems	labiausiai	reikia	žmogiško	
supratimo	ir	pagalbos.	
	 Neatsilieka	ir	Vadaktėliai.	Nors	suretėjo	šv.	Mišių	aukojimas	Vadaktėlių	bažnyčioje,	bet	papilnėjo	
ten	 susirenkančių	 žmonių	 gretos.	 Ir	 ne	 tik	 papilnėjo,	 bet	 jaučiasi	 vienybė	 ir	 sutarimas,	 pastangos	
puoselėti	ir	gražinti	savo	bažnytėlę	bei	noras	rinktis	ir	būti	kartu.	Pradžiugino	išgirstas	pasakymas,	kad	
Vadaktėlių	bendruomenės	nariai	yra	sudarę	sąrašą	ir,	Vytauto	Nefo	vadovaujami,	kas	kiek	gali	stengiasi	
darbu	ir	auka	prisidėti	prie	artėjančių	Velykų	švenčių	bei	šv.	Jono	Nepomuko	atlaidų	šventimo.	Taip	ir	
turi	būti.	Žmonės	privalo,	kiek	 išgali,	patys	pasirūpinti	savimi	 ir	savo	dvasiniu	augimu,	o	ne	tik	 laukti	
pagalbos	ir	nurodymų	iš	kitur.	Tikiu,	kad	Vadaktėliai	atsigaus,	tai	nebus	skaičiai	ar	įvykių	gausa,	bet	tai	
bus	žmonės,	kuriems	ne	vis	vien,	kur,	kaip	ir	su	kuo	jie	gyvena.	O	tai	ir	yra	bendruomeniškumo	pradžia	
ir	pagrindas.	
	 Gavėnios	rimtyje	palydėkime	vieni	kitų	pastangas	keistis	ir	atsinaujinti	supratingumu	ir	malda.	
Pasistenkime	 nuoširdžiai	 pažvelgti	 į	 savo	 sąžines	 ir	 atlikti	 rimtą	 išpažintį.	 Suraskime	 laiko	 dalyvauti	
Kryžiaus	 kelio	 pamaldose,	 kad	 ir	 draugėn	 suėję	 pagiedoti,	 ir	 jaunus	 žmones	 pamokyti,	 Graudžių	
verksmų.	Jėzus	atėjo,	kad	mus	atpirktų	savo	kančia,	mirtimi	ir	prisikėlimu.	Jis	kviečia	ir	mus	dalyvauti	
šiame	Velykų	slėpinyje.	Nebijokime	patirti,	kas	 iš	 tiesų	yra	Prisikėlimas	 ir	ką	reiškia	būti	ne	tik	 išore,	
bet	ir	vidumi	laimingiems.	O	Stebuklingoji	Krekenavos	Dievo	Motina	–	Malinių	Versme,	melski	už	mus	
nusidėjėlius	dabar	ir	mūsų	mirties	valandą.	Amen.

Mielieji,

Gavėnios	kelionėje	su	Jumis,	klebonas	kun.	Gediminas

www.krekenavosbazilika.lt
Kviečiame visus aktyviai lankytis, maitintis prie Dievo žodžio stalo, 

užsisakyti kassavaitines parapijos naujienas.
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 Jau septintą kartą Kauno arkivyskupija organizuoja netradicinę Šv. Valentino dieną KITAIP. Renginys 
gimė kaip atsakas ir kvietimas paminėti šią dieną ir įvairiomis meno formomis kalbėti apie tikrąsias vertybes, 
atsiduodančią ir dovanojančią meilę. Vasario 14-osios kvietimas mylėti turi platesnę prasmę nei proginiai 
meilės prisipažinimai, laiškeliai ir dovanėlės mylimiesiems. Ši diena primena, kad žmogus sukurtas pagal 
Dievo paveikslą, vienintelis iš visų Jo kūrinių galintis ir mokantis mylėti, o į šią sąvoką telpa ir šeimos bei 
visos žmonijos vienybė. 
 Smagu, kad padedant gimnazijos pavaduotojai L. Auglienei ir mūsų sielų globėjui Krekenavos 
bazilikos klebonui G. Jankūnui, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazistai galėjo sudalyvauti renginyje 
„Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“, kuris vyko „Žalgirio“ arenoje, Kaune. Renginyje žinomi Lietuvos 
žmonės liudijo apie savo meilę. Pamokančiai kalbėjo arkivyskupas  metropolitas Sigitas Tamkevičius. Manau, 
kad gimnazistų širdys, dalyvaujant tokiuose šiltuose, netradiciniuose renginiuose, tikrai tampa tauresnės.

Ilona Dauderienė, Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos mokytoja
Netradicinis Šv. Valentino dienos minėjimas

Parengė ses. Laimutė Kabišaitytė, MVS

Jums nieko nekainuojanti dovana parapijai
 Iki gegužės 1 d. galite paskirti 2% 
(ar 1%) nuo praėjusiais metais sumokėto 
Gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos, 
Upytės ar Vadaktėlių parapijai. Tai padaryti 
galite: 
 Krekenavoje sekmadieniais po šv. Mišių 
bazilikos gale arba darbo metu klebonijos 
raštinėje; 
 Upytėje kreiptis į „Carito“ vadovę 
Janiną Bagdanskienę; 
 Vadaktėliuose kreiptis į Vytautą Nefą. 
Taip pat FR0512 formą užpildyti galite ir 
internetu:  http://deklaravimas.vmi.lt.  

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Bažnyčios g. 18, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Juridinio a. kodas: 191260418
Sąsk. nr.: LT457300010002378753

Upytės Šv. Karolio Boromėjaus parapija
Upytė, 5335 Panevėžio r.
Juridinio a. kodas: 191261858
Sąsk. nr.: LT607300010077097292

Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija
Vadaktėlių k., Naujamiesčio sen., 38338 Panevėžio r.
Juridinio a. kodas: 191262198
Sąsk. nr.: LT527300010128711427

  Norėčiau atkreipti dėmesį, kad, net jei jau esate kam nors paskyrę 2% ar 1% ir apsigalvojote, galite 
formą pildyti iš naujo – mokesčių inspekcijoje bus atsižvelgiama į datą ir bus priimama vėliausiai pateikta 
Jūsų paraiška.

Dėkoju už Jūsų gerumą, Viešpats Jums teatlygina!
Klebonas kun. Gediminas Jankūnas
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Poezijos konkursas „Lino žiedas“Danutė PIlIPūnaItė - 
ZuoZIenė
*
vilties lelija 
delnuos
virto žiaubere duonos
ar blogai
vis tiek 
viltim sotinsiuos

*
nebegaliu rašyt
tik lašėt krauju
ant dar balto
gyvenimo lapo

*
išliūdėti
išlydėti
atsitiest ir sugroti
pušų vargonais

*
gyvenimo naščiai
vis sunkyn ir sunkyn
prisėsk po medžiu
nusiimk

*
nemėgstu storų knygų
nei ilgiausių poemų
man žodis
kaip aštrus peilis
arba atsiriek duonos
arba susižeisk

*
nebeinu ten
kur miško pakrašty
du medžiai išvartoj
guli
vienas šalia kito
ir bando kalbėtis 
brinkstančiais pumpurais

*
žiemos šiukšles
balandy
lauže sudegint
nusipraust pumpurų rasa
ir pamatyt
tėvo
obliuojančias rankas
ir vaiką šalia
žiūrintį

alDona ŠImkevIčIūtė
mėnuo
O mėnulio pilnati
Tai tikroji mano išeitis
Gimę čia atėjom į svečius
Pasižvalgę mes išeisim

Kur tikroji priežastis
Egzistavimo lemtis
Ne likimo čia susitikimai
O visatos palikimas

Kur gyvybė, ten mirtis,
Su gyvybe žaist nereikia
Čia juk Dievo dovana
Tad ir netrikdykite, prašau 
manęs.

Aš tik sąžinės šaltinis
Aš dorovės aureolė
Netrikdykite manęs
Aš visatos kūrinys.

Žodžio kaina
Žinau gerai aš skausmo kainą.
Jisai mumis – ne medžiais eina.
Ir nesvarbu, kur smarkiai skauda,
Tuomet net akys pačios rauda.

Tada, kai vaistai nebeveikia,
Tik vieno žodžio žmogui reikia. 
Tik vieno gero, šilto žodžio,
Kuris, rods, gydo ir paguodžia.
 
Žinau gerai tų žodžių kainą,
Te pas visus, kam skauda, eina,
Nors neišgydys jie ligos,
Laimingas būsiu, jei paguos.

Užburtas ratas
Viens nusilpęs, kitas kratos,
Vis retėja mūsų gretos.
Kai ligos neaiškios ribos,
Sunkios būna čia derybos.

Kad ir kiek šimtinių bruksi,
Nuo mirties neišsisuksi.
Kam ankščiau, o kam vėliau,
Bet ateis tas „pagaliau...“

Rods, mirtis, kaip nuogus raško, 
Išskiria mus ir išblaško.
Kūną slepia kuo giliau,
Siela lekia kuo toliau,
Kol sulauks palankaus vėjo,
Kad patektų pas Kūrėją.

Sukasi užburtas Dieviškasis ratas,
Vėl ateina naujos gretos.
Vėl į dangų, vėlei žemėn,
Vėlei amen, amen, amen...

Iš natūros
Dar nė vienas seimo ponas
Neragavo ,,cento duonos‘‘.
Kad nemirtų kas iš bado,
Pensininkams ją išrado.

O prie duonos, jei ko trūksta,
Prie konteinerių jie rūksta.
Čia, kur katės, čia, kur varnas,
Čia ir pensininko skvernas.

Juk už litą gedulingą
Nenupirksi, ko taip stinga.
Net konservai dėl šunų
Pensininkui gan šaunu.

Alkoholikai, bedarbiai,
Tie konteineriai jų garbei.
Noriai lanko tokias vietas
Tas žemiausio rango svietas.

Ateinam ir džiaugsmo, ir vargo
Ateinam ir džiaugsmo, ir vargo,
Ateiname duot, ne prašyt.
Ateinam gyvenimo margo
Lyg metraštį savo rašyt.

Išeinam kas davę, kas grobę,
Išeinam – nereikia varyt.
Visus juk žemelė į duobę
Priims mus rytoj ar poryt. 

Išeinam, išsinešam viltį.
Ir kūnais pakilt ir vardais.
Visiems pažadėta pakilti,
Kaip kėlėsi Kristus kadais.

Z. KAVALIAUSKAS

VILtĖ JUodELytĖ
tik lino žiedas šaukia
Jau neištart man žodžio,
kad juo sužeisčiau tylą,
ir neatskleist man grožio,
kuris žvaigždėm prabyla.

Sidabro saulėm naktį
viltim nuo skliauto rėčio
imi į vėjo taktą
sapnuodamas kalbėti,
kad nieks daugiau nelaukia
nei žvilgsnio, anei žingsnio,

tik lino žiedas šaukia,
tik dar krūtinėj tvinksi,
tik dar tolybėj ošia
manęs pasiilgus jūra,
kažkas dar rašo tošy,
giliai į sielą žiūri.
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ona StrIŠkIenė
Žemdirbio dienos
Koks palaimintas žemdirbio triūsas.
Gal kam romantikos mažai jame.
Jis mato pirmą grūdo daigą,
O rytą skamba vieversio daina.
Koks sudėtingas kaime darbas,
Jis keliasi su saule aušroje.
Žiūrėk pagelto želmenėlis mažas,
Atspėk, ko trūksta jojo augime.
Palaimintas žmogaus būvimas,
Kai gali eit javų lauku smagus.
Paglostyt brandžią rugio galvą,
Akim aprėpti darbo savojo vaisius.
Gerbiu aš žemdirbio kiekvieną dieną,
Netikėtumų ji kasdien pilna.
Vakar sulijo, šiandien saulė.
Žinau, dalužė jojo nelengva.

ALdoNA LIUtKEVIčIENĖ
Apkabink
Apkabink, prisiliesk, jei dar liko vilties,
Jei  dar liko brangaus iš praėjusio laiko puikaus.
Būna šalta kartu, būna ilgu, klaiku   
Vienumoj, tarp galybės minčių. 
Tada vaikštau tenai, kur mūs laimės krantai,
Kur geri tie laikai, kai maži dar vaikai
Ir problemų mažai, arba jų nematei,
Nes skubėjai, lėkei, kolei nešė sparnai.
Per bedugnes skridai, daug, daug ko netekai...
Netaupei, nejautei, kad artėja diena,
Kai daug ko negana, kai jausmų dargana,
Kai jau daug kas patapo našta...
Bet... Vis vien dar tiki, kad ateis ta diena,
Ne diena – valanda, ir išpildys visus nereiklius,
Juokingus, gal, menkus troškimus...
Galbūt šitaip ir bus?

ELVyrA GrUZdEVIENĖ
***
Išeikime pavasario rasotą rytą į palaukę
Ir pastovėkim tyliai, tik širdim klausykim –
Galbūt išgirsime kaip žemė
Savo sūnus šaukia,
Ką ji klevams ir gluosniams kalba
Tykiai tykiai…
Galbūt išgirsim gležno daigo švelnią godą
Kai jis iš dirvos sveikins žemę Motinėlę,
Ar kaip dirvos grumsteliai šnibždasi…
Ir rodos pajusim kad tai mus
Jau neša šiltas vėjas  virš lauko,
O ne debesėlius gano
Žydroj dangaus platybėj tas vakaris – piemenėlis…
Ar tu girdėjai žemės švelnų žodį,
Ar jau buvai kada jai taip atvėręs širdį?
Tik tas, kas myli žemę savo tartum Motiną
Supranta josios kalbą ir jos balsą girdi.

VINCAS StEPoNAVIčIUS
Prašymas
Tu, Viešpatie, žinai slapčiausius mano norus,
Paslėpti nuo Tavęs aš nieko negaliu,
Žinai mano mintis ir audras mano sieloj –
Paguosk mane, Tavim tikėti aš galiu.
Tavo globa man visad reikalinga,
Kai mūs gyvenime tiek daug klaidžių kelių yra
Vis mano norai auga, o gyvent dienų mažėja –
Tebūna man nors kas trečia diena dosni, gera.
Kol dar gėriuos pavasariais, svaigiais, gėlėtais,
Krūtinėje kol plaka mano jautri širdis.
Padėk man būt kilniu žmogum. Te delnas kietas
Uždirba duonos. Ir niekada neges šviesi viltis...
Tu, Viešpatie, gali sudraust liūtis ir vėjus,
Sukelt audras ir jas nutildyti staiga.
Tebūna taip, tik tau, Kūrėjau, panorėjus,
Ir Žemėj bus karams, nelaimėms pabaiga...

Krekenavos parapijos salės „tvartelio“ rekonstrukcija
 Džiaugiamės jau nuo vasario 17 d. prasidėjusiais parapijos salės „Tvartelio“ rekonstrukcijos darbais.
 Krekenavos parapijos klebono ir pastoracinės tarybos buvo nuspręsta kreiptis į ES fondus prašant 
paramos salės remontui. Kartu su Krekenavos bendruomene „Tiltas“ Panevėžio rajono Vietos Veiklos Grupei 
buvo pateiktas projektas „Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos ūkinio pastato rekonstrukcija“ 
(350 000 Lt. vertės), pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią parapija dalyvauja kaip projekto 
partneris, prisidėdama savo pastatais, žeme ir piniginiu įnašu. Pagal šią sutartį 300 000 Lt. gauname ES 
paramos, o likę 50 000 Lt. yra parapijos įnašas. Kadangi 2013 m. pabaigoje parapija įsigijo ir šalia esančius 
garažus, pastoracinės tarybos nuspręsta, kad „Tvartelio“ rekonstrukcijos metu reikalinga pakeisti ir garažų 
stogą. Tuo tikslu su „Šilo statyba“, kuri laimėjo rekonstrukcijos projektą, pasirašyta papildomų darbų sutartis 
(50 000 Lt.). Taigi visa rekonstrukcijos darbų suma yra 400 000 Lt., iš kurių 300 000 Lt., kaip minėta, skirta 
iš ES fondų per Vietos Veiklos Grupę, o likusią 100 000 Lt. sumą parapija turi sumokėti pati.
 Norintieji prisidėti savo finansine auka, ją gali perduoti parapijos klebonui, įmesti į aukų dėžutę 
bazilikoje ar pervesti į specialiai atidarytą sąskaitą Panevėžio kredito unijoje:
 Pavadinimas: Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija, kodas 191260418, sąskaitos Nr. 
lt74 5011 0000 1400 2556 LTL., įmokos pavadinimas „auka ūkinio pastato rekonstrukcijai unikalus nr. 
4400-2324-3381“.
 Norinčius prisidėti savo darbu prie talkų kviečiame kreiptis į Vincą Šatą.
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Daiva Adamkevičienė
Skaitiniai apie šeimą

 Dažnas suprantame, kad šeimoje turime sukurti tokią aplinką, kurioje kiekvienas narys jaustųsi 
mylimas, reikalingas, saugus. Manau, namuose reikia išmokti dalytis savo meile, rūpesčiu su kitais. Kai vaikui 
artimiausioje aplinkoje gera, jauku, jis supras, kokia svarbi gyvenimo vertybė yra šeima. Kad tai pasiektume, 
šeimoje turime visi ir visur sugebėti tartis, skatinti vienas kitą dirbti nuoširdžiai, ramiai, jeigu yra galimybės, 
teikti pirmumą veiklai pagal polinkius bei sugebėjimus. Kiek daug dvasinių turtų vaikai įgyja, kai šeimoje 
puoselėjamos šeimos, tautos tradicijos. Juk puikiai žinome, 
kad etninės kultūros kloduose slypi daug išminties, o vaiko 
tautiškumo, dorovingumo, dvasingumo ugdymo pamatinės 
versmės susikuria šeimoje. 
 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.

Santuokinė meilė 
	 Dievo	Žodis	daug	kur	ragina	sužadėtinius	
ir	 sutuoktinius	 sužadėtuves	 apgobtų	 ir	 šildyti	
skaisčia	meile,	o	santuoką	–	nedaliu	prisirišimu.	
Daugelis	ir	mūsų	amžiaus	žmonių	aukštai	vertina	
tikrąją	vyro	ir	žmonos	meilę,	įvairiopai	reiškiamą	
pagal	 garbingus	 tautų	 ir	 epochos	 papročius.	 Ši	
meilė	giliai	 žmogiška,	nes	sieja	vieną	asmenį	su	
kitu	jausmo	dėka.	Ji	aprėpia	viso	asmens	gėrį,	todėl	
pajėgia	 sutaurinti	 jos	 kūninę	 raišką	 bei	 dvasinę	
raišką	 ir	 pakelti	 jų	 kaip	 santuokinės	 draugystės	
sandų	 bei	 būdingų	 ženklus	 vertę.	 Šią	 meilę	
Viešpats	 teikėsi	 skaidrinti,	 tobulinti	 ir	 pakylėti	
ypatinga	savo	malonės	bei	meilės	dovana.	Tokia	
meilė,	 suliejanti	 draugėn	 žmogiškus	 ir	 dieviškus	
pradmenis,	 veda	 sutuoktinius	 į	 laisvą	 savęs	
dovanojimą	 vienas	 kitam,	 išreiškiamą	 švelniu	
vidiniu	 prisirišimu	 bei	 išoriniais	 veiksmais,	 ir	
pripildo	 visą	gyvenimą.	Negana	 to,	 dosniu	 savo	
veiklumu	vis	tobulėja	ir	auga.	
	 Ši	 meilė	 ypatingu	 būdu	 išreiškiama	 ir	
patobulinama	 santuokos	 aktu.	 Todėl	 veiksmai,	
kuriais	 sutuoktinių	 pora	 glaudžiai	 ir	 skaisčiai	
susijungia,	yra	garbingi	ir	orūs.	Patvirtinta	vieno	
kitam	duota	priesaika	ir	svarbiausia	–	pašventinta	
Kristaus	 sakramentu,	 ta	 meilė	 pasisekimuose	

ir	 nelaimėse	 lieka	 neišardomai	 ištikima	 kūnu	 ir	
siela,	 todėl	 svetima	 bet	 kokiam	 svetimavimui	
arba	 skyryboms.	 Viešpaties	 patvirtinta	
santuokos	vienybė	ypač	paaiškėja	iš	lygaus	vyro	
ir	 moters	 asmens	 orumo,	 pripažįstamo	 abipuse	
ir	 pilnatviška	 meile.	 Norint	 nuolat	 vykdyti	 šio	
krikščioniškojo	 pašaukimo	 pareigas,	 reikalingos	
aukštos	 dorybės,	 todėl	 vedusieji,	 malonės	
sutvirtinti	 šventam	gyvenimui,	 kruopščiai	 ugdys	
savyje	 didžiadvasiškumo	 bei	 aukos	 dvasią	 ir	
prašys	jos	maldose.	
	 Tikra	 santuokinė	 meilė	 bus	 aukščiau	
vertinama	 ir	 apie	 ją	 susidarys	 sveika	 viešoji	
nuomonė,	 jei	 krikščioniškosios	 poros	 pasižymės	
liudydamos	 ištikimybę,	 meilės	 darną	 bei	
rūpestingą	 savo	 vaikų	 auklėjimą,	 taip	 pat	 jei	
prisidės	prie	reikiamo	kultūrinio,	psichologinio	ir	
visuomeninio	santuokos	ir	šeimos	atsinaujinimo.	
Jaunuoliai	 jau	 savo	 šeimos	 židinyje	 turi	 būti	
tinkamai	 ir	 laiku	 supažindinami	 su	 santuokinės	
meilės	orumu,	dovanomis	bei	 sunkumais,	 idant,	
išauklėti	skaisčiai	gyventi,	būtų	pasiruošę	atėjus	
metui	iš	taurių	sužadėtuvių	žengti	į	vedybas.

Vatikano	 II	 Susirinkimas.	 Pastoracinė	 konstitucija	 apie	
Bažnyčią	šiuolaikiniame	pasaulyje	„Gaudium	et	spes“,	49.

SveIkIname marIJoS leGIono narIuS 

70-mečio proga Gemą Plėštytę, sausio – vasario mėn. gimusius  emiliją m., 
Stasę, vincą, eugeniją ir linkime Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos. 

Būkite laimingi ir dalinkite meilę kitiems!
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Deimantė Ignatavičienė
Parapijiečių Užgavėnės Upytėje

 Kovo 4 d. Užgavėnės Upytėje prasidėjo 
triukšmingu kvieslių važinėjimu po kaimą, kviečiant 
visus į žiemos palydėtuvių linksmybes prie tvenkinio, 
kur visų laukė organizatorių Irenos ir Juozo Sokų 
surengta šventė, padedant parapijiečiams.

 Čia slankiojo Lašininis, vis kreivai žiūrėdamas 
į karingai nusiteikusį Kanapinį, tai šen tai ten sukiojosi 
Užgavėnių Bobutė, buvo matyti čigonų, kipšų, 
raganų, velnių kaukėmis pasipuošusių parapijiečių, 
tame tarpe ir visų gerbiamas kunigas Gediminas 
Jankūnas, kurį buvo galima pažinti tik iš jo skambaus 
juoko. Grojant smagiai muzikai visi suskubo į ratelį 
šokti, trypti liaudies šokių ritmu. Netrūko skambių 
dainų ir nuotaikingų žaidimų. Pasistiprinti ant laužo 
keptais blynais, spirgintais lašiniais su bulvėmis 
kvietė užeiga „Marceliukės klėtis“.
 Pažiūrėję Lašininio ir Kanapinio kovą, 
sudeginę ant laužo Morę ir blogus kėslus, visi 
sugužėjo prie gausaus suneštinio stalo, kur dar ilgai 
netilo dainos, pašnekesiai ir spėlionės apie ateinančių 
metų orą bei derlių. Smagiai pašėlioję išsiskirstėme 
susikaupimo, apmąstymų ir atgailos laikotarpiui – 
Gavėniai.

Naujasis Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje 
 Penkerius metus buvęs Apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse 
Arkivyskupas Luigi Bonazzi buvo paskirtas Apaštaliniu Nuncijumi 
Kanadoje ir sausio 28 d. išvyko iš Lietuvos. Kovo 8 d. Šventasis Tėvas 
Pranciškus Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė Arkivyskupą 
PEDRO LÓPEZ QUINTANA.  
 Arkivyskupas Pedro López Quintana gimė Barbastro 
(Ispanijoje) 1953 metų liepos 27 dieną. Kunigystės šventimus priėmė 
Santiago de Compostela arkivyskupijoje 1980 metų birželio 15 dieną. 
Gavęs Kanonų teisės daktaro laipsnį, 1984 m. pradėjo dirbti Šventojo 
Sosto diplomatinėje tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atstovybėse 
Madagaskare, Filipinuose, Indijoje bei Jo Šventenybės Valstybės 
Sekretoriato Bendrųjų Reikalų Skyriuje. Buvo paskirtas tituliniu 
Agropolio Arkivyskupu ir Apaštaliniu Nuncijumi, taip pat Apaštaliniu 
Nuncijumi Indijoje ir Nepale bei Kanadoje. Be savo gimtosios ispanų 
kalbos dar moka italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.

2014 metų vasario mėnesio Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos

rinkliavos krekenavos, lt upytės, lt vadaktėlių, lt

Sekmadienio rinkliava (02-02) 493,- 204,- 80,-
Sekmadienio rinkliava (02-09) 330,- 196,- -
Atlaidų rinkliava (02-15) 1626,- - -
Sekmadienio rinkliava (02-16) 419,- 371,- -
Sekmadienio rinkliava (02-23) 342,- 245,- -
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Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba 
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 162 Lt., išleista – 200 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki balandžio 15 d. 
 Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių! 

 Dėkojame už Jūsų paramą! 

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:

Balandžio 20 d. 12 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

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 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

2014 metų vasario mėnesį iškeliavusieji į 
amžinybę:

krekenavos parapijoje:
Zosė  Mataitienė, 86 m.
Vytautas Antanas Zolumskis, 72 m.
Apolonija Bartkevičienė, 90 m.
Jonas Stankevičius, 79 m.
Anelė Lukoševičienė, 83 m.
Vytautas Malinauskas, 44 m.
Ona Zakarauskienė, 88 m.
Voldemaras Matuzevičius, 57 m.
Aivaras Noreika, 26 m.

upytės parapijoje:
Jonas Batys, 74 m.
Ramutė Jarutienė, 51 m.
Elvyra Mėjarienė, 61 m.
Ona Valiulienė, 69 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje vyksta 
kiekvieną šeštadienį po 12 val. šv. Mišių Bažnyčios g. 20. 

Kviečiame dalyvauti.

Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų 
bazilikoje prašome susitarti iš anksto paskambinus 

į klebonijos raštinę.

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį 
mėn. ketvirtadienį nuo 18.30 val. 

iki 19.30 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.

2014 metų vasario mėnesį 
pakrikštytieji krekenavos 

parapijoje:

 Matas Kamarauskas


