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

Didžiosios savaitės pamaldų laikas:
Balandžio 17 d. – Didysis Ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios Krekenavos bazilikoje 18 val.
Balandžio 18 d. – Didysis Penktadienis. Kristaus Kančios pamaldos bazilikoje 18 val.
Balandžio 19 d. – Didysis Šeštadienis. Velyknakčio apeigos Krekenavoje 21 val.
Balandžio 20 d. – Kristaus Prisikėlimo iškilmė – Šv. Velykos. Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija:
Krekenavoje – 8 val., Upytėje – 10 val., Vadaktėliuose – 12 val.
Balandžio 21 d. – Šv. Velykų antroji diena. Krekenavoje šv. Mišios 12 val.
Šviesa Velykų Žvakės... Amžiams prisikėlęs,Mums šviečia Kristus. Vien iš kibirkštėlės
Liepsna įsidega, kai pučia Dvasios Vėjas...
Su žiburiais vėl pasitikti Viešpatį išėjom.
Kas Slėpinį, kas dieviškąjį apsakyt galėtų?Kai spinduliuoja pro gavėnios blyškų violetą.
Kai veriasi dangus ir gieda angelai per Sumą,
Suklaupę garbina su meile Amžinąjį Dievo Sūnų.
Kur kryžius, kur erškėčiai, kur gėla alpioji,Mirties ūksmėj sušvito Meilė, sutemos prapuolė.
Tiktai per Žodį, per Dievo Avinėlį – Atpirkėją
Dangus – nutolęs – ir vėl prie žemės priartėja.
Šventa procesija bažnyčią tris kartus apjuosia.
Ją veda prisikėlęs Kristus ryto spinduliuose...
Aldona Puišytė
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Mielieji,

Šiųmetės Velykos, ypač Didžiojo Tridienio apeigos, dar kartą pakviečia
išgyventi esminius mūsų tikėjimo gyvenimo įvykius. Jėzaus Kristaus, žmogumi
tapusio Dievo, kančia, mirtis ir prisikėlimas – tai ne koks atsietas nuo mūsų laikų,
nuo mūsų žmonių, seniai istorijoje vykęs įvykis, bet dabarties momentas, kuriame
Dievas nepailstamai dovanoja kiekvienam iš mūsų savo šviesą ir amžinąją gyvybę.
Atrodo, kad mirtis ir prisikėlimas – toli nuo mūsų kasdienių rūpesčių ir vilčių, bet
iš tiesų nėra taip toli, kada atpažįstame ir pripažįstame savo pačių ir kitų ribotumą
ligoje, kančioje, senatvėje ar paprasčiausiai žmogiškame bejėgiškume. Tada Jėzus
tampa atsakymu į gyvenimo prasmės, tikslo ir ateities klausimus. Atsakymu, kurį
priimame tikėjimu, ir kuris naujo gyvenimo viltimi ir šviesa nuspalvina šios žemiškos
kelionės žingsnius. Velykų rytą atsiveria dangaus, amžinybės ir Dievo begalybė mums, kurie tokie riboti
ir tokie laikini. Priimkime tikėjimu prisikėlimo dovaną su deramu atvirumu ir dėkingumu, pasiruošę,
kada tik reikės, peržengti kryžiaus slenkstį ir drąsiai žengti siauru tikėjimo keliu, vedančiu į išganymą.
Velykinis laikotarpis mums padovanoja ir du šventuosius: balandžio 27 d. popiežius Pranciškus
šventaisiais paskelbs du savo pirmtakus: Joną XXIII (1881-1963 m.) ir Joną Paulių II (1920-2005 m.).
Šie du šventieji popiežiai yra šiandienės naujosios evangelizacijos šaukliai. Vienas jų, šv. Jonas XXIII, –
sušauktu Vatikano II Susirinkimu, o kitas – kvietimu ir pastangomis įgyvendinti šio Susirinkimo mokymą
– atsinaujinti ir atnaujinti Bažnyčią bei naujai aktualizuoti Bažnyčios išganomąją misiją pasaulyje. Šv.
Jonas Paulius II mums ypač artimas popiežius ir savo lenkiška-lietuviška kilme bei tuo, kad tai – kol
kas vienintelis Šventasis Tėvas, kurio kojos lietė mūsų žemę 1993 metais. Nors kelionės metu jis ir
neapsilankė Krekenavos šventovėje, tačiau savo pasisakymuose ir maldose minėdamas Lietuvą, Marijos
žemę, prisimindavo ir mūsų Aukštaitijos krašto didžiausią ir svarbiausią Švč. Mergelės Marijos šventovę
Krekenavoje. Su ta intencija Krekenavos bazilika yra įrašyta į Jono Pauliaus II Piligrimų kelią. Galime tik
pasidžiaugti, kad balandžio 27 d., Joną Paulių II skelbiant šventuoju Romoje, Krekenavos bazilikoje bus
atidengtas jam skirtas paveikslas, kuris Žolinės atlaidų proga papuoš vieną iš šoninių mūsų bazilikos
altorių. Esu dėkingas pagrindiniams mecenatams E. ir D. Adamkevičiams bei kitiems aukotojams, kad
padėjo mums šį paveikslą įsigyti ir dalintis jo atvaizdu atspausdinant maldos paveikslėlius. Atvykę į
mūsų baziliką savi ir piligrimai turės progą suklupti ne tik prie stebuklingo Dievo Motinos – Malonių
Versmės ar šv. Antano Paduviečio paveikslo, bet ir nuoširdžia malda kreiptis į šv. Joną Paulių II, kurio
širdies kamputyje yra vieta ir mūsų tėvynei Lietuvai bei jos žmonėms.
Kartu su šv. Velykomis naujam gyvenimui prisikelia ir mūsų parapijos salė „Tvartelis“. Dėkingas
visiems, kurie malda, auka ir darbu prisidėjote, prisidedate ar dar prisidėsite prie šio svarbaus projekto
užbaigimo. Tikiuosi, kad Žolinės atlaiduose visi drauge galėsime džiaugtis atsinaujinusia ir užbaigta
parapijos sale. O po atlaidų mažoji salė taps „Vilties“ sale, iš kurios į amžinybę palydėsime savuosius
tikėjimo brolius ir seseris.
Savo parapijos namus tvarko ir gražina ne tik Krekenavos tikintieji: nuo jų neatsilieka ir Upytės
parapijiečiai, kurie yra parašę projektą ir nori sutvarkyti parapijos namų pirmą aukštą, pritaikant
jį tikinčiųjų bendruomenės reikmėms. Jeigu projektas pavyktų, tai dar labiau padėtų sudėlioti į
vietas tai, kas reikalinga bet kuriai tikinčiųjų bendruomenei: bažnyčią – maldai, parapijos namus –
bendruomeniniam gyvenimui ugdyti, skatinti ir palaikyti. Gyvename individualizmo ir susvetimėjimo
laikais, todėl bet kokia iniciatyva kurti ir burti bendruomenę, vienyti ją, gyventi pamatinėmis tikėjimo ir
dorovės vertybėmis yra be galo svarbi ir reikalinga ir Bažnyčiai, ir valstybei. O dar svarbiau kiekvienam
žmogui, kuris tampa bendruomenės neatsiejama ir svarbia dalimi.
Tikiuosi, kad kai kurie dalykai bendrų pastangų dėka atsinaujins ir Vadaktėlių parapijoje. Jaučiu
ten gyvenančios, kad ir negausios, bendruomenės narių suaktyvėjimą, į kurį norisi pagal galimybes kaip
galima geriau atsiliepti.
Tegul Krekenavos stebuklingoji Dievo Motina – Malonių Versmė, būdama Prisikėlusiojo Motina,
tampa ir mūsų prisikėlimo Motina. Maldoje ir Velykiniame džiaugsme kartu su Jumis,
klebonas-rektorius kun. Gediminas

www.krekenavosbazilika.lt

Kviečiame visus aktyviai lankytis, maitintis prie Dievo žodžio stalo,
užsisakyti kassavaitines parapijos naujienas.
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Verbų sekmadienis

Emilija Maskoliūnaitė
Verbų sekmadienis – tai šventė, švenčiama šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, simbolio – lelijos.
paskutinį sekmadienį prieš Velykas, daugelyje Pradžioje gamintos iš popieriaus drožlių, vėliau
Europos šalių ji vadinama Palmių sekmadieniu. tapę garsiomis Vilniaus verbomis (lot.k. „herba“
Katalikai Verbų sekmadienį švenčia Kristaus – žolė), rišamos iš sausų gėlių ir žolynų. Pradžioje
įžengimą į Jeruzalę. Sakoma, kad tuomet žmonės buvo paplitusios maždaug 50 km. spinduliu aplink
Kristų pasitiko su palmių šakomis, šaukdami Vilnių, vėliau pamėgtos visoje Lietuvoje, dabar
„Osana!“. Katalikų Bažnyčios liturgijoje palmių Vilniaus krašto verbos garsina Lietuvą pasaulyje
šventimas įvestas V a. Lietuvoje ir daugelyje tokia tautodailės rūšimi. Verbos pirmą kartą lietuvių
kitų Europos valstybių tikima, kad Verbų dieną kalba paminėtos 1573 m.
pašventintų anksčiausiai pavasarį išsprogstančių
Nuo seno Verbų sekmadienį žmonės
augalų šakelės, palietusios žemę ar gyvūnus, skatina stengdavosi kuo anksčiau atsibusti ir iš anksto
jų augimą, vaisingumą, sveikatą.
pasiruošta kadagio šakele nuplakti miegalius.
Verba – tai iš augalų šakelių ir gėlių surištos Žinomas paprotys plakant sakyti magiškus žodžius:
puokštės, kurias katalikai Verbų sekmadienį „Ne aš plaku, verba plaka! Ar žadi margutį?“
šventina bažnyčioje. Suvalkijoje tikra verba buvo
Iki mūsų dienų daug kur tikima, kad per
laikoma vien kadagio šakelė. Rytų Aukštaitijoje prie Verbas pašventinti kadagiai gali apsaugoti nuo
kadagio pridėdavo išsprogusio beržo, žilvičio ar negandų. Dar ir šiandien ką tik iš bažnyčios parnešta
blindės (kačiukų) šakelę, o kai kur net pernykščių verba pasmilkoma troba, kiti sodybos pastatai – tai
ąžuolo lapų. Pietryčių Lietuvoje ant medinio kotelio juos turi saugoti nuo gaisrų, audrų, kitų negandų.
surišdavo įvairiaspalvių popierinių gėlių puokštelę. Daug kur verbų šakeles dėdavo ir ant mirusiųjų
Garsiosios Vilniaus krašto verbos kildinamos iš kapų.
Senoliai sako:
• Kad gyvuliai vasarą gerai ganytųsi, verbos šakele paliesk, pasmilkyk pirmą kartą į laukus išgenamus gyvulius.
• Užėjus audrai, verbą sudegink krosnyje arba bent ja pasmilkyk namus ir apie juos – atitolinsi audros debesis.
• Jei nori, kad ledai neišguldytų ir neišmuštų pasėlių, verbos šakelę įkišk į dirvą.
• Jei nori gero derliaus, sutrintų verbų spyglių įmaišyk į pirmos sėjos grūdus.
• Jei labai pradėjo skaudėti dantį ar ausį, parūkyk, pasmilkyk ją verba.
• Kad bitės būtų sveikos, į kopinėjamų bičių avilį įdėk verbos šakelę.
• Sukirsk vaikui verbos šakele – geriau augs.

Jums nieko nekainuojanti dovana parapijai
Iki gegužės 1 d. vis dar galite paskirti parapijai 2%
(ar 1%) nuo praėjusiais metais sumokėto Gyventojų pajamų
mokesčio. 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;
– Internetu: http://deklaravimas.vmi.lt. (forma FR0512).

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
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„Lino žiedas“

Konkursas baigsis gegužės 1 d. Laureatai bus skelbiami birželio mėn.
Upytėje šventės metu. Dėkojame dalyvavusiems! Visus eilėraščius
galite rasti „Upytės žemės“ internetinėje svetainėje:

poezijos konkursas

www.upyteszeme.lt/konkursai/lino-ziedas/

Laimutė Čirvinskienė

Ona Bartulytė

Leisk mylėti

Linas tebus madingas

Jonas Vizbaras

Leisk mylėt tave, vėjau,
Galingą, vyrišką ir rūstų.
Velnioniškai stiprius tavus kerus
Stabdyt sunku ir – nepavyksta.

Neišvaizdus jums linas pilkas
akim kaip lietuvaičių mėlynom?
Bet pluoštas jo – lietuviui šilkas,
tautinėm apipintas dainom.

Lino žiedui

Leisk mylėt tave, lietau,
Dulksną ir kibius lašus,
Pagirdančius paukštelį, augalą ir
šulinį,
Kol nuobodus ir įkyrus tampi.

O siūlai šitokio žolyno
Žmogaus rankose pavirsta menu.
Puošiam buitį draugo, kaimyno,
rankdarbį jiems nešam dovanų.

Leisk mylėt tave, saule,
Taškelį, danguje suspindusį,
Pasieki laukiančius, mane
Ir motinišku prisilietimu šildai.
Leisk mylėt tave, žeme,
Tylią, dosnią, turtingą.
Šaltinyje kantrybę saugai,
Kai trypiama ir mindoma.

Mums tenka lino rankšluostėlį
nusiprausus prie veido pridėt,
prie lino dagčiais žvakių smėly
priklaupus prie kapo paliūdėt.
Lietuviui savas, mielas linas.
Jo žiedai žavėjo nuo seniau.
Linkės, linu pasidabinęs:
jį mada teiškelia dažniau!

Leisk mylėt tave, žmogau,
Gražų, dorą, mąstantį.
Jei šalia nėra tavęs,
Gyvent nyku, liūdesys spaudžia.

Dar menu laukuose, lyg dangaus
mėlynę
Spindinčius linelių melsvus žiedelius.
O ant mūsų stalo baltą drobę lino,
Bąlančius sodely drobių takelius.
Rudeniui atėjus, lino liemenėliui
Tekdavo iškęsti begales kančių,
Suverptas, išaustas, drobių ritinėlių
Raštais puošė mūsų nuotakų kraičius.
Dabar gi, nei staklių, nei sesers
ratelio,
Liko tik muziejuje dar pažvelgt į
juos...
Ir kažin, Tėvynėj ar berasčiau kelią,
Prie kurio linai žydėtų dar laukuos.
Ir nebėra žiedo, melsvo lino žiedo,
Rankomis senolių sėto ir auginto...
Todėl liūdnos svajos, ašara nurieda,
Lino žiedo gaila iš mūs laukų išginto.

Leisk mylėt tave, gyvenime,
Didžiausią gautą dovaną –
vienintelę!
Čia vėjai plaikstosi ir triukšmą
kelia,
Čia lietus lyja ir dienos niūrios.
Čia maloniai nuteikia saulė
glamonėdama,
Čia junti žmogų, jo alsavimą.
Be to gyvent būtų neįmanoma
Ir žemė būt – šalta, bauginanti.

Melsvas lino žiede, kur tave išvarė
Iš lygiųjų mano tėviškės laukų?
Kas primins mamos drobinę baltą
skarą
Ir mėlynę skaisčią mylimų akių?

Vincas Steponavičius
Atsiliepsiu

Janina JakimavičiūtėBaltušnikienė
Sugrįžki į gimtinę

Tu mane pašauk širdies balsu –
Netylėsiu!
Lankų vėju, vyturio daina,
Kur bebūčiau, atsiliepsiu…

Ieškodamas laimės turtingoj šaly
Kai smarkiai pavargsi, blaškysis
širdis,
Sugrįžk į gimtinę, apsuptą klevų,
Smėlėtų kalvelių ir pievų margų.

Tu pašauk mane tyros širdies balsu –
Tamsią naktį marių vėju aš atlėksiu:
Nudžiovinsiu ašaras nuo skruosto,
Ilgesį po erdvę išnešiosiu.

Kaip motina sūnų tave ji priglaus,
Išvargusias kojas rasa ji nuplaus,
Ištroškusias lūpas suvilgyssula
Ir tars porą žodžių: klajoti gana.

Tu pašauk mane tikru širdies balsu:
Netylėsiu – atsiliepsiu
Aš savo širdies skambiu džiaugsmu.
Tik pašauk mane…

Prigludęs prie josios krūtinės
švelnios
Suprasi, kad niekas jos tau
neatstos.
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Parengti ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Ramutė Valikonienė, Angelė Pranaitytė
Vatikano II susirinkimas leido vyskupams
paskirti pasauliečius dalinti Šv. Komuniją ir juos
pavadino ekstraordinariniais teikėjais. Susirinkimo
tėvai nurodė priežastis, dėl kurių šią tarnystę gali
atlikti pasauliečiai: esant tikinčiųjų norui priimti
Komuniją ne per šv. Mišias, kai pas juos negali atvykti
pašventintieji Bažnyčios tarnai; pašventintiems
tarnams dėl silpnos sveikatos ar garbaus amžiaus
negalint atlikti šios tarnystės; esant per dideliam
tikinčiųjų, norinčių priimti Komuniją, skaičiui, kai
dalijimas šv. Mišių metu gali per ilgai užtrukti.
2010 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos
plenariniame posėdyje buvo priimtos nuostatos dėl
ekstraordinarinių Komunijos teikėjų. 2013 metų
vasarą šis nutarimas pradėtas įgyvendinti. Pirmoji
pradėjo Kauno arkivyskupija.
Panevėžio vyskupijoje ekstraordinariniai
Komunijos teikėjai pradėti rengti 2014 m. kovo 14 d.
Panevėžio Švč. N. M. Marijos tarnaičių kongregacijos
namuose būsimiems Komunijos teikėjams dvi
dienas vyko rekolekcijos. Rekolekcijas vedė kunigas
Pavel Andžejevski. Šv. Mišias aukojo kun. Rimantas
Kaunietis. Kovo 22 d. Panevėžio vyskupijos
sielovados centre vyko paskaitos. Eucharistijos
teologiją dėstė kun. dr. Gediminas Jankūnas,
liturginiais klausimais konsultavo kun. Saulius
Černiauskas. Kovo 29 dienos mokymai prasidėjo
šv. Mišiomis, kurias aukojo Panevėžio vyskupas
Lionginas Virbalas ir kun. mgr. Jonas Morkvėnas. Po
šv. Mišių ekstraordinariniams Komunijos teikėjams
vyskupas įteikė kanoninius siuntimus – tris metus

galiojančius leidimus
atlikti šią tarnystę.
Su ligonių sielovada
supažindino
kun.
Jonas
Morkvėnas.
Komunijos
teikėjų
grupės vadovas kun.
Rimantas Kaunietis.
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į
dangų parapijos klebono kun. Gedimino Jankūno
nukreipimu ekstraordinarinių Komunijos teikėjų
mokymuose dalyvavo Kęstutis Lapiniauskas,
Ramutė Valikonienė, Angelė Pranaitytė. Iš Upytės
Šv. Karolio Boromėjaus parapijos dalyvavo Tadas
Grybas. Visi iš vyskupo rankų priėmė siuntimą
teikti šventąją Komuniją.
Ekstraordinariniai Komunijos teikėjai šv.
Komuniją galės teikti tik leidus parapijos klebonui
ir norinčiajam priimti šv. Komuniją parapijiečiui
pageidaujant. Šv. Komunija į namus bus nešama
pagarbiai. Atnešus į namus šv. Komuniją bus
meldžiamasi, garbinamas Švč. Sakramentas,
maldose bus kviečiami dalyvauti visi namiškiai.
Pagal galimybes, namuose turėtų būti paruošta vieta,
uždengta balta staltiesėle, žvakė ir kryželis, stiklinė
su vandeniu. Tuo turėtų pasirūpinti namiškiai.
Balandžio 6 d., penktąjį gavėnios sekmadienį,
vyskupo siuntimą gavę mūsų parapijiečiai šv. Mišių
metu buvo įvesdinti į šią tarnystę. Tegul Dievas
laimina jų pasiaukojimą, o šv. Eucharistija tampa
visų mūsų gyvenimo duona.

Balandžio 27 d., Atvėlykio sekmadienį, Dievo Gailestingumo šventėje
Katalikų Bažnyčios šventaisiais bus paskelbti popiežiai
Jonas XXIII ir Jonas Paulius II.
Ta proga Krekenavos bazilikoje bus atidengtas šv. Jono Pauliaus II paveikslas,
kuris vėliau bus pakabintas viename iš šoninių altorių.
Paveikslo autorė – dailininkė Aušra Ratkevičienė.
Šv. Jonai XXIII ir šv. Jonai Pauliau II, melskite už mus!
Intensyviai vyksta parapijos namų „Tvartelio“ rekonstrukcijos darbai.
Rekonstrukcijos projekto vertė 400 000 Lt., iš kurių 300 000 Lt. 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“
Aukų „termometrą“ bei aukotojų sąrašą galima rasti parapijos internetinėje svetainėje.
Dėkojame visiems, auka, malda ir darbu prisidedantiems prie šio svarbaus projekto!
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Daiva Adamkevičienė

Skaitiniai apie šeimą

Šeima – esminis visuomenės gėris. Čia užsimezga gyvybė.
Gimęs žmogutis iš aplinkinių perima meilę, artumą, pamažu ir elgesio
formas, būtinas gyvenime. Šeima užtikrina, kad jam būtų perduodamos
visuomenės vertybės, įsitikinimai, nuostatos, žinios, gyvenimo įgūdžiai.
Juk čia išugdomas įprotis dirbti, tvarkytis, rūpintis savimi ir kitais. Taip
pamažu ugdosi charakteris ir pradeda formuotis vertybės. Kuriant gerus,
gražius santykius šeimoje, reikia daug pastangų, atsakomybės, kantrybės,
atsidavimo... Gera, kai pagrindinis šeimos bruožas yra rūpestis vieni kitais,
pagarba ir meilė šeimos nariams, dorovingas vaikų auklėjimas. Kaip tai
pasiekti? Dažnas paminėtume: darnūs, meile paremti sutuoktinių tarpusavio santykiai, šiltas tėvų ir vaikų
bendravimas, senelių patirties žinojimas... Svarbiausia, kad gėrio kupinam pašaukimui įvykdyti nepristigtume
jėgų ir ryžto. Tam mus visus turi lydėti Dievo meilė ir globa. Ji stiprina santuokos stiprumą, tvirtumą, tuo
pačiu šeimos darną ir gerovę.

Santuokos vaisingumas
Santuokai ir vedybinei meilei būdinga tai,
kad jos skirtos palikuonims gimdyti ir auklėti.
Vaikai išties yra vertingiausia santuokos dovana,
labiausiai prisidedanti prie pačių tėvų gėrio. Pats
Dievas pasakė, jog „negera žmogui būti vienam,
iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį ir,
norėdamas žmones padaryti ypatingais savo
kūrimo darbo dalininkais, palaimino vyrą ir moterį,
sakydamas: būkite vaisingi ir dauginkitės“.
Sutuoktiniai žino, kad, vykdydami žmogaus
gyvybės perdavimo ir auklėjimo pareigą, kurią
dera laikyti ypatingu uždaviniu, jie yra Dievo
Kūrėjo meilės bendradarbiai ir tarsi aiškintojai.
Todėl šias savo pareigas jie atliks su žmogaus ir
krikščionio atsakingumu. Pagarbiai klusnūs Dievui,
bendrai tardamiesi, bendromis pastangomis jie
priims teisingą sprendimą, siekdami tiek savo,
tiek jau gimusių arba dar būsimų vaikų gerovės,
atsižvelgdami į medžiagines ir dvasines savo
padėties bei laiko aplinkybes, paisydami savo
šeimos bendruomenės, laikinosios visuomenės ir
pačios Bažnyčios labo. Sutuoktiniai krikščionys
teįsisąmonina turį elgtis ne pagal savo valią,
bet visuomet vadovaudamiesi sąžine, derintina

su pačiu Dievo įstatymu, ir klausyti Bažnyčios
įstatymą autentiškai aiškinančios Evangelijos
šviesoje. Dievo įstatymas atskleidžia visą
santuokinės meilės reikšmingumą, saugo ją
ir ragina siekti tikrai žmogiškos tobulybės.
Taip, pasitikėdami Dievo apvaizda ir ugdydami
savyje aukos dvasią, sutuoktiniai krikščionys
garbina Kūrėją ir siekia tobulybės Kristuje, kai
dosniu, žmogišku ir krikščionišku atsakingumu
imasi gimdymo pareigos. Iš šitaip atliekančių
Dievo pavestą uždavinį sutuoktinių porų ypač
minėtinos tos, kurios protingu bendru nutarimu
didžiadvasiškai ryžtasi tinkamai išauginti dar ir
gausesnių palikuonių.
Santuoka įsteigta ne vien vaikų gimdymui.
Pati dviejų asmenų neišardomos sutarties
prigimtis ir vaikų gerovė reikalauja, kad tarp
sutuoktinių deramai reikštųsi, augtų ir bręstų
abipusė meilė. Todėl jeigu ir nebūna dažnai taip
trokštamų palikuonių, santuoka pasilieka viso
gyvenimo ryšys ir bendrystė ir nepraranda nei
vertės, nei neišardomumo.
Vatikano II Susirinkimas. Pastoracinė konstitucija apie
Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje „Gaudium et spes“, 50.

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

Krekenavos, Lt

Upytės, Lt

Vadaktėlių, Lt

471,381,-

182,216,-

151,-

1283,-

-

-

Sekmadienio rinkliava (03-16)

558,-

282,-

-

Sekmadienio rinkliava (03-23)

575,-

227,-

-

ACIES šventės rinkliava (03-25)

1176,-

-

-

Sekmadienio rinkliava (03-30)

564,-

278,-

-

Sekmadienio rinkliava (03-02)
Sekmadienio rinkliava (03-09)
Atlaidų rinkliava (03-15)
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Kodėl Krekenava..?

Vargonininkė Rita Juozėnaitė
		
Viskas prasidėjo
prieš 24 metus Kaune,
kuomet gražų žiemos
vakarą jauna būsimųjų
veterinarų šeima sulaukė
savo pirmojo lėliuko.
Pirmieji 18 to „lėliuko“
gyvenimo metų prabėgo
Zarasų krašte, kur tėtis
ir mama baigę mokslus
gavo paskyrimą. Čia, apgaubti nuoširdžiu rūpesčiu,
augome keturiese: sesė, aš ir du broliai. Mokslai
sekėsi be didesnių pastangų, bet pamokos muzikos
mokykloje nebuvo labai mielas užsiėmimas. Augant
gamtos apsupty, o ir pačių kieme knibždant šiokiam
tokiam „ūkiui“, mintys greičiau krypo į sekimą tėvų
pėdomis. Visgi artimųjų paraginta („kad neprapultų,
kas išmokta“) būdama gimnaziste pradėjau
vargonauti nedidelėje Vajasiškio bažnytukėje. Joje
žengiau ir pirmuosius sąmoningos tikėjimo kelionės
žingsnius.
Po poros metų išvažiavau į Kauną studijuoti
gamtos mokslų. Vienuolynas, kuriame gavau

kambarėlį gyventi, buvo šalia bažnyčios, kurioje kaip
tik reikėjo vargonininko. Taip pradėjau dirbti Kauno
Šv. Dvasios parapijoje su vaikų ir jaunimo chorais.
Čia prabėgo daugiau nei penkeri metai. Vasaromis
ištikimai apsistodavau senojo Bažnyčios giedojimo
– grigališkojo choralo – studijų savaitėse Kaune,
Prancūzijos Solesmes vienuolyne, Marijampolėje,
kurias užbaigdavome jungtinio Lietuvos choralo
giedotojų „Cantores Montis Pacis“ choro koncertu.
Bet visą tą laiką nei geromis, nei niūresnėmis
dienomis neapleisdavo mintis baigus mokslus
išvažiuoti iš miesto gamtos apsuptin, o jei jau
vargonauti, tai tik kokioje senoje didingoje miestelio
ar kaimo bažnyčioje. Todėl, atsiradus galimybei
apsistoti Krekenavoje, ilgai svarstyti nereikėjo...
Esu dėkinga kun. Gediminui už kvietimą,
o visiems, su kuriais jau teko susitikti, už šiltą
priėmimą, nuoširdumą, rūpestį. Naudodamasi
proga kviečiu visus norinčius giedoti įsijungti į
choristų gretas. Drąsiai ateikite, kreipkitės, klauskite
– visuomet laukiu. Mane rasite bazilikoje arba
klebonijos raštinėje. Iki susitikimų!

Marijos Legiono ACIES šventė

Aldona Juozapaitienė, Krekenavos „Malonių versmė“ prezidiumo pirmininkė
Panevėžio vyskupijoje veikia 10 Marijos reikšmę. Kiekvienas Legiono narys ėjo link Nekalto
Legiono prezidiumų, kuriems priklauso apie keturi Prasidėjimo Marijos statulos ir Legiono vekseliumo.
tūkstančiai aktyviųjų ir maldos pagalbininkų. Pridėjus ranką prie vekseliumo stiebo garsiai kartojo
Prezidiumams
vadovauja
Kurijos
„Malonių asmeninio pasiaukojimo akto žodžius: „Aš visas
tarpininkė“
prezidiumo
pirmininkė
Zofija Tavo, mano Karaliene, mano Motina, ir visa tai ką
Zakarevičienė. Vienas iš anksčiausiai susikūrusių turiu, yra Tavo“.
yra Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos
Tyla, ramybė ir susikaupimas rodė, kokia
„Krikščionių pagalba“ prezidiumas, kuris šiais galinga yra maldos jėga. Maldininkai, nors ir anksti
metais švęs dvidešimtmetį. Aktyviai dirba Kupiškio kėlę, iš toli atvykę, bet nepavargę. Matėsi, kad
Kristaus žengimo į dangų parapijos „Karalienė susirinkusiųjų akyse ir veiduose švietė pasitikėjimas
Taikos“, Subačiaus Šv. Asyžiečio parapijos „Motina Marija, visų mūsų Globėja, atsidavimas Jai,
Sutvėrėjo“ prezidiumai. Pats jauniausias, tik antrus pasiryžimas melstis ir dirbti kaip reikalauja
metus veikiantis, yra Krekenavos Švč. M. Marijos legionieriška dvasia. Lietutis po truputį gąsdino
parapijos „Malonių versmė“ prezidiumas.
susirinkusius: kur pabendrausime, jeigu parapijos
Kovo 25 d. Krekenavos baziliką užpildė salė be stogo, be lubų? Bet verslininkų Audronės
Marijos Legiono nariai ir svečiai iš visos vyskupijos. ir Albino Kisielių dėka turėjome laikiną pastogę
Įvyko kasmetinė ACIES šventė, kurios metu susirinkę – didžiulę palapinę, ir nuotaika bei agapė nebuvo
legionieriai atnaujino savo ištikimybę Legiono sugadintos. Užkandžiaudami savo atsivežtomis ir
Karalienei Marijai. Prieš šv. Mišias sukalbėtas krekenaviečių paruoštomis vaišėmis, piligrimai
Rožinis ir Marijos Legiono maldos. Šv. Mišias aukojo dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi vieni kitų pasiekimais.
vyskupijos kancleris kun. Saulius Černiauskas. Didelį įspūdį paliko svečias, vyskupijos kancleris
Pamokslo metu jis priminė, kokia svarbi yra kovo kun. Saulius Černiauskas, kuris nuostabiai bendravo,
25-oji, šventė, prilygstanti Kalėdoms. Po šv. Mišių atsakė į kiekvieno klausimus, sugebėjo mus suprasti ir
kun. Saulius Černiauskas ir bazilikos rektorius kun. duoti patarimų. Nesinorėjo išsiskirti, bet prezidiumų
Gediminas Jankūnas pašventino „Malonių versmė“ pirmininkai susitarė dažniau organizuoti renginius,
prezidiumo vėliavą. Prasidėjo pasiaukojimo Dievo kad galėtų dėkoti Marijai už globą, kurią pajuto
Motinai ceremonija. Dvasios vadas kun. Gediminas kiekvienas, pasimeldęs prie Krekenavos stebuklingo
pasakė įsimenančius žodžius apie pasiaukojimo Marijos Malonių versmės paveikslo.
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Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų bazilikoje
prašome susitarti iš anksto paskambinus
į klebonijos raštinę.
Klebonijos raštinėje darbo dienomis galima įsigyti bazilikos
suvenyrų ir devocionalijų, o sekmadieniais ir
švenčių metu – bazilikos gale.
2014 metų kovo mėnesį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje:
Otilija Lėja Šimaitytė
Nojus Skūpas

2014 metų kovo mėnesį iškeliavusieji į amžinybę:
Krekenavos parapijoje:
Jonas Barauskas, 76 m.
Morta Banaitienė, 90 m.
Pranė Valavičienė, 84 m.
Leokadija Gineikienė, 91 m.
Vladas Runavičius, 55 m.
Danutė Kaušakienė, 59 m.
Povilas Bubinas, 61 m.

Upytės parapijoje:
Aldona Šedbarienė, 69 m.
Arvydas Stasys Žilevičius, 60 m.
Ona Zimavičienė, 87 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
Šeštadieniais: 12:00
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

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

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-V 9:00-17:00 (pietų pertrauka 13:00-14:00),
VI 9:00-15:00 (be pertraukos).
Parapijos referentės – Angelė Pranaitytė ir
Rita Juozėnaitė.
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 – Rita Juozėnaitė,
tel. +370 656 39249
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
	Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai:
Bazilikoje: Kęstutis Lapiniauskas
Nešti pas ligonius: Ramutė Valikonienė, Angelė Pranaitytė
Upytės bažnyčioje: Tadas Grybas

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 209 Lt., išleista – 180 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki gegužės 4 d.
Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių!
Dėkojame už Jūsų paramą!

