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Mielieji, po vasaros karščių ir sausrų vis dėlto renkame Dievo mums dovanotą derlių. Dėkokime Jam, kad 
turime ką pjauti, rauti, skinti ir kasti. Nedėkingumas už tai, kas esame ir ką turime, tikrajam Šaltiniui veda link 
savarankiškumo ir egoizmo, kuriame tampa vis sunkiau patirti pilnatvės ir pasitenkinimo jausmą. Dėkingumo 
išraiška yra dosnumas, tad būkime dosnūs pasidalinti su tais, kuriems tikrai reikia, ir kartu su tikėjimo ben-
druomene – parapija, kuri yra mūsų, Dievo vaikų, namai. 

Pasibaigus vasaros džiaugsmams, atlaidams ir atostogoms reikia grįžti į mokslo metų diktuojamą ritmą. Tai 
puiki proga sugrįžti arba pradėti eiti ir į tikėjimo mokyklą. Nuo paskutinio rugsėjo sekmadienio Krekenavos ir 
Upytės parapijose bus vedamos katechezės vaikams, kurie ruošiasi priimti Atgailos ir Susitaikinimo (išpažinties) 
ir Eucharistijos (šv. Komunijos) sakramentus. Sakramentų priėmimas nėra šitų katechezių tikslas. Tikslas yra 
padėti tėvams atlikti savo pirminę ir pačią svarbiausią pareigą – perduoti savo vaikams tikro ir teisingo bei gyvo 
tikėjimo praktiką. Parapija nėra mokykla, į kurią užrašome savo vaiką ir paliekame kitiems jį ugdyti. Parapija yra 
vieta, kurioje mums, tėvams, padedama atlikti savo – tėvų – pareigas tikėjimo srityje. Todėl šiais metais reika-
lausiu, kad bent vienas iš tėvų kartu su savo vaiku dalyvautų kiekvieną sekmadienį vyksiančiose šv. Mišiose ir kas 
antrą – pamokėlėje po šv. Mišių. Jeigu kieno nors tėvai negali, vaiką turi lydėti kas nors iš artimųjų, gyvenančių 
vaiko aplinkoje, t. y. vyresnė sesė ar brolis, močiutė ar senelis, krikšto mama ar krikšto tėtis. Bet kokiu atveju vai-
kas negali į pamokėlę ateiti vienas, nes tokiu būdu jis bus traumuojamas jausdamas, kad jam trūksta savo šeimos 
artimųjų meilės ir dėmesio. Tikiuosi visų geranoriškumo ir supratimo, kad tikėjimo dovana, kurią vaikai sustiprins 
šių katechezių metu, bus svarbiausia ir brangiausia jų ateities gyvenimo investicija ir turtas. 

Šiais metais nebus rengiami kandidatai Sutvirtinimo sakramentui. Šis sakramentas yra tikėjimo brandos 
sakramentas ir nėra taip svarbu, kada jis bus priimtas, svarbiausia, kad ne per anksti ir tinkamai pasiruošus. 
Praėjusiais metais Krekenavos parapijoje Sutvirtinimui ruošėsi tik 9 jaunuoliai. Jie dalyvavo jų atsakomybę ir 
krikščioniškąjį sąmoningumą ugdančioje programoje. Dalis paliudijo, kad tikrai nebuvo lengva. Bet juk ir neturi 
būti... Jeigu norime, kad tikėjimas padėtų mums kasdieniame gyvenime, kuris taipogi nėra tik šventės, nenuosta-
bu, kad pareikalauja iš mūsų proto, valios ir širdies pastangų. Nesutikau ir nesutiksiu, kad Bažnyčioje svarbiausia 
statistika, ir kad sielovadinė sėkmė parapijoje matuojama statistiniais skaičiais. Ne, ir dar kartą ne! Sielovadinė 
sėkmė parapijoje matuojama žmonėmis, kurie pažįsta mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ir trokšta kuo dažniau susitikti 
su Juo Dievo žodyje, šv. Mišiose, sakramentuose ir tikėjimo bendruomenėje. 

Šiais metais nuo spalio mėnesio pirmo trečiadienio vėl kviečiame į Šventojo Rašto studijas. Studijose 
susipažinsime su Dievo ir žmogaus pokalbiu ir gilinsimės į Jėzaus mokymą ir kvietimą tapti Jo mokiniais. Studijas 
gali lankyti kas tik nori, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, išsilavinimo ir gyvenamosios vietos. Mūsų parapijos 
namuose užteks vietos visiems. Labai kviečiu į studijas įsijungti ir daugiau vyrų, nes tai yra puiki galimybė jiems 
racionaliai pažinti tikėjimą, už kurio saugojimą ir gyvenimą pagal jo dėsnius pirmiausiai yra atsakingi jie, savo 
šeimose, darbovietėse ir visuomeniniame gyvenime. Padrąsinkime vieni kitus. Praėjusių dvejų metu patirtis 
parodė, kad studijų dalyviai tikrai gauna progą jų metu augti tikėjime ir supratime, ką reiškia būti ir gyventi Dievo 
vaikų gyvenimą ir priklausyti Jėzaus mokinių bendruomenei – Bažnyčiai. Vėlgi, Bažnyčioje reikia ne statistikos, 
o žmonių, kurie pasiryžę ir tinkamai pasiruošę sekti Jėzumi ir liudyti Dievo karalystės jėgą savo ir kitų gyvenime. 

Nuo spalio mėnesio Krekenavos bazilikoje keičiasi penktadienio pamaldų laikas. Praėjusių metų patirtis parodė, 
kad mūsų senjorams organizuotos penktadienio vidudienio šv. Mišios ir po jų skirtas laikas pabendravimui nėra 

šiuo metu jiems reikalingas ir norimas dalykas, o man tekdavo neišvengiamai aukoti dvejas šv. Mišias, todėl 
penktadienį nebelieka 12 val. šv. Mišių, o įvedamos 18 val. šv. Mišios, kuriose didesnis dėmesys bus skiriamas 
jaunimui ir jų maldos būdui bei nuotaikai. Bet tai nereiškia, kad  kiti nėra laukiami šiose Mišiose, ypatingai 
pirmąjį mėnesio penktadienį, kada melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Bažnyčioje nėra ir negali būti privačių šv. Mišių 
ar apeigų, visos atliekamos apeigos yra viešos ir skirtos visų tikinčiųjų išganymui (kartais, rūpinantis žmonių 
saugumu, gali būti ribojamas jų skaičius patalpoje išduodant specialius bilietus-kvietimus).

Ir toliau būkime susipratusių Jėzaus mokinių bendruomenė, kurioje ir mes patys, ir pas mus apsilankan-
tys patiria tikėjimo grožį ir jėgą. O Krekenavos stebuklingoji Dievo Motina – Malonių Versmė ir toliau mus 

nuolat globoja ir lydi link savojo Sūnaus, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas!
Maldos ir tarnystės dvasioje,

kun. Gediminas Jankūnas
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Lyg ankstokai šiemet medžiai pradėjo mesti lapus, 
saulėlydžiai kas vakarą skrodė dulkių miglas, o rasa 
vis pakvipdavo šienu... Gal pažįstantys gamtos kalbą 
jau pavasarį žinojo apie sausą vasarą, bet daugelis 
vis dairėmės į užklystančius debesis, vildamiesi bent 
trupučio atgaivos. Tačiau nepaisant mūsų nusiteikimų 
ir rūpesčių, vasara – džiaugsmo metas, ką dar kartą 
patvirtino gyvenimas, verdantis bazilikoje ir aplink ją.

Liepos mėnesį pakeisti tarnystės aplinką teko 
dvi em kunigams: klebonas kun. Gediminas buvo 
išvykęs į JAV, tuo tarpu parapijoje jį pavadavo kun. 
Saulius Černiauskas iš Panevėžio. Nuoširdumu kun. 
Saulius prijaukino daugelio širdis, nors teko girdėti, 
kad kai kas nė nesuuodė laikino pasikeitimo...

Liepos 6 d. šventėme Valstybės dieną. Ta proga 12 val. 
šv. Mišiose meldėmės už Tėvynę Lietuvą. Vėliau, 
kas galėjome ir norėjome, rinkomės šventei mieste
lio aikštėje. Tądien pasveikinome ir mūsų parapijos 
ganytoją – dabar jau Kauno arkivyskupijos arkivyskupą 
metropolitą – Lionginą Virbalą SJ jo gimtadienio 
proga, linkėdami ištvermės ir įkvėpimo jo naujojoje 
tarnystėje, taip pat atsiminti laiką, praleistą su mumis 
drauge Krekenavos parapijos bendruomenėje.

Liepos 7 d. rinkomės į bazilikos aplinkos tvarky
mo talką. Parapijiečių ir darbuotojų vyrų dėka buvo 
sutvar kyta aikštė prieš baziliką.

Liepos 8 d. startavo vaikų vasaros dienos stovykla. 
Visą liepos mėnesį trečiadieniais 13 vaikų ir 5 vyresni 
savanoriai, „Žolynėlio“ nariai, rinkdavosi į parapijos 
namus. Dalį dienos vaikai dalyvaudavo edukaciniuose 
užsiėmimuose: savo lipdiniais iš modelino bei vaidyba 
iliustravo pasakas, dalyvavo ekskursijoje bazilikoje, 
mokėsi giedoti, žaidė įvairius žaidimus, apsilankė Kreke
navos regioninio parko lankytojų centre: apžiūrėjo cen
tro ekspoziciją, užkopė į apžvalgos bokštą, dalyvavo 
edukacinėje programoje „Pojūčiai gamtoje“. Jaunieji 
stovyklautojai mokėsi daryti ir gerus darbus: apsilankė 
Krekenavos globos namuose, kur nudžiugino sene
lius savo eilėraščiais bei giesmėmis, taip pat klausėsi ir 
senelių skaitomų eilių, bendravo su jais.

Liepos 10 d. Marijos Legionas kartu su kitais para
pijos tikinčiaisiais lankėsi atlaiduose Žemaičių Kalva
rijoje. Tą pačią dieną Krekenavos Mykolo Antanaičio 
gimnazijos absolventai bazilikoje dalyvavo šv. Mišiose, 
po kurių atsiėmė išsiilgtuosius brandos atestatus, 
atidavė duoklę socialiniams tinklams fotosesijoje su 

bendramoksliais, šeimos nariais, „antromis pusėmis“. 
Galiausiai atsisveikinimas su mokykla buvo baigtas 
kultūros centre laukiant naujo ryto saulės.

Liepos 11 d. mūsų mylimas arkivyskupas Lion
ginas aukojo ingreso šv. Mišias Kauno arkikatedroje 
bazilikoje ir taip iškilmingai pradėjo tarnystę Kauno 
arkivyskupijoje. Panevėžio vyskupija Jo Ekscelencija 
(iki bus išrinktas/paskirtas kitas vyskupas) rūpinsis 
likdamas jos Apaštaliniu administratoriumi.

Liepos 15 d. Švč. M. Marijos atlaidus šventėme 
kartu su vysk. emeritu Jonu Kaunecku ir Ramygalos 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choru. Po šv. Mišių 
parapijos namų salėje, parapijos jaunimo koordina
toriaus (ir, pasirodo, nuostabaus fotografo) Kęstučio 
Lapiniausko fotografijų parodos fone, parapijiečiai ir 
svečiai bendravo, dalijosi gardžia sriuba ir vaišėmis 
agapėje. Negalima nepaminėti nuostabių Sonatos 
keksiukų, skirtų pamaloninti dažnus mūsų svečius, 
Ramygalos choristus, ir taip užtikrinti tolimesnius 
mielų kaimynų vizitus...

Liepos 19 d. jau šventėme kitus – Škaplierinės – at
laidus Rodų koplyčioje. 14 val. šv. Mišias aukojo kun. 
Saulius. Po šv. Mišių – tradiciška graži Naujarodžių 
bendruomenės suruošta šventė su dainomis, vaišėmis, 
kraštiečių prisiminimais. Nežinia kaip, bet Naujarodžių 
bendruomenė kiekvienais metais tradiciškai sugeba 
suderėti dėl gero oro, kad ir kokios prognozės bebūtų...

Liepos 28 d. Vadaktėliuose iškilmingai ir triukš
mingai prasidėjo Vadaktėlių, Krekenavos bei Upytės 
parapijų vaikų ir jaunimo piligriminis žygis „Bendrystės 
Dvasioje keliu“. Keturias dienas 17 žygio dalyvių 
(tiesa, visą maršrutą įveikė tik 14 ištvermingiausių) ke
liavo maršrutu Vadaktėliai–Naujamiestis–Upytė–Ro
dai–Kre kenava–Vadaktėliai aplankydami šventoves, 
melsdamiesi šv. Mišiose, susipažindami su vietos gam
tos, istorijos, kultūros paminklais, lankytinomis vieto
mis. Daugiau nei 60 km pėsčiomis leido išsamiau, o 
kai kada net naujai pažinti savo kraštą, atrasti ir su
stiprinti draugystę. O piligriminio žygio vakarų maldų 
metu ieškoti ir atrasti Viešpačiui žodžiai atskleidė bei 
stiprino tikrą krikščionišką tarpusavio bendrystę.

Rugpjūčio 1 d., vos spėjus grįžti jauniesiems piligri
mams, maršrutu Kaunas–Raudondvaris–Keturnau
jiena patraukė Marijos Legionas, lydimas klier. Aido. 
Piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, lankė dvarus, domė
josi vietų istorija.

Rugpjūčio 4 d. parapijos namuose rinkosi Pasto
racinė ir Ekonominių reikalų tarybos. Posėdžio metu 
buvo karštai diskutuota dėl pasiruošimo Žolinei. 
Ne mažiau karštai buvo priimtas supažindinimas 
su skundų bei šmeižtų akcijos prieš kleboną turiniu. 
Tačiau galiausiai susirinkusieji išreiškė savo ir daugu
mos parapijiečių palaikymą bei pasitikėjimą kun. Ge
diminu, taip pat jo vykdoma pastoracine ir adminis
tracine veikla parapijoje.

Rugpjūčio 5 d. bazilikoje iškrito rožių žiedlapių 
sniegas... Taip prisiminėme Romos Švč. Mergelės 

Praūžė vasara...
Rita Juozėnaitė
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Marijos Didžiosios Bazilikos, seniausios pasaulyje 
krikščionių bažnyčios, pašventinimą. Būtent su ja 
2009 m. kovo 11 d. mūsų bazilika buvo sujungta ypa
tingos giminystės dvasiniais ryšiais.

Rugsėjo 8 d. 12 val. šv. Mišiose būriavosi Mitriūnų, 
Rūtakiemio, Kurgulų, Padvarninkų kraštiečiai. Pasi
mel dę už savo ir tėvelių krašto žmones, visi rinkosi 
parapijos namuose, kur prisiminė prieš 100 metų čia 
atvykusį gyventi ir dirbti Joną MačiulįMaironį, dali
josi savo krašto kūryba, prisiminimais, bendravo prie 
gausaus vaišių stalo.

Jau nuo rugpjūčio 12 d. už klebonijos iškilo pala
pi nių miestelis, kuriame rugpjūčio 13 d. įsikūrė 20 
Žolinės atlaidų stovyklos savanorių. Jau prieš atlaidų 
pradžią visi savanoriai plušėjo pasiruošimo dar
buose, o Žolinėje nepailsdami patarnavo svečiams 
piligrimams ir parapijiečiams, rūpinosi vieni kitais, 
net spėjo paruošti arkivyskupą Lionginą sužavėjusį 
spektakliuką. Rugpjūčio 17 d. po visų švenčių ir darbų 
atsipūsti vaikai sugužėjo į jau pamėgtą Juozo Tumo
Vaižganto ir knygnešių muziejaus Ustronėje sodybą. 
Tačiau stovykla baigėsi tik kitą dieną, kuomet bazilika 
ir aplinka savanorių dėka taip spindėjo švara ir tvarka, 
kad nekėlė nė menkiausio įtarimo, kad prieš keletą 
dienų čia galėjo plūsti minios piligrimų...

Rugpjūčio 14 d. nuo 8 val. ryto šventoriuje į nuosta
bius vainikus pynėjos guldė vasaros žolynus, o vos juos 
pakabinus dviračiais jau atkeliavo ir pirmieji piligri
mai – jaunimas iš Panevėžio. Su jais kartu šią jaunimui 
skirtą dieną ir mes šventėme bazilikos konsekravimo 
metines, kartu dalyvaudami Sutaikinimo pamaldose, 
šv. Mišiose, katechezėje, dalydamiesi vaišėmis, klausy
damiesi vakaro koncerto.

Rugpjūčio 15 d. – didžioji Žolinės atlaidų diena. 
10 val. meldėmės už Tėvynę Lietuvą. Šventės centras – 
12 val. šv. Mišios, kurias aukojo ir homiliją sakė Kauno 
arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Giesmes dovanojo 
Vilniaus kamerinis choras „Aidija“. Po šv. Mišių bazi
likos aikštėje koncertavo maestro Virgilijus Noreika, 
mugėje netilo šurmulys, Nacionalinio Kraujo centro 
atstovai džiaugėsi neįtikimai sėkminga donorystės 
akcija. Pasigirsime labai vieningu ir dosniu parapijos 
personalu: net keturi pavargę, bet laimingi parapi
jos darbuotojai taip pat jau tradiciškai dovanojo savo 
kraujo.

Rugpjūčio 16 d. – šeimų ir bendruomenės die  na. 
Kaip sakoma, tiko visiems, bet subalansuota para
pijie čiams. 12 val. šv. Mišias aukojo vysk. emeri tas 
Jonas Kauneckas, po jų katechezę bazilikos aikštėje 
vedė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja 
doc. dr. Nijolė Liobikienė. Gerai, kad katechezė buvo 
tikrai įdomi, nes nosį kuteno parapijos šeimininkių 
iškeptų lietinių, gruziniškos charčio, kepamo šakočio 
kvapai. Netilo dainos, o vaikai dūko žaidimų erdve 
tapusioje bazilikos aikštėje.

Rugpjūčio 17 d. bendruomenės dienos smagumą 
pakeitė kunigų ir vienuolių dienos iškilmingumas. 
Ryte vyko vidinio išgydymo pamaldos prie išstatyto 
Švč. Sakramento, vėliau – konferencija, iškilmingos 

šv. Mišios, savanorių stovyklos dalyvių spektaklis. 
Pašvęstojo gyvenimo metų proga turėjome nuostabią 
galimybę melstis už pašaukimus kartu su gausiu 
kunigų, brolių ir sesių vienuolių būriu.

Rugpjūčio 18–21 dienomis, nepaisant pasibaigu
sios iškilmingos Žolinės atlaidų dalies, į Krekenavą 
vis dar gausiai rinkosi piligrimai dalyvauti 12 val. 
šv. Mišiose, aplankyti stebuklingąją Dievo Motiną. 
Štai 19 d. 11.30 val. Rožinį kalbėjo ir 12 val. šv. Mišiose 
dalyvavo Panevėžio vyskupijos „Carito“ savanoriai bei 
rėmėjai.

Po atlaidų į Utenos Dievo Apvaizdos parapiją 
išlydėjome nuo šv. Velykų švenčių praktiką parapijoje 
atlikusį ir uoliai talkinusį klier. Aidą Domeikį. Esame 
dėkingi ir tikimės išlaikyti Aido pasiūlytą parapijos 
darbuotojų maldos vieni už kitus tradiciją.

Rugpjūčio 23 d. 26ųjų Baltijos kelio metinių 
proga šv. Mišiose meldėmės už Tėvynę Lietuvą. Taip 
pat dėkojome Dievui už 12 klebono kun. Gedimino 
kunigiškos tarnystės metų, sveikinome jo mamą, 
švenčiančią gražų 80 metų jubiliejų. Po šv. Mišių šventė 
su gausiu sveikintojų būriu tęsėsi parapijos namuose.

Po visų atlaidų, žygių, švenčių, rugpjūčio 24–29 die
nomis, parapijos darbuotojai skriste išskrido kas sau 
truputį pailsėti. Nepaisant to, per savaitę parapijos na
mai rajono savivaldybės skirtomis lėšomis buvo pri
jungti prie nuotekų tinklų. Taip pat rekolekcijoms čia 
buvo susirinkę Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimna
zijos darbuotojai.

Pusė rugpjūčio pralėkė besiruošiant Žolinei. Ne
lyginant avily sukosi visi, norintys ir galintys padėti. 
Nuo svečių kalbėtojų kvietimo, nuo vainikų bazi
likai pynimo ar Ričardo Ničajaus parodos kabini
mo iki servetėlių ant šventės stalų ar 
sulankstytų laikraštukų – tūkstantis ir 
viena smulkmena... Po to – Žolinė ir dar 
trumpas atokvėpis prieš rudens dar
bus. Žolinės atlaidų dalyvių dėka rink
liavomis ir aukomis skolų termometras 
buvo „sušildytas“ iki 20 000 Eur. Jau 
visai nedaug – vos 5 000 Eur – trūksta, 
kad būtų atiduotos visos parapijos sko
los. Ką mums tai reiškia, kai esame tiek 
daug ir vis labiau vieningi..?

Primename, kad kiekvieno mėnesio įvykių kroniką bei 
kitus straipsnius, nuotraukas ir daug kitų dalykų galite 
rasti parapijos svetainėje krekenavosbazilika.lt 
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PRiEiNAMi iR PATRAUKLūS
Galvojimas apie sekmadienį iš nutolusių žmonių 

perspektyvos, reiškia: „Čia viskas apie tarnautojus!“ 
Mums tikrai neįdomu pataikauti vartotojiškiems na
riams, nes mes nenorime, kad jie liktų vartotojais. Bet 
tai yra vieta, kur dauguma žmonių pradeda. Todėl mes 
norime įtraukti savo galimus naujus narius pasiūlydami 
jiems patrauklaus ir prieinamo sekmadienio patirtį. 

Mūsų parapijiečiai, kurie patarnauja kaip savanoriai 
tarnautojai, pašalina kai kurias kliūtis ir prisideda prie 
tokios patirties. Maži dalykai gali tapti kliūtimis. Jeigu 
negali rasti, kur pastatyti automobilį, nesijauti laukia
mas. Arba jeigu sėdi nešvariame suole, gali būti sunku 
galvoti apie Dievą. Maži dalykai tampa dideliais da
lykais. Kitame knygos skyriuje kalbėsime apie prioritetą 
ugdyti nariustarnautojus ir būdus, kaip tai daryti. 
Čia norėtume pristatyti pagrindines nariųtarnautojų 
„komandas“, kurios padeda kurti sekmadienio patirtį. 

Mūsų bendruomenėje žmonės linkę atvykti į baž
nyčią savais automobiliais. Taigi mes pirmiau turi me 
pasirūpinti jų automobiliais negu jais pačiais. Taigi 
mums sekmadienio patirtis ir mūsų tarnystės pastan
gos prasideda nuo mūsų parkavimo komandos. Jie 
reguliuoja eismą, paskirsto judėjimą, padeda turintiems 
specialių poreikių ir rūpinasi, kad galėtume priimti 
kaip galima daugiau automobilių. Bet dar svarbiau 
tai, kad mūsų parkavimo tarnystė yra skirta sukurti 
svetingai, šventiškai aplinkai, kai žmonės atvyksta pas 
mus, ir be žodžių jiems pasakyti: „Mes jūsų laukėme ir 
džiaugiamės, kad esate čia!“

Tik įėjus į pastatą mūsų svetingumo komanda 
žengia žingsnį tardami pasveikinimo žodžius. Jų tiks
las yra pasveikinti kiekvieną, kuris įžengia pro bet ku
rias duris, parodydami atėjusiems mūsų džiugesį, kad 
jie yra čia. Nieko nėra svetingiau negu sutikti žmones, 
kurie nuoširdžiai džiaugiasi, kad jūs esate čia. Jeigu šis 
momentas pavyksta, mūsų svečiai pradeda šypsotis ir 
mes jau nuo šios akimirkos esame sėkmingai pradėję 
skelbti Evangeliją. 

Mūsų sveikintojų komanda visame kame padeda 
atvykusiems svečiams. Suranda vietą atsisėsti, prime
na, kur yra vaikų kampelis ar tualetas, įteikia parapi
jos laikraštėlį ar kitą apeigoms reikalingą medžiagą, 
taip pat padeda surinkti aukas Mišių metu. Be to, jie 
savotiškai „kontroliuoja“ namus. Patraukli aplinka, 
kurią ir siekiame sukurti, bus tik tokia aplinka, kuri yra 
kontroliuojama, arba kitaip sakant, sužiūrėta. 

Sveikintojai taip pat pasitarnauja kaip problemų 
sprendėjai problemiškiems žmonės ir neišvengiamam 
blogam elgesiui, kuris kyla dirbant su visuomene. Sek
madienio patirtis jūsų bažnyčioje gali būti sugadinta, 
netgi visiškai sunaikinta, netinkamo elgesio. Šv. Mišios 
nėra vieta garsiai verkiantiems kūdikiams, kurie ne
gali būti nuraminti, arba didesniems vaikams, kurie 

nori atsakinėti į telefono skambučius. Esant reikalui, 
sveikintojų komandos nariai paprašys tokius žmones 
išeiti iš bažnyčios. Ką jie bedarytų, tikimasi, kad jie 
kuria aplinką, kurioje suaugę ir jauni žmonės gali nors 
kuriam laikui atsiriboti nuo likusio savo gyvenimo, at
sipalaiduoti ir sutelkti savo dėmesį į Dievą. 

Be su judėjimu susijusių klausimų sveikintojų 
komanda nemėgina atsakyti į visus kitus klausimus, 
tai daro informacijos komanda. Įsikūrę bažnyčios 
prieangyje prie jiems skirto stalo ir nešiojamo 
kompiuterio, jie rūpinasi – ir jūs gerai atspėjote – infor
macija. Ši komanda suteikia lankytojams visas smulk
menas apie programas ir tarnystes ir padeda nariams 
užsiregistruoti, kad galėtų žengti savo kitą žingsnį 
mokinystės keliu. Kai pradėjome naudotis informaci
jos stalu, savanoriai iš tiesų nedaug ką žinojo apie 
parapiją, ir mes juos išmokėme sakyti: „Aš sužinosiu.“ 
Palaipsniui komanda išvystė ir dabar nuolat atnau
jina visapusišką jiems reikalingos informacijos žinyną. 
Komandos vadovas dalyvauja kassavaitiniuose perso
nalo susitikimuose, kuriuose mes ruošiamės sekmadie
niui, ir tokiu būdu supažindina savo komandos narius 
su naujienomis. Šiuo metu jie žino daug daugiau apie 
tai, kas vyko, vyksta ar vyks, negu mes. 

Tarp kitko, netikėta, bet labai gera šios tarnystės 
pasekmė yra sumažėjęs lankytojų skaičius mūsų 
raštinėje nuo pirmadienio iki penktadienio. Šiuo metu 
mes net neįdarbiname referentės ar sekretorės. infor
macijos komanda pasirūpina viskuo: pradedant Mišių 
intencijų užrašymu ir baigiant Krikšto pažymėjimų ar 
pažymų išrašymu. 

JūS GALiTE TAi PADARyTi!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje
Surinkite į vieną vietą (segtuvą, aplanką kompiu

teryje ar interneto svetainę) visą informaciją, kuri yra 
reikalinga parapijiečiams: kaip užsiregistruoti pro
gramoms, tarnystėms, įvykiams... viskas vienoje vietoje.

Suraskite tris ar keturis žmones jūsų parapijoje, 
kokių norėtumėte turėti daugiau, – draugiški, entuzias
tingi žmonės, kurie reprezentuotų jūsų parapiją – ir 
pakvieskite juos būti jūsų informacijos komanda. Štai 
kaip galite tai padaryti: pasakykite jiems, kad jie gali 
nustoti darę tai, ką darė iki šiol, ir jūs pažadate neprašyti 
daryti nieko kito tol, kol jie atliks šią tarnystę. iš anksto 
investuokite į juos tam, kad jie būtų sėkmingi, regulia
riai su jais susitikite ir pasistenkite, kad jie žinotų viską, 
ką reikia žinoti apie tai, kas vyksta parapijoje. 

Suraskite vietą prieangyje arba netoli pagrindinių 
durų, arba bent jau aiškiai matomoje ir prieinamoje 
vietoje. Pastatykite ten stalą. Pasistenkite surasti gražų 
stalą ar bent jau apdenkite gražia staltiese. Neap
kraukite stalo visokiais niekais, padėkite tik keletą 
neišvengiamai reikalingų daiktų (pavyzdžiui, parapijos 

ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran knygos „Katalikiškos parapijos istorija. ATSTATYK: 
tikinčiųjų pažadinimas, prarastųjų paieška, pastangos, kad Bažnyčia būtų reikšminga“

Knygos pradžia ankstesniuose laikraštėlio numeriuose (nuo 2014 m. gegužės mėn. Nr. 29)
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laikraštėlį). Visa kita, ko jums gali prireikti, laikykite 
po stalu. Taip pat pasikabinkite ženklą, kuris žmonėms 
padėtų suprasti, kam šis stalas yra skirtas.
• Dėmesio! Jokių kėdžių – jūsų komanda privalo stovėti.
• Svarbu įsidėmėti! Nieko nepardavinėkite prie šio sta
lo ir nenaudokite jo pinigų rinkimui.

Sudarykite tvarkaraštį komandai ir pasistenkite, 
kad žmonės nebūtų po vieną. Padėkite jiems suprasti, 
kad jų darbas čia nėra siūlyti vandens atėjusiems, bet 
kad jie yra pirmosiose eilėse tų, kurie evangelizuoja ir 
supažindina su mokinyste. 

Mūsų kavos komanda rūpinasi kava. Jie parduoda 
kavą, arbatą, sultis, vandenį buteliukuose, riestainius ir 
bandeles sekmadienio rytais, užkandžius, sumuštinius 
ir picą – po Mišių. Kad viskas būtų paprasčiau, mes 
siūlome tik jau paruoštą maistą. Be kavos virimo, nėra 
jokio kito valgio gaminimo mūsų virtuvėje. Be to, 
mes siūlome tik rankose laikomą maistą, kad žmonės 
galėtų stovėti. Mes nenorime, kad sėdimų vietų 
skaičius ribotų mūsų galimybes priimti kuo daugiau 
žmonių. ir nenorime, kad mūsų parapijos namų salė 
taptų restoranu nuolatiniams lankytojams (tokiu būdu 
sukuriant naują vartotojų grupę). Tikslas yra patogi ir 
prieinama aplinka, kurioje gali bendrauti kuo daugiau 
žmonių. ir nors mes siekiame neprasiskolinti, kavos 
tarnystė nėra pinigų rinkimas parapijai. 

Be akivaizdaus darbo, kurį atlieka kavos komanda, 
jų užduotis taip pat yra bendrauti su parapijiečiais ir 
svečiais daug asmeniškiau, negu tai daro kitos mūsų 
komandos. Per tam tikrą laiką mums pavyko sukurti 
žmonių bendravimo po Mišių kultūrą. Mes neorgani
zuojame jokių didelių susibūrimų, kaip kad šokiai ar 
specialios vakarienės, nes tai reikalauja labai daug dar
bo, o be to, žmonėms mūsų bendruomenėje nereikia 
dar vieno renginio jų užimtuose tvarkaraščiuose. 

Atradome lengvesnį būdą pasiūlyti bendrystę, kuri 
įtraukia daug daugiau žmonių negu iš mados išėję daug 
darbo reikalaujantys atskiri renginiai. Sekmadienis yra 
diena, skirta bendrystei. Mūsų kavutė yra ta vieta, kur 
tai vyksta, o kavos komanda yra būdas, kaip tai vyksta.

Kuo daugiau žmonės praleidžia laiko mūsų aplinko
je, tuo didesnė galimybė, kad jie išgirs Evangelijos žinią 
ir atsilieps į ją tokiu būdu, kokiu reikia. Didžiausias 
sekmadienio laimėjimas yra nugirsti kavutėje po Mišių 
žmones kalbančius apie Evangelijos žinią. 

iNVESTUOKiTE iR KViESKiTE
Aukščiau minėtos keturios komandos, arba 

tarnystės, sukuria tęstinumą. Jos dirba kartu, 
išpildydamos strategiją. Parkuotojai bendrauja 
su žmonėmis draugiškai ir paslaugiai, bet 
trumpai. Sveikintojų komanda bendrauja 
su kaip galima daugiau žmonių vienokiu ar 
kitokiu būdu, bet taip pat tiktai trumpai. 
Vis dėlto abi šios tarnystės kartu užtikrina, 
kad beveik visi, kurie apsilanko pas mus 
sekmadienį, patirs mažiausiai du draugiškus 

sutikimus. informacijos komanda ir kavos komanda 
bendrauja su žmonėmis, kurie dėl vienokios ar kitok
ios priežasties ieško gilesnio bendravimo. informacijos 
stalas yra vieta žmonėms, kurie nori mus ge riau pažinti 
ir įsitraukti į mūsų veiklą. Kavutėje mūsų tarnautojai 
kuria bendrystę, kuri prasideda pokalbiu ir veda link 
santykio. 

Visai neseniai pradėjome darbą su penkta tarnyste, 
kuri papildytų, o gal geriau – išbaigtų, mūsų pastangas. 
Dar net neturime šiai tarnystei pavadinimo. Šie tar
nautojai specialiame mokyme buvo supažindinti, kaip 
padėti žmonėms, kuriems reikalinga sielovadinė pa
galba iš karto po šv. Mišių. Jie gali būti petys išsiverkti, 
išklausanti ausis, paguodžiantis apsikabinimas žmo
nėms, kurie emociškai buvo paveikti šv. Mišių, arba 
saugi vieta jiems palikti tam tikrą bagažą, kurį lig šiol 
nešiojosi savo širdyse. Šie žmonės nėra konsultantai 
ar terapeutai, jie yra sielovadiniai tarnautojai, kurie 
siūlo pagalbą ir maldą. Kunigas neturi būti vienintelis 
parapijoje galintis išklausyti ir pasirūpinti žmonėmis 
bažnyčios suoluose. 

Visos mūsų sekmadienio tarnystės yra dalis mūsų 
evangelizacinės strategijos „investuok ir pakviesk“, apie 
kurią kalbėjome anksčiau. Ji veikia taip: jeigu iš tiesų 
stengiesi pakviesti naujai apsilankantį, gali būti tikras, 
kad pastarasis visai noriai atsakys į šį kvietimą, o ši 
sėkmė motyvuos tave dar daugiau kviesti. 

SUSiTVARKyKiTE SAVO VAiKų KAMPELĮ
Šalia visų liturginių tarnysčių, kurių reikia sekma

dienio Mišioms, mes taip pat turime tarnautojus, kurie 
rūpinasi technologijomis ir kita veikla. Mūsų tvarkos 
komanda paruošia viską, ko reikia įvairiems susitiki
mams, ir po jų pasirūpina, kad viskas būtų sutvarkyta. 
Jie valo langus, siurbia kilimus, prižiūri, kad erdvės 
sekmadienį būtų švarios. Tai begaliniai svarbus darbas 
ir jis gali būti padarytas jūsų parapijiečių. 

Jeigu atvyktumėte į mūsų bažnyčią sekmadie
nio vidudienį, tikriausiai apie tūkstantį žmonių jau 
būtų apsilankę šiame pastate tą dieną. Be nuolatinės 
priežiūros šiukšliadėžės būtų pilnos, stiklinės durys 
nučiupinėtos ir vaikų kampelis netvarkingas. Žmonės 
nenori atvesti vaikų į netvarkingą ir nešvarią erdvę. 
Be to, bloga priežiūra gadina pasitikėjimą mumis. 
Vienas pažįstamas klebonas pasakoja istoriją, kaip 

lankėsi bažnyčioje, kurioje buvo prašomas patarti 
ir paaiškinti, kaip jų bendruomenė turėtų elg
tis, nes ne viskas jiems sekėsi taip, kaip turėtų. 

Jis atvyko truputį anksčiau ir nusprendė pats 
apsižvalgyti aplinkui. Pirmas dalykas, kurį 

jis pastebėjo, buvo netvarkingas ir 
ne švarus vaikų kampelis. Jis apsi
suko išeiti, kai tuo metu atvyko jį 

kvietu sieji. Praeidamas pro juos jis 
pasakė: „Štai mano patarimas jums: 
susi tvarkykite ir išvalykite vaikų 
kampelį. Neaiškinkite man, kaip 

jūs mylite Jėzų, pirmiausia susi
tvarkykite vaikų kampelį!“ 
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Tęsinys kitame numeryje

JūS GALiTE TAi PADARyTi!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje
Raginame jus pergalvoti, kaip jūsų patalpos atro

do pirmą kartą atvykusiam žmogui. Ar jos dailios ir 
tvarkingos, bet dar svarbiau – ar jos švarios? Tai, kaip 
atrodo jūsų patalpos, jūsų svečiams pasakys daugiau 
apie jus negu bet kas, ką pasakytumėte iš sakyklos. Tai, 
ar jūsų bažnyčia yra graži, nutolusiems nereiškia nieko, 
bet ar ji tinkamai prižiūrima, yra kritiškai svarbu.

Tarp kitų mūsų sekmadienio tarnysčių taip pat yra 
techninė komanda. Jie rūpinasi pagrindiniais dalykais: 
tuo, ką jūs matote, ir tuo, ką jūs girdite. Kiek kartų bu
vote bažnyčioje, kurioje negalėjote matyti, kas vyksta 
prie altoriaus, ar girdėti ir suprasti tai, kas buvo sako
ma. Ar tai ne kvaila? 

Technikų komandai priklauso mūsų kameros 
žmonės, taip pat žmonės, kurie rūpinasi, kad ekrane 
būtų tinkamas vaizdas ir garsas. Šiuo metu turime 
net keletą ekranų erdvėse, kurios yra nutolusios nuo 
altoriaus, per kuriuos transliuojame tai, kas prie jo 
vyksta. Tai erdvės, kuriose susodiname bažnyčioje 
netelpančius žmones, arba pasirūpiname žmonėmis su 
specialiais poreikiais, kaip kad tėvais, kurie nori būti su 
savo mažais vaikais. Tuo pačiu metu televizijos ekranai 
ne bažnytinėje erdvėje pasiūlo mažiau bažnytiniams 
žmonėms mažiau įpareigojančią vietą, kur jie jaustųsi 
patogiau negu kad bažnyčioje, kur nežino kaip elgtis. 
Mes taip pat pradėjome transliuoti sekmadienio Mišias 
mūsų parapijos svetainėje (dar vienoje labai patrauk
lioje vietoje nutolusiems susigrąžinti). Noriu pasakyti 
tai, kad techninė komanda savotiškai sukuria sekma
dienio patirtį daugeliui žmonių. 

Pagrindinėje maldos vietoje komanda prisideda 
prie liturgijos patirties pasirūpindama garsu ir vaizdu. 
Kaip minėjau anksčiau, mūsų bažnyčia yra septintojo 
dešimtmečio minimalistinės architektūros, vi  daus sie

nos yra rudo molio plytų. Prieš keletą metų arkivyskupi
ja davė sutikimą dramatiškai pakeisti mūsų aplinką 
leidžiant pasikabinti du didžiulius ekranus vienoje ir ki
toje altoriaus pusėse. Pasinaudodami techninės koman
dos pagalba pradėjome transliuoti Mišias. iš pradžių 
sulaukėme nemažai komentarų ir kritikos, bet galiau
siai pasirodė, kad galutinis rezultatas yra teigiamas 
ir padeda žmonėms sąmoningiau ir giliau dalyvauti 
liturgijoje. Tarp kitko, jeigu apsilankytumėte Šv. Petro 
bazilikoje Romoje ar Šv. Patriko katedroje Niujorke, 
pamatytumėte tą patį dalyką. 

SUŽAViNTi APLiNKA
Maži dalykai yra dideli dalykai. Palengvinkite 

parkavimą, sveikinkitės su žmonėmis, kurkite draugišką 
aplinką, pasiūlykite sielą pakylėjančią muziką ir jūs 
turėsite geros sekmadienio patirties pamatą. Andy 
Stanley sutraukia sekmadienio patirties kūrimo pas
tangas pavadindamas jas sužavinčios aplinkos kūrimu. 
Turėdamas galvoje savo nepakartojamos bažnyčios 
Šiaurės Atlantoje patirtį jis rašo: „Priežastis, kodėl 
mūsų savanoriai daro tai, ką daro, yra tai, kad jie su
pranta, jog ne paprasčiausiai parkuoja automobilius, 
bet kuria sužavinčią aplinką. Kai žmonės ateina į mūsų 
aplinką, jie patiria tam tikrą „aha“ momentą, nuosta
bos momentą, kuris juos įtraukia. Įtraukia ir suvienija 
su Evangelija, kuri tampa neatsiejama nuo jų kasdienės 
patirties.“ Mūsų sekmadienio tarnautojai ir giedotojai 
kuria aplinką, kuri yra patraukli ir, ilgainiui viliamės, 
tokia, kuriai sunku atsispirti. 

NE ViSADA SUAUGUSiEJi ATEiNA ViENi
yra ir kita pusė, kurios negalima pražiūrėti kalbant apie 

tinkamos aplinkos kūrimą suaugusiems tikintiesiems. 
Be šios likusios pusės niekada neturėsite patrauklios, o 
dar daugiau – sužavinčios, aplinkos. Tai yra todėl, kad jūs 
privalote galvoti ir apie jaunąją kartą.

2015 m. rugpjūčio mėn. Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos
rinkliavos Krekenavos, € Upytės, € vadaktėlių, €
Sekmadienio rinkliava (0802) 148, 108, 
Sekmadienio rinkliava (0809) 275, 55, 83,
Žolinės atlaidų rinkliava (0815) 4 327,  
Sekmadienio rinkliava (0816) 1 249, 54, 
Sekmadienio rinkliava (0823) 307, 91, 
Sekmadienio rinkliava (0830) 174, 203, 

Nuo spalio mėnesio penktadieniais 12 val. šv. Mišių nebus. 
Jaunimo šv. Mišios bus aukojamos 18 val. Kviečiame visus bendrai maldai!

DėMEsIO! 
Keičiasi pamaldų tvarka krekenavos bazilikoje
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Krekenavos parapijoje pradedama formuoti vaikų pasirengimo Atgailos (išpažinties) ir Eucharistijos (Pirmo
sios Šv. Komunijos) sakramentams grupė. Kviečiame vaikus, turinčius 9 ir daugiau metų bei norinčius ruoštis šių 
sakramentų priėmimui, ir tų vaikų tėvelius (globėjus) iki rugsėjo 25 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje jos 

darbo valandomis ir atnešti reikalingus dokumentus. Reikalingi dokumentai: 
vaiko krikšto pažymėjimo kopija ir užpildyta registracijos anketasusitarimas, 
kurį galima gauti raštinėje arba atsisiųsti iš parapijos internetinės svetainės. 
Pir masis bendras susitikimas su vaikais ir jų tėveliais (globėjais) vyks bazi-
likoje rugsėjo 27 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių.

Vaikų pasirengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams tęsis iki birželio 
mėnesio. Katechezės susitikimai vyks grupelėmis kas antrą sekmadienį. vaiko ir 
bent vieno iš jo tėvelių (globėjų) dalyvavimas kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose 
ir grupelės susitikimuose yra privalomas. Gavėnios metu (2016 m. vasario 10 d. 
– kovo 26 d.) vaikai, individualiai pagal savo pasirengimą, atliks pirmąją išpažintį. 
Pirmosios Šv. Komunijos priėmimas numatomas 2016 m. birželio 4 d.

Pasiteirauti visais dominančiais klausimais galima, paskambinus Svajonei 
Lapiniauskienei, religinio ugdymo vadovei, tele fonu 8 615 53708.

Parapijos bendruomenė įsipareigoja su meile ir pagarba priimti kiekvieną 
pasirengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams katechezėje dalyvaujantį 
vaiką bei jo artimuosius, taip pat padėti rūpintis jų tikėjimo ugdymu.

Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliai Krekenavos parapijoje šiais metais nebus rengiami.

vaIKŲ Ir JŲ TėvELIŲ (GLOBėJŲ) DėMEsIUI!
Registracija į pasiruošimo sakramentams grupes

Rugsėjo 18 d. Žibartonių koplyčioje švęsime 
titulinius šv. Vincento Pauliečio atlaidus. 
Šv. Mišios – 9.30 val. Kviečiame dalyvauti!

Šv. vIncEnTO PaULIEčIO 
aTLaIDaI žIBarTOnIUOsE

Spalio 4 d. esame kviečiami į Ramygalos 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
Šv. Mykolo atlaidus ir Gar
bingosios Die vo Tarnaitės, 
tikėjimo ir lietu vybės puose 
lėtojos, Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos steigėjos, moti
nos Marijos Kazimieros Kau
paitės SSC relikvijų sutiktuves. 
Programą rasite krekenavosbazilika.lt

Šv. MyKOLO aTLaIDaI 
raMyGaLOJE

APIE GYVENIMĄ
Aš myliu tave, gyvenime, karšta širdim
Ir geriu tave lyg vandenį laukų šaltinio...
Nežinau, ar dar ilgai aš džiaugsiuosi tavimi,
Kiek kelių išvaikščiosiu savoj Tėvynėj.
Sparčiai eina metai, nešdami mane kartu,
Čia ruduo, čia pavasaris sugrįžta vėlei.
Pripratau prie tavo greitai skubančių dienų
Ir man maža šiandien skrydžio vyturėlio...
Kai girdžiu, gyvenime, tau skirtas dainas,
Dirbti ir dainuoti su visais dar trokštu.
Pamilau darbu skambančias tavo dienas
Ir man maža klony almančio upokšnio...
Aš norėčiau būti žygyj visada su dideliais,
Nepailst ir nuošalyj nebestovėti...
Kai pavargsiu, eidamas gyvenimo keliais,
Tai sugrįšiu į gimtinės žemę pailsėti...

 Vincas Steponavičius  

Kviečiame visus po atostogų sugrįžusius 
ir naujai prisijungti norinčius narius į 

Šventojo Rašto studijas. Pirmasis susi
tikimas vyks spalio 7 d. (trečiadienį) 
18 val. parapijos namuose. Ateikime 

pažinti Dievo žodį ir augti Jame!

sTUDEnTŲ DėMEsIUI!
Nauji mokslo metai – į vis gilesnį pažinimą!

Kaip įprasta, visą spalio mėnesį kreipsimės 
į Švč. Mergelę Mariją rožinio maldoje. 
Šiokiadieniais rožinį kalbėsime po kiek 
vienų šv. Mišių, šeštadieniais ir sekmadie
niais – prieš Mišias, 11.30 val.

rOžInIO MaLDa BazILIKOJE

 Artėjančios gyvūnų globėjo šv. Pranciškaus 
dienos proga spalio 3 d. (šeštadienį) 11.30 val. 
priešais pagrindines bazilikos duris bus 

laiminami gyvūnėliai. Atsiveskite, atsineškite 
skraidančius, ropojančius, bėgiojančius, 
šliužinėjančius savo augintinius, kad būtų

 pavesti šv. Pranciškaus globai.

GyvūnėLIŲ LaIMInIMas
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Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Dėkojame už Jūsų paramą! Kitą numerį numatoma išleisti 
iki spalio 15 d. Lauksime Jūsų straipsnių el. paštu bazilikoslaikrasciui@gmail.com iki spalio 9 d.

KONTAKTAI
Klebonas-rektorius  kun. Gediminas Jankūnas
Klebonijos raštinė 
     Bažnyčios g. 18, Krekenava, 38306 Panevėžio r. sav.
     tel.: +370 620 20989, (45) 59 32 58
     www.krekenavosbazilika.lt
     el. paštas: krekenavosbazilika@gmail.com 
     sąsk. nr.  LT457300010002378753
     įm. kodas 191260418
raštinės darbo valandos
       II–vI 9–15 val.
      I ir vII  raštinė nedirba
Parapijos referentė ir vargonininkė
      Rita Juozėnaitė, tel. +370 656 39249
Krekenavos parapijos zakristijonas
      Algirdas Pogužinskas, tel. +370 620 66136
Krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
      katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. +370 615 53708
Krekenavos caritas vadovė, „vilties“ salės administratorė
      Akvelina Pogužinskienė, tel. +370 611 88035
Krekenavos parapijos jaunimo koordinatorius,
vadaktėlių parapijos zakristijonas
     Kęstutis Lapiniauskas, tel. +370 622 10859 
Marijos Legiono Prezidiumo pirmininkė
     Aldona Juozapaitienė, tel. +370 616 05378
Krekenavos Gyvojo rožinio būrelis
     Gema Plėštytė, tel. +370 605 81765
Upytės parapijos sielovados pagalbininkė
      s. inga Margevičiūtė. tel. +370 683 95325
Upytės parapijos vargonininkė
      Pranutė Adomaitienė,  tel. (8 45) 570 616 
Upytės parapijos zakristijonas
      Juozas Jakubonis,  tel. (8 45) 555 537
Upytės caritas vadovė, šarvojimo salės administratorė
      Janina Bagdanskienė, tel. +370 657 72094
Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
     Bazilikoje: Kęstutis Lapiniauskas
     Nešti pas ligonius: Ramutė Valikonienė
     Upytės bažnyčioje: Tadas Grybas

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

PAMAldų lAIKAS
Krekenavos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bazilikoje

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Atlaidų 15omis mėn. dienomis 10 ir 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais  8 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimo)

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių Šv. Jono nepomuko bažnyčioje
Spalio 11 d. (XXViii eilinis sekmadienis), lapkričio 1 d. 
(Visų Šventųjų iškilmė), lapkričio 29 d. (i advento sekma
dienis) 14 val., gruodžio 25 d. (šv. Kalėdos) 12 val. 

Krekenavos slaugos ligoninėje
Spalio 7 d., 15 val.

Marijos legiono nariai renkasi šeštadieniais po šv. Mišių.

Sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius – pirmąjį mėn. ketvirtadienį 
8 val. (aukų dėžutė kairėje pusėje prie Marijos statulos).

2015 m. rugpjūtį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje

Genovaitė Astrauskienė, 91 m.
Alfonsas Gailiūnas, 87 m.
Jadvyga Murnikovienė, 75 m.
Viktorija Staškūnienė, 89 m.
Jadvyga Šulcienė, 87 m.

Upytės parapijoje
Petras Ožalas, 66 m.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. sekmadienį 9–12 val.
atlaidų 15ą mėn. dieną 11–12 val.
Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

Prisiminkime
Juos maldose.

2015 m. rugpjūtį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Lianna Fausta Culver
Luka Emilija Zajankauskaitė
Urtė Lukrecija Voraitė
Jonas Urbonas
Erikas Kisielis
Kevin Laurynas Chand
Natas Fabijonas Šatinskas
Gabija Auksė Urbonaitė
Ugnė Paulina Knizikevičiūtė
Vincentas Gavlik
Adriana Patricija Šeštokaitė
Deivis Laurynas Tarulis
Tija Benedikta Tarulytė
Emilija Viliūtė
Lėja Emilija Aleknaitė
Kamilė Gedminaitė
Beatričė Venckė
Kevinas Gabrielius Rodrigues
Guostė Marija Breskytė
Rugilė Agota Bubnelytė

Upytės parapijoje
Liepa Marija Jurčiukonytė
Sofija Koženiauskaitė
Adomas Jėčius
Eglė Adelė Bendžiūtė
Adomas Bendžius
Goda izabelė Lapinskaitė

vadaktėlių parapijoje
Kamilė Mekaitė

2015 m. rugpjūtį susituokusieji
Krekenavos parapijoje

Andrius Ašmanavičius ir Dovilė Bistraitė
Žilvinas Pauplys ir Giedrė Šaknytė
imantas Žitkevičius ir Rimantė Stanikūnaitė
Mindaugas Breskis ir ineta Breskienė

vadaktėlių parapijoje
Vaidas Valonis ir Martyna Leksaitė
Jonas Koncė ir Jurgita Gabrytė

Sveikiname!


