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Mielieji, netrukus mūsų bažnyčiose vėl skambės džiaugsmingas „aleliuja“, kuris yra mūsų tikėjimo Prisikėlimu 
žodinė išraiška. Mes todėl ir esame krikščionys, kad tikime Prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu. Tokį tikėjimą ir 
tokią viltį mums dovanoja žmogumi tapęs Dievo Sūnus – Jėzus Kristus. Tokį tikėjimą ir tokią viltį privalo liudyti 
kiekvienas pakrikštytasis ir kiekviena krikščionių bendruomenė. Ar esame Krekenavoje, Upytėje, Vadaktėliuose 
Prisikėlimo liudytojai? Ar degame tokiu tikėjimo džiaugsmu, kuriame sudega mūsų pačių trūkumai ir sunkumai, o 
taip pat ir tų, prie kurių mes arba kurie prie mūsų prisiliečia? Mielieji, yra labai svarbu gyventi ir liudyti amžinojo 
gyvenimo viltį! Tokios džiaugsmingos vilties reikia mūsų bendruomenėms, mūsų svečiams, mūsų kraštui, Tėvynei 
ir pasauliui. Krikščioniško tikėjimo įkvėpti ir palaikomi – būkime „aleliuja“ žmonėmis!

Velykinis laikotarpis ir pavasaris mums dovanoja naujų galimybių ir permainų laiką. Krekenavos parapi-
joje ryškiausi pokyčiai – parapijos namų vis didėjantis atgimimas ir visapusiškesnis panaudojimas parapijos 
bendruomenės ir ne tik reikmėms. Džiaugiuosi, kad parapijiečių pastangų, aukų ir darbo dėka parapijos raštinė 
jau veikia naujose patalpose. O kur dar blusturgio, kitų aukų dėka pagerintos „Vilties“ salės grindys! Žinoma, dar 
daug ką reikėtų ir galima tobulinti, ir kviečiu visus, kas nori ir gali, prie to prisidėti. Parapijos namai tampa gyvu 
tikinčiųjų bendruomenės gyvenimo centru, kur parapijos personalo darbuotojai, įvairios maldos ir kitų iniciatyvų 
grupelės turi vietą ir galimybę vykdyti Dangaus karalystės darbus savo ir savo artimo gyvenimuose. Manau, per 
pastaruosius keletą metų daugumas gavome pajusti, kad priklausymas Kristaus Bažnyčiai yra kur kas daugiau negu 
dalyvavimas šv. Mišiose ar kitų sakramentų priėmimas. Tai pirmiausia priklausymas Dievo vaikų šeimai ir bendras 
gyvenimas dalijantis tikėjimu, viltimi ir meile. 

Upytės parapijoje taip pat juntamas vis didesnis sąmoningėjimas ir branda. Ar nenuostabu kas sekmadienį 
matyti vaikus ir jų artimuosius, ateinančius išgirsti Dievo žodžio, priimti Dievo palaiminimą ir Dvasios paskatinimą 
augti ir bręsti gerume? Džiugina tie, kurie įvairiai patarnauja bendruomenėje: ar prie altoriaus, ar atnešdami 
atnašas, ar rinkdami aukas, ar jas skaičiuodami, ar prižiūrėdami parapijos namų sales ir padėdami organizuoti 
įvairius renginius bei vaišes. O kur dar įvairios talkos ir nepastebimi darbai bei aukos, už kurias tik visa regintis 
Dievas tegali atlyginti ir atlygins. Būkime ir toliau tokie dosnūs dalindamiesi savo gyvenimu ir Dievo duotomis do-
vanomis vieni su kitais. Juk į amžinybę nusinešime tik tai, ką padovanojome kitiems. 

Vadaktėliu parapija, nors ir nepaskendusi šią žiemą giliame sniege, vis tiek 
laukia pavasario šilumos ir bažnytėlėje, ir savo širdyse. Gerai, kad nedidelė 
bendruomenė stengiasi kalbėtis tarpusavyje, neieškoti priešų savo pačių gre-
tose, bet džiaugtis ir vertinti kiekvieną, kam rūpi daugiau negu jo ar jos „as-
meninis daržas ir ten augančios pupos“. Gyvenant kartu, darbuojantis kartu, 
netgi tikint į Dievą kartu tenka išmokti ir atsiprašyti, ir atleisti, ir iš naujo susi-
taikyti. Gyvenimas pasistačius „tvoras“ nuo kitų dažnai neįleidžia ne tik priešo, 
bet ir draugo. Turime išlikti budrūs, kad neužvertume gyvenimo ir širdies durų 
mus per įvairius gyvenimo įvykius ir žmones norinčiam aplankyti Dievui. 

Beje, keletas žodžių apie aplankymą, arba dar kitaip vadinamą kalendavojimą. 
Kaip netrukote pastebėti, šią tarnystę atlikti nesu labai uolus ir kuo toliau, tuo sunkiau tam prisiruošiu. Atsiprašau. 
Manau, kad man padėtų Jūsų iniciatyva ir noras būti aplankytiems. Kviečiu parapijiečius, kurie nori, kad juos 
aplankyčiau, susitarti su savo namo, gatvės ar kaimo kaimynais ir žinant, kiek yra norinčių, kad juos aplankytų 
klebonas, tikslų aplankymo laiką suderinti su parapijos raštine. Yra daug mieliau išsiruošti ir prisiruošti, kai esi 
laukiamas kaip svečias, o ne kaip „elektros skaitliuko tikrintojas“ ar metinės aukos parapijai surinkėjas. Beje, au-
koti parapijos išlaikymui galima ir reikia visiems ir visada, pagal galimybes, sekmadienio ir iškilmių rinkliavose, au-
komis, kurias atnešate į raštinę ar pervedate į parapijos bankinę sąskaitą. Taip pat galima paskirti 2 ar 1 procentą 
nuo gyventojų pajamų mokesčio (tai padaryti galite iki gegužės 1 d.). Prie bet kurios parapijos: ar Krekenavos, ar 
Upytės, ar Vadaktėlių, išlaikymo prisidedate ir paprašydami, kad tikinčiųjų bendruomenė Jūsų intencija pasimelstų 
šv. Mišiose, ar naudodamiesi teikiamais sakramentais ir palikdami už tai Jūsų pačių, o ne mūsų nustatytą auką. 
Visa tai tarnauja Dangaus karalystės reikalams, tai yra mūsų pačių, Dievo vaikų šeimos, gyvenimui ir pragyvenimui 
žemiškos kelionės link Dangiškojo Tėvo namų metu. 

Gailestingumo metuose nepamirškime, koks gailestingas, pirmiausia mums patiems, yra mūsų Viešpats Die
vas, ir negailėkime tuo gailestingumu pasidalinti su kitais. O Krekenavos Stebuklingoji Dievo Motina – Malonių 
Versmė, kurios paveikslas kruopščiai ir kantriai restauruojamas Vilniuje, tegul lydi mus savo gailestingu žvilgsniu į 
Prisikėlimo džiaugsmą.

Maldoje ir kelionėje kartu su Jumis,
kun. Gediminas
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Truputis Bažnyčios eilinio liturginio laiko, truputis 
žiemiškos ramybės ir... gavėnios pradžios stotelė, kurioje 
susitikome vasarį.

Vasario 5 d. po mėnesio gydymosi ligoninėje ir sana
torijoje, grįžo sustiprėjęs ir dar labiau atjaunėjęs pasiilg–
tas mūsų klebonas kun. Gediminas. Jis aukojo 18 val. 
šv. Mišias, kuriose dalyvavo jaunimas ir nepenktadieniš
kai gausus būrys tikinčiųjų, buvo šventinama šv. Agotos 
duona ir vanduo. Po šv. Mišių vaikai ir jaunimas pakvietė 
kleboną į truputėlį rimtą, truputėlį juokingą, bet labai 
jaukų poezijos vakarą.

Vasario 8 d. klebonas ir parapijos darbuotojai Vil
niuje dalyvavo mokymuose lyderiams, kuriuos vedė 
vienos iš didžiausių Amerikos bažnyčių pastorius, 
Pasaulinės Lyderystės konferencijos organizatorius Bill 
Hybels. Pastorius dalijosi savo darbo buriant bažnytinę 
bendruomenę, darbo su personalu ir savanoriais patir
timi, atsakinėjo į rūpimus dalyvių klausimus. Po susi
tikimo darbuotojai aplankė restauratorės Janinos 
Bilotienės rankų dėka mums dar nematytomis spal
vomis pražystančią Krekenavos Dievo Motiną.

Vasario 9 d. Krekenavą užplūdo „žydukai“, „velniai“ 
ir „raganaitės“, kurie neaplenkė ir klebonijos. Tiesa, čia, 
jei norėjo iškaulyti skanėstų, jiems visiems teko galvo
ti po antrą pasirodymą šalia to, kuriuo užklumpa vos 
pravėrus duris. Tačiau noriu patikinti, kad visi buvo la
bai kūrybingi ir be pelnyto atlygio neliko.

Vasario 10 d. po visų užgavėnių linksmybių, pasibars
tydami pelenų pradėjome septynių savaičių gavėnios laiką.

Vasario 11 d. minėjome Pasaulinę ligonių dieną. Ta 
proga buvo aukojamos Mišios slaugos ligoninėje, kur 
su stiprinimui visiems norintiems klebonas suteikė ir 
Ligonių sakramentą.

Vasario 12 d. parapijos vaikai ir jaunimas po vakarinių 
šv. Mišių susirinko pinti gavėnios vainiką.

Vasario 14 d., sekmadienį, šv. Mi
šių dalyviai jau buvo kviečiami 

daryti gailestingumo darbus ir, 
nusikerpant po spyglį iš šio 
vainiko, simboliškai lengvin
ti Kristaus kančią. Klebonas 
tuo tarpu pradėjo gavėnios 
homilijų ciklą „Atsiverskite 
ir tikėkite Evangelija“. Nepa

togu, nes tikriausiai visą iš
klausius teks kažką keisti... Ki

ta vertus, argi tversime smalsumu neišgirdę..?
Vasario 15 d. – kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai, 

kuriuose ypatinga intencija meldėmės už Tėvynę Lietuvą 
ir jos gynėjus, taip pat prisiminėme bazilikos gynėjus. 
12 val. šv. Mišias aukojo mūsų mylimas vyskupas eme
ritas Jonas Kauneckas, vyko Marijos radijo transliacija, 
vėliau laukė gardi kopūstienė ir parapijiečių bei svečių 
jaukus susitikimas parapijos namuose.

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
proga kun. Gediminas Ramygaloje skaitė pranešimą 
šventėje, kur Ramygalos parapijos klebonui kan. Edmun
dui Rinkevičiui buvo įteiktos Panevėžio rajono Garbės 
piliečio regalijos.

Vasario 17 d. po užtrukusių Kalėdų atostogų, Šventojo 
Rašto studentai grįžo į pirmąjį šiais metais susitikimą.

Vasario 18 d. parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“ 
Panevėžyje buvo nominuota rajono 2015 metų jaunimo 
organizacija. Sveikiname ir džiaugiamės!

Vasario 19 d. vaikai ir jaunimas vėl kibo į darbus, šįkart 
parodos kabinimo, ir kviečia apžiūrėti sesės Loretos, 
pačios uoliausios Šventojo Rašto studentės, piligriminių 
kelionių 1996–2014 m. vaizdus. Pavasarėjant tikrai verta 
čiupti kompiuterį ar užrašų knygelę ir praleisti keletą 
valandų parapijos namų salėje planuojant savo šių metų 
atostogų maršrutą.

Vasario 20 d. šv. Mišių aukoje prisiminėme prieš du 
mėnesius į amžinybę iškeliavusį kan. Petrą Budriūną.

Vasario 26 d. parapijos vaikai ir jaunimas žingsneliu 
pajudėjo Pasaulio Jaunimo Dienų Krokuvoje link: Pa ne 
vėžio vyskupijos jaunimo centre jie domėjosi šiųme
tę liepą įvyksiančiu susitikimu, o po vakarinių šv. Mi
šių klausėsi vaikų ir jaunimo veiklos koordinatoriaus 
Kęstučio pristatymo apie 2005 metais Kiolne įvykusias 
jaunimo dienas, kuriose šis turėjo galimybę dalyvauti. 
Jaunimo grupė jau dega viltimi liepos pabaigą praleisti 
Lenkijoje, bendrystėje su popiežiumi Pranciškumi ir dau
giau nei milijonu jaunuolių iš viso pasaulio.

Vasario 28 d., sekmadienį, Krekenavoje dar ein ant 
Kryžiaus kelią, Vadaktėliuose jau buvo aukojamos 
mėnesinės šv. Mišios.

Būtent kryžiaus kelias šiemet – viena gražiausių praktikų, 
rodančių, kaip stiprėjanti bažnytinė bendruomenė geba 
darniai ir vieningai organizuoti savo maldą ir veiklą. 
Svajoju, kaip ši bendruomenė ir toliau tvirtės, meile ir 
rūpesčiu gobdama esamus jos narius ir būdama atvira dar 
neperžengusiems bažnyčios slenksčio.

vasario mėnuo KreKenavos parapijoje
Rita Juozėnaitė

Kovo 20 d. – viešpaties Kančios (verbų) sekmadienis. Šv. Mišios Upytėje – 10 val., Krekenavoje – 12 val.
Kovo 24 d. – Didysis Ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios bazilikoje – 18 val.
Kovo 25 d. – Didysis penktadienis. Kristaus Kančios pamaldos bazilikoje – 18 val.
Kovo 26 d. – Didysis Šeštadienis. Velyknakčio vigilija bazilikoje – 20 val.
Kovo 27 d. – Kristaus prisikėlimo iškilmė – Šv. velykos. Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija 
                        Krekenavoje – 8 val., Upytėje – 10 val., Vadaktėliuose – 12 val.

DiDžiosios savaitės pamalDų laiKas
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artėjant aCies Šventei
Aldona Juozapaitienė, Krekenavos parapijos „Malonių Versmė“ prezidiumo pirmininkė

Popiežius Pijus XI smerkė krikščionybę, kuri prak
tikuojama tik siekiant naudos savajai sielai ir visai ne
sidomint kitais žmonėmis. Evangelijoje pagal Matą 
įsakymas skelbia, kad mes privalome mylėti Viešpatį 
Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, o savo artimą 
kaip save patį (Mt 22, 37–39). Marijos legiono tiks las 
nuo pat jo įkūrimo 1921 metais – atsakingas katalikiškas 
gyvenimas. Tai reiškia: praktikuoti savo tikėjimą ne 
vien savo paties labui, bet rūpintis savo brolių ir seserų 
išgelbėjimu. To iš mūsų laukia Motina Marija. Jos le
giono nariai turi dalyti meilę visiems žmonėms, veik
dami kartu ar asmeniškai, tarnauti, aukotis, priimti 
gerus ir blogus atsiliepimus apie tikėjimą, kartu ban
dyti išsiaiškinti įvairius klausimus, arba tie siog savo 
pavyzdžiu dvasiškai sustiprinti nutolusią sielą.

Tokia kryptimi veikia Panevėžio vyskupijos Marijos 
legiono prezidiumai, kuriems vadovauja 1998 spalio  
18 d. įsteigta „Malonių tarpininkė“ Kurijos valdyba. 
Legiono dvasios vadas – mūsų atrama.  Kun. proto
not. Broniaus Antanaičio nuoširdaus,  padrąsinančio, 
pamokančio žodžio laukiame kiekviename Kurijos su
sirinkime. Praleisti dvasios vado žodį reiškia daug netek
ti. Antrą kadenciją valdybai vadovauja Zofija Zakarevi
čienė, reto pamaldumo, gilių religinių įsitikinimų, iš 
sielos gelmių kylančio nuoširdumo, darbščių rankų sesė. 
Pro sesės vicepirmininkės Alvyros Rudžianskienės akis 
ir ausis nepraslys joks nereikalingas žodis ar veiksmas, 
nesuderinamas su Marijos legiono atmintine, kurią 
sesė yra nuoširdžiai išstudijavusi. Rūpestinga Kurijos 
sekretorė Ona Karazijienė ne tik tvarkingai rašo pro
tokolus, bet ir kaskart vis pateikia naujų žinių, kurios 
praverčia visiems. Kurijos iždas labai jau menkutis, pil
domas tik pačių legionierių auka, bet iždininkė Zofija 
Misevičiūtė sąžiningai atsiskaito valdybai.

Kurijos valdyba vadovauja dešimčiai prezidiumų, 
kurie turi 67 aktyvius narius ir 2730 maldos 
pagalbininkų. Visi prezidiumai dirba vadovaudamiesi 
„Legio Mariae“ atmintine ir savo dvasiniu išprusimu, 

kurį kiekvienas stengiasi vienokiu ar kitokiu būdu pa
gilinti, studijuodami dvasinę literatūrą, bendraudami su 
kunigais. Prašome Marijos pagalbos maldoje už save ir 
visus, bei už tuos, kuriems labiausiai reikia. Kiekvienas 
prezidiumas savo veikloje turi ir jam būdingų krypčių. 
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos „Taikos 
Karalienė“ prezidiumas didelį dėmesį skiria ligonių 
lankymui ligoninėje, ieško tų, kuriems reikalingi sakra
mentai ir kiti patarnavimai. Dalis sesių padeda kitoms 
organizacijoms. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapi
jos „Krikščionių pagalba“ prezidiumas skaitlingai da
lyvauja bažnytinėse apeigose, organizuoja piligrimi
nes keliones, dirba su vaikais. Panevėžio Švč. Trejybės 
bažnyčios „Gailestingoji Motina“ ir Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo „Motina Švenčiausioji“ prezidiumai daug 
dėmesio skiria maldai, apaštalavimui, gyventojų lanky
mui, meldžiasi ir bendrauja su ligoniais bei seneliais 
globos namuose. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos „Nekalto prasidėjimo“ prezidiumas pa
didino savo narių skaičių ir nutarė aplankyti kuo dau
giau žmonių ir sužinoti, kuriems reikalinga dvasinė 
parama. Aktyviosios narės, pasiskirsčiusios po kelias 
šeimas, padeda joms sugrįžti į krikščioniškąjį gyveni
mo kelią. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
bazilikos „Malonių versmė“ prezidiumas, be minėtų 
darbų, platina katalikų pasaulio leidinius. Dvasios va
dui kun. Gediminui Jankūnui padovanojus virš 1000 
kny gų ir įkūrus parapijos biblioteką, aktyviosios narės 
dirba joje, nešioja skaitytojams knygas, jas keičia. Taip 
pat praveda piligrimams ekskursijas. 

Skaitlingiausias ir anksčiausiai įkurtas Pasvalio 
prezidiumas, kuriam priklauso 7 aktyvieji nariai ir 926 
maldos pagalbininkai. Utenos prezidiumo veikloje da
lyvauja 7 aktyvieji nariai ir 481 maldos pagalbininkas, 
Panevėžio Švč. Trejybės parapija turi 7 aktyvius narius 
ir 479 maldos pagalbininkus. 

Prašykime visiems Ma rijos legiono nariams Dievo 
palaimos ir Marijos globos.

Kviečiame į kasmetinę ACIES šventę, kuri vyks 
kovo 29 d. (antradienį) Krekenavoje.

Programa:
10.45 val. – registracija,
11.00 val. – pažintis su Bazilika,
11.15 val. – rožinio ir kitos legiono maldos,
12.00 val. – šv. Mišios,
13.15 val. – bendrystė agapės metu:

susitikimas su Marijos radijo atstovais,
poezijos minutės,
prezidiumų veiklos paroda.

Visus kviečiame bendrai maldai ir šventei. Maloniai laukiame!
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4. skelbk žinią serijomis
Pamokslavimas serijomis reiškia vienos temos nau

dojimą keletą savaitgalių. Tai labai nusistovėjusi praktika 
evangelikų bažnyčiose, su kuriomis mes susipažinome. 
Bet jeigu geriau pagalvoji, ši mintis daug aiškesnė 
bažnyčiose, kurios naudoja liturginį kalendorių, t. y. turi 
liturginius laikotarpius ir tiems laikotarpiams pritaikytus 
skaitinių ciklus. Yra įdomu išplėtoti temą, kuri kartojasi 
per bažnytinius metus mūsų serijose. 

Pamokslavimas serijomis palengvina pasiruošimą, nes 
nereikia pradėti nuo balto popieriaus kiekvieną kartą. Tai 
taip pat padrąsina žmones sugrįžti išklausyti likusią žinios 
dalį. Taigi šiuo metu mes darome „sugrįžtame į mokyklą“ 
serijas rugsėjį, prievaizdavimo serijas spalį ir lapkritį, ad
vento serijas pasiruošiant Kalėdoms, naujų metų serijas 
apie pasižadėjimus keisti gyvenimą. Gavėnios metu mes 
kviečiame bendruomenę su mokinystės serijomis tapti 
labiau giluminiais žmonėmis, o Velykų laiku duodame 
šventiškesnes serijas. Pastaruosius keletą metų tam tikras 
temų serijas naudojame ir vasaros laike. Pastarąsias porą 
vasarų kalbėjome apie Eucharistiją. 

Pastebėjome, kad mūsų pačios sėkmingiausios serijos 
artimai susiję su skaitiniais, kurie tuo pat metu susiję su 
metų laiku ir yra reikšmingi mūsų žmonėms emociškai 
ir patirtiniai. Kitais žodžiais tariant, gruodžio žinia ir 
stiliumi, ir turiniu skirsis nuo tos, kurią skelbiame liepą. 
Pastebėjome, kad serijos nuo 4 iki 6 savaitgalių, yra pačios 
sėkmingiausios. Ilgesnės tampa per ilgos, trumpesnės 
neturi tokio poveikio. 

5. pamokslauk žinios tikslą. skelbk gyvenimo keitimą
Šv. Augustinas yra pasakęs: mokyk ir įtrauk, kad keis

tum žmones, padėk jiems judėti intelektualiai ir emociškai 
iš ten, kur jie yra, į ten, kur Dievas nori, kad jie būtų. Mes 
stengiamės padėti parapijiečiams keisti tai, ką jie gal
voja ir kaip jie jaučia Dievo žodį, kad Dievas galėtų juos 
keisti pagal savo valią. Šiame procese jų gyvenimai tikrai 
pasikeis. Pamokslavimo tikslas – perkeisti gyvenimai. 

6. skelbk žinios pasekmes
Ką tiksliai nori, kad parapijiečiai pakeistų? Kas yra 

žinia, ir ką tu nori, kad jie darytų su ta žinia? Taikyk į 
nieką ir pataikysi į bet ką. Dažnai žinia nieko nepasiekia, 
nes neturi tikslo nei laimėjimo. Kad mūsų homilijos 
būtų efektyvios, mes išmokome skirti laiko išsiaiškinti, 
kas gi yra taikinys, kurį norime pasiekti. Kalbėdama apie 
pamokslavimą Andy Stanley klausia: „Ką norite, kad jie 
sužinotų ir ką norite, kad jie darytų?“

Mes kiekvieną savaitę bandome atsakyti šiuos klausi

mus taip aiškiai, kaip tik galime, nes jeigu atsaky
mas nėra aiškus sakykloje, jis taip pat paskęs rūke ir 
bendruomenėje. Nuostabu, kaip dažnai mes kankinamės, 
kad surastume atsakymą ir kaip dažnai pirmadienio rytą 
klausiame savęs: „Ką mes norėjome, kad jie žinotų, ir ką 
tiksliai norėjome, kad jie darytų?“

Paskutiniais metais pridėjome keletą komentarų Mišių 
pabaigoje, ten kur daugelis parapijų turi skelbimus. Mes 
pavadinome juos pabaigos pastabomis. Mūsų skelbimai 
nesiekia ką nors kam nors parduoti ar būtinai atkreipti 
dėmesį į ateinančius įvykius, vietoj to mes išskirtinai, 
kartais žaismingai, norime dar kartą paryškinti tai, ką ho
milijos žinioje norėjome, kad jie sužinotų ir darytų. Tarp 
kitko, tai yra puiki proga supažindinti bendruomenę su 
jūsų personalu. Klebonas neprivalo būti vienintelis bal
sas, kurį jie girdi. 

7. pamokslauk skelbimus
Mes išmokome įtraukti mūsų parapijinės ben druo

menės reikalus į žinios serijas, klausdami klausimą, 
kaip mūsų bažnytinė bendruomenė pasikeis po to, negu 
buvo prieš tai. Prievaizdavimo serijos aiškiai nukreiptos 
į padidėjusias aukas. Sausio serijos kalbėjo apie tai, ko 
Dievas nori iš mūsų, ir mūsų bendruomenės tikslas buvo 
daugiau žmonių tarnystėse. Velykų laiku pamokslavome 
seriją pamokslų žvelgdami į apaštalų darbus ir mūsų 
tikslas buvo, kad kiekvienas perskaitytų šią knygą. Taip 
pat seriją pamokslų kalbėjome apie emocinę sveikatą ir 
kvietėme visus atlikti išpažintį (ir dauguma atliko). La
bai atgaivina, kada pamokslauji žinios seriją ir matai savo 
pastangų pasekmes. 

8. pamokslauk kitų žmonių žinias 
Plagijavimas yra rimtas etinis pažeidimas. Bet tai nėra 

plagijavimas, kai pasinaudoji kitų pamokslininkų dosniai 
dalijamasi pagalba ir šaltiniais. Kaip Rick Warren sako, 
mes esame ta pati komanda. Skaitymas ir klausymas kitų 
pamokslininkų gali būti geras būdas praturtinti savąjį 
repertuarą ne kopijuojant ar pamėgdžiojant, bet pritai
kant kitų žinią ir padarant ją sava. Su laiku atradome, 
kad mūsų pačios sėkmingiausios žinios ir serijos buvo 
paremtos kitų žmonių mums suteikta medžiaga, kurią 
mes pritaikėme ir sujungėme su liturginiais skaitiniais. 
Žinoma, tai reiškia, kad tenka prisipažinti, jog tie kiti 
žmonės dažnai yra geresni, negu mes. Kuo labiau pažįsti 
kitus, tuo daugiau atrandi talentingų žmonių. 

9. pamokslauk pasiruošęs
Jeigu nuolat lipi į sakyklą po rimto pasiruošimo, jeigu 

tavo bendruomenės nariai gali pakviesti kitus žmones, 

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)

Krekenavos parapijos namuose veikia Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos sesers 
Loretos 19962012 m. piligriminių kelionių vaizdų paroda. Kviečiame apsilankyti!

paroDa
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savo draugus, tavęs pasiklausyti ir žino, kad nebus nu
vilti, laimėsi jų dėmesį. Tau nereikia „dėmesio davėjų“, 
kuriuos turėtum suintriguoti. Žmonės patys pastebi, 
kada esi įdėjęs laiko ir jėgų į homiliją, ir jie tai labai ver
tina. Tarp kitko, geriausias būdas pasiruošti ateinančiai 
savaitei yra peržvelgti praėjusią savaitę. O pats geriausias 
būdas peržvelgti praėjusią savaitę yra peržiūrėti vaizdo 
įrašą ar išklausyti įrašytą savo homiliją. Jeigu taip elgsiesi, 
nepaprastai sutvirtėsi kaip kalbėtojas. 

10. skelbk Dievo žodį 
Užtikrink, kad svarbiausia yra Dievo žodis, o ne kas 

nors kita. Jeigu esi ištikimas Dievo žodžiui, aktualumas 
bus natūrali pasekmė. Vienas Oklahomos klebonas taip 
pasakė: „Absurdiška sakyti, kad negali aktualiai pamoks
lauti, jeigu gerai išaiškini tekstą. Tai kvaila. Mums nerei
kia suaktualizuoti Šventojo Rašto. Jeigu esame ištikimi 
tekstui, jis negali būti kitoks negu aktualus.“ 

Skelbk visą Dievo žodį, ir paguodžiančias dalis, 
ir provokuojančias. 20tame apaštalų darbų skyriuje 
Paulius skelbia savo žinios Efezo Bažnyčiai pabaigą, 
žinodamas, kad jų niekada nebepamatys. Jis sako: „Aš 
jums nieko nenutylėjau ir paskelbiau visus Dievo nuta
rimus“ (Apd 20, 27).

Kun. Michael: Kokia nuostabi galimybė ir nepakarto-
jama proga dalintis Dievo patarimais su žmonėmis. Tokia 
atsakomybė ir galimybė reikalauja pačių didžiausių ir 
sąmoningiausių mūsų pastangų. 

Tiesą pasakius, Gimimo parapijoje homilija buvo 
pati nemėgstamiausia pamaldų dalis, ir tikriausiai vie-
na iš svarbiausių priežasčių, kodėl žmonės paliko mūsų 
parapiją. Ne, aš būsiu drąsus ir pasakysiu, kad tai ir buvo 
svarbiausia priežastis, kodėl žmonės nustojo lankytis. Ir 
kartais jie net sutikdavo eiti į tas bažnyčias, kuriose net 
nėra sakramentų, kad tik išgristų aktualiai skelbiamą 
Dievo žodį. Mūsų pamokslavimas turi vesti žmones prie 
didesnio ir gilesnio Eucharistijos supratimo ir vertinimo, 
o ne nutolimo. 

Šiuo metu, mano homilijos trukmė yra apie 20 minučių. 
Ir aš dėlto neatsiprašinėju. Homilija yra labai svarbu. 
Nelengva tiesa yra tai, kad Bažnyčia jūsų bendruomenėje 
nebus reikšminga tol, kol nebus reikšminga homilijos žinia. 
Pažiūrėkite, kas atsitinka Apaštalų darbų 6-tame skyriuje. 
Apaštalai paskyrė žmones tarnauti prie stalų, kad nebūtų 
atitraukti nuo Žodžio tarnystės. Kitaip tariant, jie padi-
dino personalą ir sugrįžo prie „maldos“ (Eucharistijos ir 

liturgijos) ir „Žodžio tarnystės“ (pamokslavimo). Taigi, kas 
nutiko? „Dievo Žodis plito, ir mokinių skaičius Jeruzalėje 
sparčiai augo“ (Apd 6, 7). 

Dievui žodžio skelbimas yra didelis prioritetas. Ir kai 
mes pamokslaujame, Jo žodis plinta. Mokinių skaičius 
auga. Jūsų bažnytinė bendruomenė auga!

JŪS GALITE TAI DARYTI! 
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje

• Jeigu esi klebonas, atsisėsk ir suplanuok ateinančio 
advento ir gavėnios homilijų serijas, parinkdamas temas, 
aiškius iššūkius ir patrauklias pasekmes. 

• Jeigu sakykla dalijiesi su savo vikaru ar kitu kunigu, 
serijas ir temas suplanuokite kartu.

• Jeigu esi sielovados vadovas universitete ar kitoje ug
dymo įstaigoje, suplanuok serijas ir pradėk diskusiją. 

• Paieškok nemokamos medžiagos (homilijos inter
nete ir naudingi paveikslai) kitų parapijų puslapiuose. 

• Paskelbk savo serijas taip, kad žmonės jomis 
susidomėtų, padėk jiems jaustis, tarsi dalyvausite ben
drame nuotykyje.

TRUMPAS GYVENIMAS LENTYNOJE

Kun. Michael: Visa tai pasakius, būkime visiškai 
sąžiningi: netgi pačiais nuostabiausiais žodžiais pasaky-
ta, tobulai sukonstruota, paveiki homilija, turi maždaug 
dviejų dienų ilgumo gyvenimą lentynoje. Iki antradienio 
visi daugiau mažiau bus pamiršę, ką aš sakiau sekmadienį. 
Trečiadienį aš ir pats jau būsiu pamiršęs. Nereikia dėl to 
labai liūdėti, nes mūsų sekmadienio homilija neturi būti 
pristatoma kaip galutinis žodis. Tai daugiau pradžios 
taškas, vieta, kur prasideda pokalbis. Patys geriausi kompli-
mentai, kuriuos aš gaunu ir kuriuos aš labiausiai vertinu, 
yra tie, kai žmonės man sako, kad jie aptarinėjo homiliją 
automobilyje po Mišių važiuodami namo, kad tai buvo jų 
sekmadieninio vakarienės pagrindinė tema. Norime, kad 
pokalbis tęstųsi per visą savaitę, nes mokinystė nėra tik 
sekmadienio patirtis. Mes tik norime, kad toks pokalbis 
prasidėtų.

Kad ir kokios svarbios būtų sekmadienio Mišios ir 
jų metu sakytos homilijos, to neužtenka. Kad pokalbis 
tęstųsi, reikia daryti kai ką daugiau. Reikia...

Tęsinys kitame numeryje

rinkliavos Krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €

Sekmadienio rinkliava (0207) 270, 91, 

Sekmadienio rinkliava (0214) 168, 93, 

Atlaidų rinkliava (0215) 176,  

Sekmadienio rinkliava (0221) 174, 168, 

Sekmadienio rinkliava (0228) 203, 120, 37,

2016 m. vasario mėn. Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos
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8. Žvelgdami į Jėzų ir jo gailestingąją meilę, regime 
Švenčiausiosios Trejybės meilę. Užduotis, Jėzaus gauta 
iš Tėvo, buvo pilnatviškai apreikšti Dievo meilės slėpinį. 
„Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8. 16), – pirmą ir vienintelį 
kartą visame Šventajame Rašte patvirtina evangelistas 
Jonas. Ši meilė tapo regima bei apčiuopiama visame 
Jėzaus gyvenime. Jo asmuo yra ne kas kita, kaip meilė, 
save neatlyginamai dovanojanti meilė. Jo santykiai su jį 
supančiais žmonėmis yra unikalūs ir nepakartojami. Jo 
ženklai, daromi pirmiausia susidūrus su nusidėjėliais, 
vargšais, išstumtaisiais, ligoniais bei kenčiančiaisiais, 
yra gailestingumo mokymas. Viskas jame byloja apie 
gailestingumą ir atjautą.

Pamatęs, kad daugelis paskui jį sekusių žmonių 
yra suvargę ir išsekę, pasimetę ir be piemens, Jėzus 
giliai širdyje pajuto jiems atjautą (plg. Mt 9, 36). Šios 
atjaučiančios meilės galia jis gydė jam atnešamus li
gonius (plg. Mt 14, 14) ir keliais duonos kepaliukais 
bei keliomis žuvimis pasotino minią (plg. Mt 15, 37). 
Visomis šiomis aplinkybėmis Jėzų veikti skatino tik 
gailestingumas, leidęs perskaityti sutiktųjų širdis ir at
siliepti į jų tikriausius poreikius. Sutikęs Naino našlę, 
nešusią į kapą savo vienintelį sūnų, jis taip stipriai pa
juto begalinį sūnų apverkiančios motinos sielvartą, kad 
šį prikėlė iš numirusių ir grąžino jai (plg. Lk 7, 15).
Išlaisvintam Gerazos apsėstajam skyrė šią užduotį: 
„Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių 
dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo“ 
(Mk 5, 19). Gailestingumo kontekste pašaukiamas ir Ma
tas. Eidamas pro muitinės stotį Jėzus pažvelgia į Matą. 
Jo žvilgsnis kupinas gailestingumo, atleidžiantis šio 
vyro nuodėmes. Įveikęs kitų mokinių prieštaravimą, jis 
išsirenka jį, nusidėjėlį ir muitininką, būti vienu iš Dvy
likos. Šventasis Beda Garbingasis, komentuodamas šią 
Evangelijos vietą, parašė, kad Jėzus į Matą pažvelgė ir jį 
išsirinko gailestingąja meile: miserando atque eligendo. 
Šie žodžiai man padarė tokį įspūdį, kad juos pasirinkau 
savo šūkiu.

9. Palyginimuose apie gailestingumą Jėzus Dievo 
prigimtį atskleidžia kaip Tėvo, kuris niekada nenurimsta, 
kol atjauta bei gailestingumu neišsklaido nuodėmės ir 
nenugali atmetimo. Iš šių palyginimų geriausiai žinomi 
trys: apie paklydusią avį, apie pamestą drachmą ir apie 
tėvą bei du jo sūnus (Lk 15, 1–32). Šiuose palyginimuo
se pirmiausia pabrėžiamas Tėvo džiaugsmas atleidimo 
akimirką. Tai – Evangelijos ir mūsų tikėjimo šerdis, nes 

gailestingumas pateikiamas kaip visa nugalinti, širdį 
meilės pripildanti ir atleidimu paguodžianti jėga.

Dar viename palyginime mes pamokomi krikščio
niškosios gyvensenos. Paklaustas Petro, kiek kartų reikia 
atleisti, Jėzus atsako: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet 
iki septyniasdešimt septynių kartų“ (Mt 18, 22) ir pri
duria prie to palyginimą apie „beširdį tarną“. Savo val
dovui turėjęs grąžinti didelę sumą skolininkas puola 
ant kelių, ir valdovas dovanoja jam skolą. Išsyk po to 
tas tarnas susitinka savo tarnybos draugą, skolingą jam 
keletą centų. Draugas ant kelių irgi maldauja pasigailėti, 
bet tas nenusileidžia ir įmesdina jį į kalėjimą. Apie tai 
sužinojęs valdovas supyksta, liepia tarną pašaukti ir taria 
jam: „Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip 
aš pasigailėjau tavęs?!“ (Mt 18, 33). Ir Jėzus pridūrė: „Taip 
ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas 
iš tikros širdies neatleisite savo broliui“ (Mt 18, 35).

Šis palyginimas yra labai pamokantis. Jėzus teigia, 
kad gailestingumas nėra vien Tėvo veikimas, bet ir tampa 
tikrų Dievo vaikų atpažinimo kriterijumi. Vadinasi, esa
me pašaukti praktikuoti gailestingumą, nes gailestingu
mas pirmiausia buvo parodytas mums patiems. Atleidi
mas už skriaudą tampa regimiausia gailestingosios meilės 
apraiška, o mums, krikščionims, imperatyvu, kurio ne
galime nepaisyti. Kaip sunku atrodo tiek kartų atleisti! 
Vis dėlto atleidimas yra įrankis, įduotas į mūsų trapias 
rankas širdies giedrumui pasiekti. Atsisakyti pagiežos, 
tūžmasties, smurto ir keršto yra laimingo gyvenimo 
sąlyga. Todėl klausykime apaštalo raginimo: „Tegul saulė 
nenusileidžia ant jūsų rūstybės!“ (Ef 4, 26). Ir pirmiau
sia įsiklausykime į Jėzaus, kuris gailestingumą padarė 
gyvenimo idealu ir mūsų tikėjimo įtikimumo kriteriju
mi, žodžius: „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks 
gailestingumo“ (Mt 5, 7); tai palaiminimas, kuriuo šiais 
Šventaisiais metais turėtume ypač stropiai vadovautis.

Kaip matome, gailestingumas Šventajame Rašte yra 
svarbiausias žodis Dievo veikimui mūsų atžvilgiu nu
sakyti. Jis ne tik tikina mus mylįs, bet ir padaro savo meilę 
regimą bei apčiuopiamą. Meilė išties niekada negali būti 
abstraktus žodis. Pačia savo prigimtimi ji yra konkreti – 
kasdienėje veikloje pasireiškiantys ketinimai, nuostatos 
ir elgsenos. Dievo gailestingumas yra jo atsakomybė už 
mus. Jis jaučiasi atsakingas, t. y. trokšta mums gėrio, nori 
matyti mus laimingus, kupinus džiaugsmo ir giedrumo. 
Tokiomis pačiomis bangomis turėtų sklisti ir gailestin
goji krikščionių meilė. Kaip myli Tėvas, taip myli ir jo 

miseriCorDiae vultus
Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo

Pirmadienis (išskyrus atlaidus, bažnytines iškilmes) – parapijų klebono / ad mi 
nistratoriaus ir darbuotojų poilsio diena. Pirmadieniais neaukojamos 

šv. Mi šios, nelaidojama, nedirba raštinė, neatsiliepiama į telefo-
no skambučius (paskambinę į raštinę, būsite nukreipti į balso 
pašto dėžutę). Norint pašarvoti mirusį, galima kreiptis į Kreke-

navos ir Upytės parapijos namų administratores. Dėkojame už 
jūsų supratingumą.
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Ypatingasis Gailestingumo jubiliejus suteikia progą 
pelnyti visuotinius atlaidus aplankant Gailestingumo 
metų šventoves Lietuvoje. Viena tokių šventovių yra ir 
Krekenavos bazilika. Piligrimo pasą galite gauti sekma
dieniais bazilikos gale, nuo antradienio iki šeštadienio – 
raštinėje darbo valandomis. Antspaudą ir piligrimystės 
intencijų knygą rasite bazilikos gale. 

Bazilika atidaryta nuo antradienio iki sekmadienio 
nuo 9 iki 18 val. (vasaros laiku – nuo 9 iki 20 val.).

2015 metais skirdami 2 % gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos parapiją parėmėte  1 411 Eur (palyginimui 
2014 m. – 1 835 Eur), Upytės parapiją – 241 Eur (2014 m. – 108 Eur), Vadaktėlių parapiją – 46 Eur (2014 m. – 12 Eur). 
Esame nuoširdžiai dėkingi už šią paramą ir kviečiame 2 % GPM skirti ir 2016 metais. Tai galite padaryti keliais būdais:

Internetinės bankininkystės pagalba prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS ir 
užpildydami FR0512 formą. Šiuo atveju jums tereikės žinoti parapijos, kuriai norite skirti paramą, juri
dinio asmens kodą:
• Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija – 191260418
• Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapija – 191261858
• Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija – 191262198

Užpildydami FR0512 formą ranka. Krekenavos parapijoje tai galite padaryti antradieniais–šeštadieniais 
915 val. parapijos raštinėje, o sekmadieniais – prieš ir po šv. Mišių bazilikos gale. Upytės parapijoje 
dėl formos užpildymo kreipkitės į s. Ingą Margevičiūtę, Vadaktėlių parapijoje – į zakristijoną Kęstutį 
Lapiniauską. Atvykdami užpildyti formos turėkite asmens dokumentą.

Dėl 2 % Gpm sKyrimo parapijoms

Kovo mėnesiui:
 Kad sunkumus patiriančios šeimos gautų reikalingą paramą, 
o vaikai galėtų augti sveikoje ir ramioje aplinkoje. (B)
 Kad dėl savo tikėjimo diskriminuojami ar persekiojami 
krikščionys būtų stiprūs ir ištikimi Evangelijai dėl visos 
Bažnyčios nepaliaujamos maldos. (E)

Balandžio mėnesiui:
 Kad smulkieji ūkininkai už savo vertingą darbą gautų 
teisingą atlygį. (B)
 Kad Afrikos krikščionys politinių ir religinių konfliktų 
apsuptyje liudytų meilę ir tikėjimą į Jėzų Kristų. (E)

ŠloVinKime VieŠpATį

Liūdesy giliam antra naktis,
Mokiniams – didžiulė netektis,
Net mintis niekam neatėjo,
Ką Jėzus jiems anksčiau kalbėjo.

Pasimetimas ir nežinia,
Mokytojas jų šaltam kape,
Kas laukia Jo ištikimųjų,
Visų pirma pasirinktųjų?

Atomazga ryte atėjo:
Akmuo nuo kapo nuriedėjo,
Sargybiniai suakmenėjo,
Kristus kapo angoje stovėjo.

Rytmečio stebuklas nuostabus,
Palaima žemei, nes Dangus
Atvėrė mums visiems vartus,
Pagaliau išgelbėtas žmogus!

Dangaus trimitai skelbia žinią:
Jėzus po kojomis pamynė
Šėtono ir mirties galybę –
Šlovė tad Viešpaties Didybei!
 

Julius Gvergždys

KVIEčIAME GAILESTINGUMO METų 
PILIGRIMYSTEI!

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJOS

vaikai. Kaip Jis yra gailestingas, lygiai taip ir mes pašaukti 
būti vienas kitam gailestingi.

10. Gailestingumas yra atraminė Bažnyčios gyvenimo 
sija. Visą jos pastoracinę veiklą turėtų gaubti švelnumas 
tikintiesiems; ji negali skelbti ir liudyti pasauliui be 
gailestingumo. Bažnyčios įtikimumą lemia gailestinga 
ir atjaučianti meilė. Bažnyčia gyvena „neišsenkamu 
troškimu siūlyti gailestingumą“. Galbūt jau ilgokai bu
vome užmiršę rodyti gailestingumo kelią ir juo eiti. 
Viena vertus, pagunda visada reikalauti vien teisingumo 
privertė mus užmiršti, kad tai tėra tik pirmas žingsnis. 

Šis žingsnis būtinas ir neišvengiamas, tačiau Bažnyčia 
turi žengti toliau bei siekti aukštesnio ir reikšmingesnio 
tikslo. Kita vertus, liūdna regėti, kad atleidimo patirtis 
mūsų kultūroje vis retesnė. Kartais atrodo, jog išnykęs net 
pats žodis. Bet neliudijant atleidimo telieka bergždžias, 
nevaisingas gyvenimas, primenantis gyvenimą nykioje 
dykumoje. Bažnyčiai vėl atėjo metas imti džiugiai skelb
ti atleidimą. Atėjo metas grįžti prie esminio dalyko ir 
užsikrauti savo brolių bei seserų silpnybes ir sunkumus. 
Atleidimas yra jėga, leidžianti prisikelti naujam gyveni
mui ir įkvepianti drąsos viltingai žvelgti į ateitį.



Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Dėkojame už Jūsų paramą! 
Kitą numerį numatoma išleisti iki balandžio 15 d. 

Lauksime Jūsų straipsnių el. paštu bazilikoslaikrasciui@gmail.com iki balandžio 11 d.

KonTAKTAi
Klebonas-rektorius  kun. dr. Gediminas Jankūnas
Klebonijos raštinė 
     Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r. sav.
     tel. 8 620 20989
     www.krekenavosbazilika.lt
     el. paštas: krekenavosbazilika@gmail.com 
     sąsk. nr.  LT457300010002378753
     įm. kodas 191260418

parapijos referentė ir vargonininkė
      Rita Juozėnaitė, tel. 8 656 39249
Krekenavos parapijos zakristijonas ir ūkvedys
      Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
Krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
      katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. 8 615 53708
Krekenavos „Carito“ vadovė, „vilties“ salės administratorė
      Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
Krekenavos parapijos vaikų ir jaunimo veiklos 
koordinatorius, vadaktėlių parapijos zakristijonas
     Kęstutis Lapiniauskas, tel. 8 622 10859 
marijos legiono prezidiumo pirmininkė
     Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
Krekenavos Gyvojo rožinio būrelis
     Gema Plėštytė, tel. 8 605 81765
upytės parapijos zakristijonas
     Tomas černauskas 8 656 62 142
upytės parapijos sielovados pagalbininkė
      ses. Inga Margevičiūtė PAMI, tel. 8 683 95325
upytės parapijos vargonininkė
      Pranutė Adomaitienė,  tel. (8 45) 570 616 
upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
      Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094
ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
     Bazilikoje: Kęstutis Lapiniauskas
     Nešti pas ligonius: Ramutė Valikonienė
     Upytės bažnyčioje: Tadas Grybas

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. (su vaikais ir jaunimu)

upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių Šv. jono nepomuko bažnyčioje
Kovo 27 d. 12 val. (Viešpaties Prisikėlimas (Velykos))
Balandžio 10 d. 14 val. (III Velykų sekmadienis)
Gegužės 1 d. 14 val. (Motinos diena, Šv. Jono Nepomuko atlaidai)

Krekenavos slaugos ligoninėje
Balandžio 5 d. (antradienį) 15 val.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. sekmadienį 9–12 val.
atlaidų 15ą mėn. dieną 11–12 val.

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

2016 m. vasarį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje

Genovaitė Briedelienė, 86 m.
Vitalija Teresė Šikšnevičienė, 77 m.
Kęstutis Kiaunė, 53 m.
Emilija Damašauskienė, 90 m.
Juozas Martuzas, 53 m.
Alvydas Lukšys, 58 m.
Janina Kamarauskienė, 75 m.

upytės parapijoje
Irma Grinienė, 58 m.
Valerija Janėnienė, 82 m.

prisiminkime 
juos maldose.

Kviečiame apsilankyti Krekenavos 
parapijos namuose esančioje bibliotekoje. 

Darbo laikas: šeštadieniais ir sekmadieniais 13–15 val. 
Esant poreikiui, dėl knygų pristatymo į namus kreiptis į 

Marijos legiono narius ar susitarti parapijos raštinėje.

raŠtinės DarBo laiKas
I       Nedirba
II      9–15 val.
III    10–15 val.
IV    9–15 val.
V     9–15 val.
VI    9–15 val.
VII   Nedirba

• Raštinė nedirba kiekvieno mėnesio 15 dieną, 
valstybinių švenčių ir bažnytinių iškilmių dienomis.

•  Sekmadieniais ir 15 mėnesio dieną užprašyti šv. Mi 
šias ir kitais rūpimais klausimais galite kreiptis į sava
norius, budinčius bazilikos gale prieš ir po šv. Mišių.

Pirmąjį mėn. ketvirtadienį 8 val. – sudėtinės
šv. mišios už mirusiuosius (aukų dėžutė kairėje

pusėje prie Marijos statulos).

marijos legiono nariai renkasi šeštadieniais
po šv. Mišių parapijos namų bibliotekoje.

Trečiadieniais 18 val. parapijos namuose
vyksta Šventojo rašto studijos.

Kviečiame į gilesnį Dievo žodžio pažinimą!

informacija piligrimams.
Dėl apsilankymų bazilikoje prašome susitarti

iš anksto paskambinus į raštinę.


