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Vasara – atostogų metas! Poilsio metas. Tačiau ne visiems ir ne viskam yra atostogos. Ar gali mama per atosto-
gas nebūti mama, o tėtis – tėčiu? Ar per atostogas galime palikti savo gyvūnėlius ar augalus neprižiūrėtus? Ar per 
atostogas nustojame praustis ir valytis dantis? Iš tiesų, atrodo, kad yra gyvenime dalykų, kuriuos darome ar bent 
jau turime jais kaip nors pasirūpinti ir per atostogas. O kaip yra su mūsų dvasiniu gyvenimu ir malda? Ar čia galimos 
atostogos? Pagalvokime…

Jeigu Dievas yra mane mylintis Tėvas, jeigu esu Jo nuolat į visokias silpnumo situacijas papuolantis vaikas, jeigu 
Dievo gailestingumas ir Jo ištikimoji meilė yra tokie svarbūs kaip kvėpavimui oras, ar galiu sau leisti nebūti Tėvo aki-
vaizdoje ir Jo globoje? Ne, žinoma, kad ne. O ar bendraudamas su tais, kuriuos myliu ir kurie myli mane ir yra man 
brangūs, ar galiu sau leisti juos pamiršti, apie juos nepagalvoti, netrokšti su jais pasikalbėti? Ne, negaliu, žinoma, kad 
negaliu. Juk ir mobilų telefoną nešuosi net į bažnyčią, kad, jeigu kas svarbus paskambintų, galėčiau iš karto atsiliepti. 

Dvasiniame gyvenime, kasdienėje maldoje, bendravime su Dievu ir Jo šventaisiais, dalyvavimui sekmadienio 
Mišiose atostogų nėra. Žinoma, kad pasitaiko išvažiuoti kažkur, kur arti nėra katalikų bažnyčios ir negaliu nueiti į 
šv. Mišias, bet ir tada sekmadienis lieka sekmadieniu, ir turiu rasti nors valandėlę laiko paskaityti Šventąjį Raštą 
ir pasimelsti. Juk buvimas su Dievu gaivina, ramina, padeda atkurti vidinę pusiausvyrą, kurią taip lengva prarasti 
kasdieniame bėgime ir darbuose. Mūsų Viešpats nėra prieš poilsį. Šventame Rašte jau Pradžios knygoje skaitome, 
kad „Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų“ (Pr 2, 3). 

Yra svarbu ilsėtis, atgauti prarastą pusiausvyrą ir vidinę ramybę. Poilsis – tai laikas atkurti sugadintus santykius, pir
miausia su Dievu, su savimi ir su kitais. Kartais klaidingai galvojame, kad taip trokštamą poilsį ir širdies ramybę atrasime 
dar vienoje pramogoje, dar viename skanumyne, dar vienose išgertuvėse ar nevaržomame pasilinksminime, dar vie
noje egzotinėje kelionėje ar prabangiame pirkinyje… O iš tiesų bėgame nuo savęs, savyje atsiradusios beprasmybės ir 
tuštumos, kurią sukuria slepiama ar ignoruojama kaltė, baimė, išvešėjusi nuoskauda ar pyktis. Tokiame varge jokios 
atostogos, kad ir pačios brangiausios ir egzotiškiausios, kad ir pačios ilgiausios ir vasariškiausios, nepadės. O reikia… 

Reikia pirmiausia atkurti ryšį su Dievu per nuoširdžią maldą, atsiprašymą, išpažintį, atgailą ir susitaikinimą. Nėra 
kito kelio susigrąžinti į savo gyvenimą prasmę, kryptį ir savivertę kaip iš naujo pradėti gyventi Dievo vaiko gyvenimą Jo 
akivaizdoje. Tokia yra Gailestingumo metų žinia, metų, kurie dar nesibaigė, o tik įpusėjo. Ar nepamiršote, kad mūsų 
Krekenavos bazilikoje yra Gailestingumo durys, kad mūsų bazilika yra susitaikymo su Dievu, pačiu savimi ir žmonėmis 
erdvė? Kad ji atvira nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro (išskyrus pirmadienius)? Kad kunigas prieš kiekvienas 
šv. Mišias stengiasi būti klausykloje ir laukia, kad galėtų jums patarnauti perduodant Dievo dosnų atleidimą? 

Mūsų parapijos dangiškojo globėjo šv. Antano Paduviečio atlaiduose mūsų garbingas svečias kun. br. Severinas 
Holocher OFM savo homilijoje priminė, kad mūsų gyvenimas žemėje yra LAIKAS, ir kvietė savo gyvenimo labai 
brangiu laiku dalintis su Dievu ir žmonėmis, t. y. negyventi tik sau ir dėl savęs, bet gyventi su Dievu ir dėl Dievo kartu 
su visais žmonėmis, kaip Dievo vaikų šeima. Ir atostogų laikas turėtų būti pasidalintas laikas, pasidalintas su savo 
šeima, artimaisiais, draugais, o taip pat ir tais, kuriems dirbdami ir užsiėmę neturime laiko – ligoniais, vienišaisiais, 
užmirštais. Atostogos gali būti laikas, kurį papuošime gailestingumo darbais, artimo meilės darbais, atjautos ir 
dėmesingumo darbais. 

Esu tikras, kad Gailestingasis Dievas ir Jo Motina visuomet laimina tokias atostogas ir tokį poilsį. 
Gaivios vasaros ir džiugios tikėjimo bendrystės!

Mielieji,

kun. Gediminas Jankūnas

Sveikiname naująjį Panevėžio vyskupą 
Liną Vodopjanovą OFM. Džiaugiamės, 

kad Dievas išklausė mūsų maldas ir 
atsiuntė mums ganytoją, kurį ir toliau 
lydėkime savo maldomis ir klusnumu.

Ingreso iškilmės Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedroje liepos 16 d. 15 val.
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Gegužės mėnuo skirtas mūsų Dangiškajai Moti
nai. Krekenavoje patys su Ja pabuvome gegužinėse pa
maldose, gal mūsų asmeninės maldos buvo dažniau 
Jai adresuotos... Gražu, kad šį mėnesį įvyko lūžis ir 
piligrimų apsilankymuose. Kaunas, Panevėžys, Žagarė, 
Vilnius, Rokiškis... Žymiai gausiau jie lankėsi bazilikoje, 
o ir neturintys piligrimystės intencijos, „nebažnytiniai“ 
žmonės saulėtomis dienomis, kurių netrūko, nepaliko 
Marijos žvilgsnio vienišo.

Gegužės 1 diena, sekmadienis, buvo skirta ir žemiš
kosioms mamoms. Šv. Mišiose vaikai laimino savąsias, o 
iškeliavusios amžinybėn taip pat buvo gražiai prisimin
tos. Po pamaldų dalis personalo ir parapijiečių skubėjo į 
Vadaktėlius, kur su kareiviška koše, akordeonų ansam
bliu, šaudymo varžybomis ir, svarbiausia, šv. Mišiomis, 
buvo švenčiami tituliniai šv. Jono Nepomuko atlaidai. 
Mums vis proga pašvęsti...

Gegužės 7 dieną, šeštadienį, mažiausiai 2 parapijos eki
pažai dalyvavo Vilniuje vykusiame Nacionaliniame Gailes
tingumo kongrese. Vyresnieji skubėjo gauti Gailestingu
mo šventovių pasus, jaunesniesiems labiausiai rūpėjo 
pasiruošimo Pasaulio jaunimo dienoms susitikimas.

Gegužės 13 dieną, penktadienį, šv. Mišios su vaikais 
ir jaunimu iš bazilikos persikėlė į Žibartonių koplyčią. 
Pripratę bazilikos didingume švelniai virpinti orą, čia 
vaikai ir jaunimas, padedami kitų Mišių dalyvių, karšta 
giesme vos „nenunešė“ koplyčios stogo. Po pamaldų visi 
skubėjo užimti vietas kultūros namų salėje, kur vyko 
„Šeimos šventė“. Parapijos jaunimo grupei teko atsakinga 
tikėjimo žinios perdavimo užduotis, kurią šie šauniai at
liko, pasitelkdami rimtai įvaldytus aktorinius gebėjimus.

Gegužės 15 dieną, sekmadienį, šventėme net tris 
(turbūt to dar nebuvo) šventes: Bažnyčios gimtadienį 
(Sekmines), kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus 
bei Tarptautinę šeimų dieną. Šv. Mišias ta proga aukojo 
Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, jose buvo at
naujinami santuokiniai pažadai. Oras nepakluso mūsų 
geriems norams, ir lauke šalia apžvalgos bokšto turėjusi 
vykti šventė meiliai subūrė dalyvius į parapijos namus. 
Čia, kas norėjo ir mokėjo, dainavo ir šoko kartu su 
„Raskila“, vaikai zujo nenustygdami ir neatsidžiaugdami 
nauja draugija ir žaidimais, viliojo šeimininkių ką tik 
iškepta kiaušinienė, o gimtadienio tortas taip greitai 
išgaravo, kad, geriau pagalvojus, gal jo išvis nebuvo..?

Gegužės 18 dieną, trečiadienį, mokslo metus užbaigė 
Šventojo Rašto studentai. Kaip ir dera, svarbiausia 

šventės dalis buvo šv. Mišios ir studijų pažymėjimų 
įteikimas, vėliau parapijos namuose 
klebono pasiūlytas filmas apie Šventojo 
Rašto istoriją ir galiausiai jaukaus ben
dravimo fone skanaujami studentų kuli
nariniai šedevrai. Tą ir norėjau pasakyti: 
atrodo, kad Šventojo Rašto studijavimas, 
bent jau daugeliui, kažkaip tiesiogiai 
susijęs su kulinariniais gebėjimais...

Gegužės 20 dieną, penktadienį, vyskupija pagaliau 
sulaukė naujo ganytojo! Kažkuriuo momentu belau
kiant pagalvojau, kad gal kartais iš Australijos bus: jau 
ir dienas pamečiau, kaip ilgai nėra. Bet, pasirodo, kly
dau: tai Telšių vyskupijoje tarnystę atlikęs pranciškonas 
vysk. Linas Vodopjanovas. Meldžiame jam Dievo palai
mos ir nekantriai laukiame bazilikoje!

Gegužės 25 dieną, trečiadienį, parapijos pastoracinė 
ir ekonominė tarybos posėdžiavo aptardamos praėjusią 
Sekminių šventę, jos organizavimo teigiamus ir neigia
mus aspektus, taip pat buvo kalbamasi apie artėjančius 
šv. Antano bei didžiuosius Žolinės atlaidus, diskutuota 
kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 26 dieną, ketvirtadienį, 12 val. šv. Mišiose 
Paskutinio skambučio proga meldėsi gimnazijos dvylik
tokai. Tą pačią dieną vakare bazilikos darbuotojai, sava
noriai ir kiti parapijiečiai Panevėžio J. Miltinio dramos 
teatre dalyvavo susitikime su profesore emerite Dolores 
Aleixandre „Vakaro vartai. Senatvė pagal Bibliją“.

Gegužės 28 dieną, šeštadienį, parapijos vaikai ir 
jaunimas padėjo organizuoti ir dalyvavo Panevėžio vys
kupijos jaunimo dienoje, skirtoje vyskupijos 90mečio 
jubiliejų paminėti. Grįžo be galo laimingi, bet noriu pa
likti intrigą ir nepasakoti, nes, atrodo, visai netrukus apie 
savo gyvenimą jie patys papasakos naujoje internetinės 
svetainės rubrikoje. Nekantraujame!

Gegužės 29 dieną, sekmadienį, dalyvaudami procesi
joje su Švenčiausiuoju, šventėme Kristaus Kūno ir Krau
jo iškilmę (Devintines).

Liudijame tikėjimą procesija. O stipriname jį, savo 
gyvenimo pamatą, malda. Gera, kad Marijos legionas 
uoliai visą mėnesį rinkosi prie mūsų Dievo Motinos, 
grupelės maldai būrėsi ir Linkaučiuose, ir pas choristę 
Janiną. Ligoninėje taip pat maldų nemąžta: šv. Mišios 
nuo gegužės mėnesio čia aukojamos beveik kiekvieną 
trečiadienį. Tegul nepasimiršta šis „nepraktiškas“, bet 
pats svarbiausias dalykas – artumas su Aukščiausiuoju.

gegužės mėnuo KreKenavos parapijoje
Rita Juozėnaitė
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sveiKiname!

Kajus Bakučionis  
Titas Balčaitis
Ugnius Bandžiulis
Kevinas Briedis
Austėja Damašaitė
Sidas Daunoravičius
Arminas Gritėnas

4. mažos grupelės gyvenimo keitimui
Viskas, apie ką mes kalbame, kas susiję su parapijos 

gyvenimu, yra skirta gyvenimo keitimui. Mažos grupelės 
skatina gyvenimo pokytį tokiame giluminiame lygmenyje, 
kuris retai pasitaiko tik dalyvaujantiems sekmadienio 
Mišiose ir neįvyksta niekur kitur. 

Mažų grupelių poveikis kyla iš kūrimo santykių, ku
riuose pokalbiai veda į atsivertimą. Kada žmonės sėdi ratu 
ir klausosi vieni kitų istorijų, auga jų supratimas, kas veikia 
gyvenime ir kaip veikia pats gyvenimas. Kaip vienas iš 
autorių aprašo: „Tai nėra tik etimologinis sutapimas, kad 
pokalbis (conversation) ir atsivertimas (conversion) turi 
tą pačią šaknį lotynų kalboje. Mūsų gyvenime pokalbiai 
keičia mus, išjudina ir dažnai perkeičia. Šaknies ryšys tarp 
atsivertimo ir pokalbio yra daugiau negu žodžių žaismas. 
Etimologinis ryšys perduoda mums svarbią tiesą. Tiesą 
apie mūsų žmogiškumą ir mūsų dieviškumą.“

Mūsų mažų grupelių susitikimų formatas yra pats 
paprasčiausias, koks tik gali būti. Grupės renkasi kurio 
nors iš narių namuose (ne bažnyčioje, kas mums pridarytų 
papildomo darbo). Dažniausiai šiek tiek laiko skiriame 
bendravimui, atsigaivinimui, galbūt valgiui. Po to seka 
trumpas maldos laikas, kuris palydi į įžanginių klausimų 
paklausimą. Klausimus mes pateikiame iš anksto, kad visi 
nariai iš anksto pagalvotų apie susitikimo temą. Kartais 
po klausimų seka neilga video prezentacija, kurią mes 
paruošiame. Taip pat yra nemažai nemokamų šaltinių, ku
riuos įvairios bažnyčios leidžia naudotis. 

Žinia, kurią dažniausiai pristato Tomas, sutampa su 
praėjusio sekmadienio kun. Michael žinia, bet pažvelgiant į 
ją kitu kampu. Taigi prieš nariams pradedant savo pokalbį, 
jie jau yra girdėję du temos pristatymus. Šio pokalbio tiks
las nėra apsikeitimas protingomis žiniomis, tai veikiau 
nuoširdus pasidalijimas, kur nariai šiuo metu yra, kalbant 
tam tikra konkrečia tema, – apie tokius praktinius dalykus 
kaip kad pinigai, santuoka ar pyktis – ir kur jie turėtų būti. 
Prieš išsiskirstant grupė meldžiasi kartu. Mes siūlome, kad 
susitikimas tęstųsi pusantros valandos. Yra nuostabu, kas gali 
nutikti per pusantros valandos sąžiningumo ir atvirumo.

Tomas: Mūsų draugė pasidalino šia gyvenimą perkei
čiančia patirtimi, susijusia su jos karjera:

Prieš keletą metų aš buvau labai nelaiminga savo 
darbe ir tai ėmė veikti visas kitas mano gyvenimo sri
tis. Dėkui Dievui, kas savaitę aš turėjau savo grupės 

supratimą ir padrąsinimą. Tai padėjo man išgirsti ir 
ilgainiui pasekti tuo, ką Dievas kvietė mane daryti – 
pradėti savo pačios verslą. Per milijoną metų nebūčiau 
sugalvojusi, kad toks mano gyvenimo kelias. Teminių 
pamokslų Gimimo parapijoje ir mano mažos grupelės 
pagalba aš galiausiai tai supratau, nusprendžiau mesti 
darbą ir pradėti savo verslą. Dabar esu laiminga kaip 
niekad anksčiau.
Kun. Michael: Prieš keletą metų buvau grupelėje (visi 

mūsų personalo nariai priklauso grupelėms) ir vienas 
vyriškis drąsiai dalinosi su mumis, kad jis kovoja su priklau
somybe pornografijai. Kitas vaikinas grupėje turėjo tokią 
problemą anksčiau ir galėjo žingsnis po žingsnio patarti, ką 
reikia daryti. Šios pastangos padėjo tam žmogui išgelbėti 
santuoką. Turiu ir kitų pavyzdžių, kur buvimas grupelėje 
padėjo žmonėms mesti rūkyti, numesti svorį, sureguliuoti 
savo gyvenimo kultūrą, atitaisyti suirusius santykius.

Tomas: Vienas iš mano mėgstamiausių pavyzdžių, kaip 
grupelės keičia gyvenimus, yra iš grupelės, kuriai aš kažkada 
priklausiau. Vienas iš narių pasakojo istoriją, kaip pasikeitė 
jo santykiai su viena iš dukterų, kada jis sugebėjo priimti 
svarbų sprendimą. Ji buvo išvykusi studijuoti universitete ir 
jai ten buvo labai sunku. Ji paskambino į namus pasipasa
koti ir jos tėtis nusprendė, kad viską metęs jis važiuos penkių 
valandų kelią, kad parodytų jai savo meilę ir pagalbą. Kitą 
rytą, kai jis pasirodė prie jos bendrabučio durų, ji iš karto 
suprato, kaip jis ją myli ir nuo to įvykio jų santykiai, kurie 
lig tol buvo sudėtingi, pasikeitė į gera. Maždaug po metų ki
tas grupelės narys buvo lygiai tokioje pačioje situacijoje, bet 
dabar jis tiksliai žinojo, ką turi daryti.

Vienas grupelės lyderių dalinosi šiuo gyvenimą perkei
tusiu pavyzdžiu: 

Vienas iš grupės narių paskutiniuosius aštuoniolika 
mėnesių išgyveno nesėkmę savo versle. Jo verslo 
partneris nugyveno kompaniją, pusė savo darbuotojų 
jis turėjo atleisti. Jo svainis ir geriausias draugas nuo 
mokyklos laikų serga priklausomybe, kuri neigia
mai veikia jo seserį ir sūnėną, jo bandymas įsikišti į 
situaciją nebuvo sėkmingas. Jo sūnui prasidėjo depre
sija praradus labai artimą giminaitį. Jo pat ies san
tuoka stipri, tačiau jis jautė pareigą apsaugoti šeimą 
nuo visų šitų nelaimių. Kai jis pirmą kartą prieš du 
metus atėjo į grupelę, jis dažniausiai praleisdavo 
progą pradėti maldą kai ateidavo jo eilė. Dabar jis 

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)

priėmusieji atgailos ir pirmosios Šv. Komunijos sakramentus
Krekenavos bazilikoje 2016 m. birželio 4 dieną:

Ugnius Jaščemskis
Gvidas Jokubauskas
Simonas Katkus
Elinga Lukašiūtė
Saulita Martusevičiūtė
Aida Mažikaitė
Martyna Mituzaitė

Egidijus Pakalnis
Domantas Pakinkevičius
Karina Petrovičiūtė
Goda Ragalskytė
Vakarė Vilkiūtė

nukelta į 4 psl.
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dažniausiai pirmas pradeda melstis ir jo maldos, 
plaukiančios iš širdies, yra vienos iš paveikiausių 
mūsų grupėje. Praėjusią savaitę jis pasidalijo, kaip 
svarbi jam yra grupelė, sakydamas, jog tai vienintelė 
vieta jo gyvenime, kur jis neturi nieko vaizduoti. Jo 
drąsa ir tikėjimas giliai paveikė mus visus. 
Nuodėmės pažeistam pasaulyje mes visi turime 

problemų. Dažnai nesame tokie, kokiais norėtume būti, ir 
netgi nesame tokie, kokiais atrodome. Lygiai taip nedauge
lis mūsų turi kur savo problemas nunešti ar su jomis būti. 
Neturime kur dalintis nei savo džiaugsmai, nei vargais. 
Esame mokomi slėpti savo skausmus ir nepasisekimus, 
kuo nors pridengti klaidas ir baimes. Ypač bažnytinėje 
aplinkoje nešiojame kaukes arba kuriame įvaizdžius, ku
riems palaikyti reikia labai daug laiko ir jėgų, ir kurie vis 
tiek išlieka labai trapūs, kad anksčiau ar vėliau nesubyrėtų. 
Tai sunki našta. Ironiška, kad, kai kaukė kada nors nuslysta 
ir paaiškėja, kokie žmonės iš tiesų yra, jie dažnai visai pa
sitraukia iš bažnyčios aplinkos, nes nebesijaučia verti arba 
laukiami ten būti. Tuomet, kai bažnyčios pagalba jiems la

biausiai reikalinga, jie pasitraukia, 
nes visi sužinojo jų paslaptį 

– kad jie nėra tobuli ir jų 
gyvenimas yra su
jauktas. 

Mažose grupelėse mes 
galime pasitikėti, kad kiti 
žmonės gali žinoti mūsų 

istoriją ir priimti mus ne
paisant mūsų netobulumų. 

Mažos grupelės tampa galimybė 
mums daryti tai, ką Biblija kviečia 

mus daryti kitiems krikščionims: „Nešiokite vieni kitų 
naštas ir taip išpildysite Kristaus įsakymą“ (Gal 6, 2).

Mažos grupelės aiškiai yra tos vietos, kur galima gauti 
pagalbą, bet jos nėra savipagalbos grupės. Jos taip pat 
nenaudoja terapinių pratimų ar dvylikos žingsnių pro
gramos. Grupelės nėra skirtos būti vietomis, kur paskiri 
individai gali susitelkti į savo poreikius ir jų tenkinimui 
pajungti visą likusią grupę.

Kadangi grupelės skirtos dalintis gyvenimu, mes 
kviečiame narius būti kaip galima tikresniais, sąžinin
gesniais apie tai, kas ir kur jie yra savo kelionėje su 
Viešpačiu. Nariai myli ir padeda vieni kitiems, kas jie 
bebūtų ir kur jie bebūtų savo kelionėje. Grupės nariai taip 
pat kontroliuoja vienas kitą ir verčia jausti atsakomybę dėl 
savo augimo ir keitimosi.

Jeigu rimtai kalbame apie gyvenimo keitimą, turi būti 

kalbama apie rimtus dalykus. Konfidencialumas čia yra 
pamatinis dalykas. Jis kuria saugią aplinką, kur nariai 
gali būti sąžiningi. Konfidencialumo stoka gali pražudyti 
grupės pasitikėjimą ir galiausiai sunaikinti visą grupę. 
Vienas iš dalykų, kuris padeda palaikyti saugią ir patogią 
atmosferą, yra tai, kad mes drąsiname grupes likti pasto
viomis. Nariai pasilieka grupėje tam tikrą susitartą laiką. 
Kada paskiri nariai nebėginėja iš grupės į grupę, bet yra 
įsipareigoję konkretiems žmonėms, jų patogaus jautimosi 
grupėje jausmas auga kartu su jų stabilumu. 

5. mažos grupelės yra mūsų mokinystės mokyklos
Mažos grupelės yra skirtos keisti gyvenimą, bet 

didžiausias pokytis, kurio mes norime, tai augantis Jėzaus 
mokinių skaičius. Svarbiausias mūsų mažų grupelių tik
slas – padėti žmonėms tapti vis labiau Jėzaus Kristaus 
mokiniais. Sveikos parapijos nėra tik augančios parapijos 
– jos auga mokinių skaičiumi. Mažos grupelės yra mūsų 
mokyklos mokinystei. Viliamės, kad tai labiausiai vyksta 
per Dievo žodžio taikymą kasdieniame gyvenime. Tačiau 
mes nestumiame Biblijos studijų ar kokių kitų studijų tik 
dėl studijų, nes kada žmonės sutelkia dėmesį tik į turinį, 
jie nustoja dalintis tarp savęs. Mūsų mažos grupelės yra 
„mokyklos“, bet ne suaugusių lavinimo ar netgi tikėjimo 
formavimo prasme, jos yra gyvenimo perkeitimo mokyklos.

Tomas: Iš mūsų mažos grupės patirties tikriausiai la
biausiai išskirtinė atsivertimo ir tapimo mokiniu istorija 
atsitiko mūsų draugui Džekui. Tai vyrukas, kuris stengėsi 
kaip nors sureguliuoti savo gyvenimą po skausmingų 
skyrybų ir netikėtų pokyčių darbe. Džekas lankė bažnyčią, 
bet išliko skeptiškas daugeliui mūsų naujų iniciatyvų. O 
dėl mažų grupelių gyvenimo jo skeptiškumas buvo netgi 
ciniškas. Tačiau po keleto pakartotinių kvietimų Džekas 
abejingai nusprendė pamėginti ateiti, daugiausia vien tik 
tam, kad įrodytų, jog jis buvo teisus, o mes visi klydome, 
ir kad mažos grupelės yra labai kvaila idėja. Bet po truputį 
patir tis atvėrė Džeko protą ir ėmė keisti jo širdį. Jam pradėjo 
rūpėti kiti žmonės grupelėje, jį sujaudino tai, kad jis tikrai 
ėmė jiems rūpėti. Jis pradėjo vertinti tą atgaivą, kurią jam 
teikia išsikalbėjimas, pastebėjo, kad jis keičiasi ir bręsta. 
Džekas ilgainiui tapo entuziastingu grupės nariu ir labiau 
įsipareigojusiu mokiniu. Galiausiai jis tapo grupelės ly
deriu ir netgi mūsų vadovaujančios grupės nariu. Kai vi
sai neseniai turėjome galimybę į savo personalą įtraukti 
mažų grupelių vadovo pareigybę, Džekas tapo natūraliu 
pasirinkimu. Žvelgiant į tai, kad jis pasikeitė nuo persekio
tojo į propaguotoją, mes vadinam jį mūsų mažų grupelių 
šventuoju Pauliumi. 

rinkliavos Krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €

Gegužės 1 d. (Vadaktėliuose – tituliniai šv. Jono Nepomuko atlaidai) 427, 240, 183,

Gegužės 8 d.  (Katalikiškai žiniasklaidai) 213, 186, 

Gegužės 15 d.  (Sekminės, Krekenavoje – Švč. M. Marijos atlaidai) 432, 136, 

Gegužės 22 d. 197, 95, 

Gegužės 29 d. 180, 74, 

2016 m. gegužės mėn. parapijų pajamos

nukelta į 5 psl.
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Tęsinys kitame numeryje

JūS GALITE TAI PADARYTI!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje

• Pradėkite mažą grupelę su keliais savo parapijiečiais, 
kurie nori pamėginti. Susitikite kas savaitę nuo rugsėjo iki 
gegužės mėnesio, išskyrus Kalėdas.

• Galite pasinaudoti kitų parapijų mažų grupelių 
medžiaga internete. Aptarkite sekmadienio skaitinius, 
turėkite su savimi Šventojo Rašto knygas (ir jas naudokite).

• Išsirinkite grupės vadovą ar vadovę, kurio užduotis 
prižiūrėti, kad niekas grupėje per daug nedominuotų, visi 
kalbėtų ir pokalbis nenukryptų nuo temos. Būkite atviri, 
sąžiningi ir mylintys.

• Nuolat kvieskite kitus parapijiečius prie jūsų prisi
jungti, bet neleiskite žmonėms tik retkarčiais lankytis, 
kada jie nori. Jie turi tikrai įsipareigoti. Kuomet grupelė 
užaugs iki dvylikos narių, pasidalinkite į dvi grupeles. 
Vadovas turi būti tas, kuris padrąsina narius tai daryti. 
Kartokite procesą. Bet palaikykite artimus ryšius su kitų 
grupelių vadovais. 

• Padrąsinkite savo kleboną kartas nuo karto paminėti 
mažas grupeles bažnyčioje kaip būdą keisti jūsų parapijos 
gyvenimo kultūrą.

KELIONėS BENDRAKELEIVIAI
Mokinystė – tai viskas apie mažus žingsnelius, ir kada 

kelionėje yra bendrakeleiviai, ji daug lengvesnė. Tam tikra 
prasme tiesiog buvimas tarp žmonių, kurie bando gyventi 
krikščionišką gyvenimą, jūsų pastangas padarys leng
vesnes. Nuoširdūs santykiai, paremti stiprėjančio santykio 

su Jėzumi Kristum, yra tai, kas mažose grupelėse svarbiau
sia. Ir mes esame įsitikinę, kad tai yra kelias į priekį visai 
Katalikų Bažnyčiai. 

Ateities Bažnyčia bus pastatyta nuo apačios mažų 
bendruomenių, kurios susiburia laisva iniciatyva ir 
priklausomumu. Turime stengtis nestabdyti tokio vy
stymosi, bet kaip tik jį skatinti ir vesti teisinga kryp
timi. Bažnyčia egzistuos tik nuolat atnaujinama laisvo 
apsisprendimo tikėti. (K. Rahner)
Tuo metu, kai mes stengiamės sukurti kultūrą, kuri 

skatina, padeda ir lydi mažas grupeles, galiausiai supran
tame, kad tai Dievo darbas. Jėzus mokė: „Jei mane mylite, 
– jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis 
duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – 
Tiesos Dvasią“ (Jn 14, 15–17).

Pagrindinė krikščionybės doktrina yra tiesa, kad Die
vas yra trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Dvasia, vienas 
Dievas, trys skirtingi asmenys. Tai yra paslaptis, kurią 
reikia tikėti ir švęsti, nors ir negalime pilnai jos suprasti. 
Tačiau ši paslaptis apreiškia kai ką labai svarbaus apie tai, 
kaip Dievas egzistuoja ir veikia: intymiuose santykiuo
se – kaip bendruomenė. Šventoji Trejybė yra asmenų 
bendrystė ir kaip tokia yra pamatinė maža grupelė. Ga
liausiai mažos grupelės gyvenimas siekia atspindėti mūsų 
dievo gyvenimą, kuris yra vienas trijuose.

YRA DALIJIMASIS IR YRA DALIJIMASIS
Kai kalbame apie augimą mokinystėje, kalbame apie 

dalinimąsi savo gyvenimu... bet tai ne viskas, kuo mes 
turime dalintis. Pasirodo yra kai kas, kuo daug sunkiau 
dalin tis negu savu gyvenimu.

Birželio mėnesiui:
 Kad senyvo amžiaus, atsidūrę visuomenės 
užribyje ir vieniši žmonės turėtų, taip pat ir dide
liuose miestuose, progų bendrauti ir sulauktų 
solidarumo. (B)
 Kad seminarijų auklėtiniai, novicijai ir novicijos 
sutiktų Evangelijos džiaugsmu gyvenančių ugdy
tojų, kurie išmintingai juos ruoštų jų misijai. (E)

Liepos mėnesiui:
 Kad būtų deramai gerbiami čiabuviai, kurių ta
patybei ir netgi gyvybei kyla grėsmė. (B)
 Kad Bažnyčia Lotynų Amerikoje ir Karibuo
se, pasitelkdama savo misiją žemyne, skelbtų 
Evangeliją su nauja jėga ir užsidegimu. (E)

Ypatingasis Gailestingumo jubiliejus 
su teikia progą pelnyti visuotinius atlaidus 
aplankant Gailestingumo metų šventoves 

Lie tuvoje. Viena tokių šventovių yra ir Kreke
navos bazilika. Piligrimo pasą galite gauti sek

madieniais 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 20 val. (žiemos laiku – nuo 9 iki 18 val.).

Kviečiame gaiLestingumo 
metų piLigrimystei!

Šventojo tėvo intencijos

Birželio 26 d. (sekmadienį) Paberžėje vyks vienas iš 
2016 metų Paberžės festivalio susitikimų. 15 val. šv. Mišias 
Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje au
kos kun. Gediminas Jankūnas, giedos Krekenavos parapijos 
choras. Po Mišių – koncertas „Iš sielos gelmių“, kuriame daly
vaus Vaida Genytė (sopranas), Egidijus Bavikinas (tenoras) ir 
Vytautas Lukočius (klavišiniai). Kviečiame pabūti kartu!

paBeržės festivaLis 
tėvo stanisLovo atminimui Liepos 17 d. (sekmadienį) Rodų koplyčioje 

švęsime Karmelio kalno Švč. Mergelės Mari 
jos – Škaplierinės atlaidus. Šv. Mišios – 14 val. 
Po jų – muzikinė valandėlė, kraštiečių prisi
minimai, bendravimas agapės metu. Mielai 
kviečiame dalyvauti!

ŠKapLierinės atLaidai



KONTAKTAI
Klebonas-rektorius  kun. dr. Gediminas Jankūnas
Krekenavos parapijos rekvizitai
     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
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

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 rekvizitai
     Upytės k., 38040 Panevėžio r. sav.
     tel. 8 616 39715
     el. paštas: upytesparapija@gmail.com 
     sąsk. nr.  LT607300010077097292
     įm. kodas 191261858
upytės parapijos sielovados pagalbininkė
      ses. Inga Margevičiūtė PAMI, tel. 8 683 95325
upytės parapijos zakristijonas
     Tomas Černauskas 8 656 62 142
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

2016 m. gegužę pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Domas Matulevičius
LillyMae Elena Scannell
Urtė Ieva Lapinskaitė

upytės parapijoje
Aronas Červonenko

vadaktėlių parapijoje
Karolis Lapinskas
Mykolas Lapinskas

PAmAldų lAIKAS
Krekenavos Švč. m. marijos ėmimo į dangų bazilikoje

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) 
Atlaidų 15omis mėn. dienomis 10 ir 12 val.
Laidotuvių atvejais (išskyrus pirmadienius) 12 val.

upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių Šv. jono nepomuko bažnyčioje
Birželio 18 d. 10 val.
Liepos 10 d. 14 val. (XV eilinis sekmadienis)
Rugpjūčio 7 d. 14 val. (XIX eilinis sekmadienis)
Rugsėjo 4 d. 14 val. (XXIII eilinis sekmadienis, 
šv. Izabelės atlaidai)

Krekenavos slaugos ligoninėje
Trečiadieniais sutartu laiku

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

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

2016 m. gegužę iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje

Pranciška Pranaitienė, 99 m.
Zenonas Bobrevičius, 77 m.
Adelė Antanaitienė, 85 m.

upytės parapijoje
Povilas Emulis 81 m.
Algirdas Martuzas 82 m.

prisiminkime 
juos maldose.

Antrąjį mėn. šeštadienį 12 val. – sudėtinės
šv. mišios už mirusiuosius (aukų dėžutė kairėje

pusėje prie Marijos statulos).

Birželio mėnuo skiriamas Švč. jėzaus Širdies 
garbinimui. Krekenavos bazilikoje birželinės 

pamaldos vyks nuo penktadienio iki 
sekmadienio pusvalandį prieš šv. Mišias. 

Upytės parapijoje – sekmadieniais po šv. Mišių.

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

Kviečiame apsilankyti Krekenavos parapijos namuose 
esančioje bibliotekoje. Darbo laikas: šeštadieniais ir 

sekmadieniais 13–15 val. Dėl knygų pristatymo į namus 
kreiptis į Marijos legiono narius ar susitarti raštinėje.


