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Tikriausiai pastebėjote, kad nuo 2015 m. Žolinės virš mūsų bazilikos didžiųjų durų 
kabo žodžiai: „Palaiminti gailestingieji...“ (Mt 5, 7). Prisimenu, kuomet rinkome užrašą, 
žinojome, kad popiežius Pranciškus šiuos metus paskelbs Gailestingumo metais, 
tačiau dar nebuvo žinoma, kokius Evangelijos žodžius pasirinks. Galiausiai buvo 
pasirinkta „Gailestingi kaip Tėvas“ (plg. Lk 6, 36). Tačiau ir mūsų pasirinkti žodžiai 
tapo puikiu šių metų šaukiniu. Kad būtume palaiminti gailestingieji, turime būti 
gailestingi kaip Tėvas, o Dievo Tėvo gailestingumą gražiausiai parodo Jėzaus pa-
sakojimas apie sūnų palaidūną (Lk 15). Iš tiesų šį palyginimą reikėtų vadinti 
Gailestingojo tėvo palyginimu, nes jame yra pasakojama apie du sūnus: 
vieną – palaidūną, apsčiai patyrusį tėvo gailestingumą, o kitą – teisuolį, kuris 
taip ir nežino, koks gailestingas yra jo tėvas. 

Šiuose metuose nemažai girdėjome apie gailestingumą. Kitiems jau netgi koktu darosi girdėti šį žodį. Tačiau 
daugumai šio žodžio prasmė lieka neišsemta. Ką reiškia būti palaimintais gailestingaisiais? Ką reiškia būti gailes
tingiems kaip Tėvas? Norintiems daugiau sužinoti, rekomenduoju perskaityti neseniai pasirodžiusią kardinolo 
Walterio Kasperio knygą „Gailestingumas: pamatinė Evangelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ 
(„Katalikų pasaulio leidiniai“, 2016). O tiems, kurie jos neskaitys, keliais sakiniais noriu atsakyti. 

Nesuprasime, kas yra gailestingumas, jeigu neįsigilinsime į Dievo Tėvo ir Sūnaus Jėzaus Kristaus santykį. Tėvas 
niekada nenustoja buvęs tėvu, nesvarbu, kaip pasielgtų ar ką su savo gyvenimu nuspręstų daryti sūnus. Net 
jeigu ir sūnus galvoja, kad nebėra vertas vadintis sūnumi, tėvas vis vien išlieka tėvu. Dievo gailestingumas yra 
pamatinė ir nesikeičianti Jo tapatybės dalis, nesvarbu, kaip mes, Jo vaikai ir kūriniai, pasielgtume. Jis nepailsta 
laukęs mūsų sugrįžtančių ir kvietęs į susitaikinimą, skubantis ne įvertinti mus teismu, bet perkeisti ir apdovanoti 
savo atlaidumu ir kantrybe. Dievas Tėvas siunčia savo Sūnų Jėzų Kristų, kad apreikštų mums savo gailestingumą, 
rizikuodamas Sūnaus gyvybe ir žmogaus laisve atmesti šį kvietimą. Būti gailestingiems kaip Tėvas reiškia ne 
ką kita, kaip mylėti sau priešiškus ar nevertus mūsų dėmesio žmones dosnia meile. Tie, kurie nors sekundę 
galime labiau pagalvoti apie kitą negu apie save be jokio išankstinio išskaičiavimo ar naudos siekimo, dalyvau-
jame palaimintų gailestingųjų palaiminimo pažade. Kuo daugiau tokių akimirkų mūsų gyvenime, tuo daugiau ir 
palaiminimo. O juk tai daugeliui iš mūsų atsitinka kasdien: aukojantis dėl kitų šeimoje, darbe, bendruomenėje, 
kaimynystėje. Kartais, kaip Simonas Kirėnietis, visai nesame pasiruošę ar norintys panešėti kito kryžių, tačiau ir 
priversti daryti gera tampame palaiminimo dalimi. 

Lapkričio 13 d. mūsų bazilikoje 12 val. šv. Mišiose, kaip ir visose pasaulio katedrose ir šventovėse, bus 
iškilmingai užvertos Gailestingumo durys. Tačiau užvertos – nereiškia užrakintos. Pasibaigę Gailestingumo metai 
nereiškia, kad pasibaigė ir Dievo gailestingumas. Dievas ir toliau lieka mūsų Tėvu, trokštančiu apdovanoti mus 
savo palaiminimu. Mums, Jo vaikams, telieka nuolat sugrįžti pas mus mylintį ir gailestingąjį Dievą. 

Mielieji,

kun. Gediminas Jankūnas

Spalio mėnesiui:
- Kad žurnalistai, atlikdami savo darbą, visuomet vadovautųsi pagarba tiesai ir stipriu etikos jausmu. (B)
- Kad Pasaulinė misionierių diena visose krikščionių bendruo menėse atnaujintų džiaugsmą 
ir atsakomybę skelbti Evangeliją. (E)
Lapkričio mėnesiui:
- Kad daug perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių priglau džiančios šalys sulauktų pagalbos 
šiame jų solidarumo darbe. (B)
- Kad kunigai ir tikintieji pasauliečiai parapijose bendradarbiautų atlikdami tarnystę bendruomenei 
ir nepasiduotų nusivylimo pagundai. (E)

Šventojo tėvo intencijoS

 GaiLeStinGumo durų uždarymaS
Baigiantis Šventiesiems Gailestingumo metams, lapkričio 13 d., sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose 

bus iškilmingai užvertos Gailestingumo durys Krekenavos bazilikoje. 
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Čiaudulys, baltos alkūnės ir užpakaliai, nežinia, į 
kurią klausyklą persikraustęs kunigas ir kur pasidėjęs 
vaikų kampelis... Taip, bazilikos irgi neaplenkė remon-
tai... Bet tegul Dievui „ant garbės“ būna visi tie mūsų 
nepatogumai, juo labiau, viskas tam, kad ateityje būtų 
patogiau ir gražiau...

Rugsėjo 4 d. dalis parapijiečių vyko į Vadaktėlius, 
kuriuose buvo švenčiami šv. Izabelės atlaidai. Šv. Mišias 
aukojo mons. jubil. Juozapas Antanavičius. Vėliau 
prie parapijos namų pamaldų dalyviai vaišinosi šaulių 
išvirta koše, bendravo gyvos saksofono muzikos fone, 
tradiciškai mėgino taiklumą šaudymo varžybose.

Rugsėjo 6 d. parapijos namuose pastoracinės ir 
ekonominės tarybų nariai aptarė praėjusius ir būsimus 
Žolinės atlaidus bei kitus aktualius klausimus: nuspręsta 
kukliau priimti 15-tų dienų maldininkus, liturginius 
giesmynus pakeisti liturginiais maldynais (giedoti vis 
tiek teks), įrengti kieto kuro krosneles „Vilties“ salėje ir 
raštinėje, bei pakeisti esančią klebonijoje.

Rugsėjo 11 d. po šv. Mišių bazilikoje dalis pamal-
dų dalyvių skubėjo į Vadaktėlius, kur referentė-
vargonininkė Rita ir vaikų ir jaunimo veiklos koordi-
natorius Kęstutis pradėjo šeimos gyvenimo kelionę. 
Neįtikimai šiltas vasariškas oras, gausus būrys 
parapijiečių ir artimųjų bei nuoširdūs jų sveikinimai 
džiugino nuo laimės ir padėties naujumo apsvaigusius 
sutuoktinius.

Rugsėjo 14 d. tradiciškai virš 40 parapijiečių vyko į 
Šiluvą dalyvauti didžiuosiuose Švč. M. Marijos Gimimo 
atlaiduose. Uolūs maldininkai dalyvavo šv. Mišiose, 
aplankė Apsireiškimo koplyčią. Grįždami stabtelėjo 
pailsėti ir pasigrožėti Baisogalos dvaru.

Rugsėjo 15 d. jau pas mus, bazilikoje, vyko kas-
mėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai. 12 val. šv. Mišias 
aukojo vysk. emeritas Jonas Kauneckas, giedojo Truska-
vos parapijos choristai. Po pamaldų dalis miestelio 

bendruomenės bei kraštiečiai pasveikino kleboną kun. 
Gediminą penkerių metų tarnystės parapijoje proga. 
Šventė tęsėsi parapijos namuose skanaujant taip pat 
kraštiečių rankomis pagamintą tortą.

Sveikinimai netilo ir rugsėjo 18 d., kai kun. Gedi-
mi nui padėkos žodžius ir tortą 
(kuriuo klebonas pasidalino su 
visais) dovanojo jau visa para-
pijos bendruomenė. Tą pačią 
dieną įvyko ir pirmasis vaikų, 
šiais metais lankysiančių 
pasiruošimo sakramentams 
susitikimus, bei jų tėvelių su-
sirinkimas. Religinio ugdymo 
vadovė Svajonė jau spėjo pasidalyti džiaugsmu dėl 
rimtai nusiteikusių ir motyvuotų vaikų ir jų artimųjų.

Rugsėjo 19 d. Marijos radijo laidoje „Katechezė“ 
pradėtas skaityti ir komentuoti popiežiaus Pranciškaus 
posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laeti-
tia“ apie meilę šeimoje. Laidą veda klebonas kun. Ge-
diminas, talkina referentė Rita. Kviečiame klausytis kas 
antrą pirmadienį 9 val. ryte arba sekti įrašus Marijos 
radijo svetainės archyve.

Rugsėjo 20–22 dienomis klebonas dalyvavo kunigų 
rekolekcijose Troškūnuose, kurias vedė kun. Julius Sas-
nauskas OFM.

Rugsėjo 21 d. bazilikoje lankėsi gausi iš Varšuvos ir 
Seinų krašto atvykusių lenkų, kultūros ir meno veikėjų, 
rašytojo, Nobelio premijos laureato H. Senkevičiaus 
kūrybos tyrinėtojų delegacija. (Būtent šiuose kraštuose 
vyko minimo autoriaus romano „Tvanas“ veiksmas.) 50 
žmonių grupė apžiūrėjo baziliką, domėjosi jos istorija, 
vėliau atokvėpiui susitiko parapijos namuose, bendravo, 
grožėjosi G. Vitartaitės tapybos darbais.

Rugsėjo 27 d. bazilikoje susitiko Panevėžio vyskupi-
jos Marijos legiono kurija. 12 val. šv. Mišiose žodį tarė 
Subačiaus parapijos klebonas kun. Vidmantas Bloškis, 
vėliau pamaldų dalyviai susitiko parapijos namuose.

Rugsėjo 28 d. šv. Mišiomis parapijos namuo-
se prasidėjo ketvirti Šventojo Rašto studijų metai. 
Džiaugiamės, kad troškimas pažinti Dievo žodį nemąžta 
ir atveda studentus net iš kitų parapijų.

Rugsėjo 30 d. Žibartonių koplyčioje, gausiame 
Žibartonių mokyklos moksleivių ir mokytojų bei vie-
tos gyventojų būryje šventėme titulinius šv. Vincento 
Pauliečio atlaidus.

Kaip ir pernai, primenu mums visiems aktualų įsi-
pareigojimą „su meile ir pagarba priimti kiekvieną 
pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos (Pirmosios 
Šv. Komunijos) sakramentams katechezėje dalyvau-
jantį vaiką bei jo šeimą, taip pat padėti rūpintis jo 
tikėjimo ugdymu“. Mokosi vaikai, bet nenustokime 
mokytis ir mes būti sąmoningais ir mylinčiais tikėjimo 
bendruomenės nariais.

ruGSėjo mėnuo KreKenavoS parapijoje
Rita Lapiniauskienė

Lapkričio 1 d. (antradienis)
visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios:

10 val. Upytės bažnyčioje,
12 val. Krekenavos bazilikoje,
14 val. Vadaktėlių bažnyčioje,
18 val. Krekenavos bazilikoje (už mirusiuosius 
su geduline procesija).

Lapkričio 2 d. (trečiadienis)
mirusiųjų paminėjimo diena (vėlinės). Šv. Mišios:

10 val. Upytės bažnyčioje,
12 val. Krekenavos bazilikoje.

vėLinių pamaLdų tvarKa
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KOMANDOJE
Kad galėtų tapti komandos nariu, kiekvienas sava-

noris privalo išklausyti vaiko teisių apsaugos kursą, taip 
pat turi būti patikrinama jo arba jos praeitis. Jų prašoma 
užpildyti anketą ir išklausyti įvadinius kursus.

Mes stengiamės rūpintis savo savanoriais parodydami 
jiems, kad vertiname jų tarnavimą ir gerbiame jų pastan-
gas. Norime, kad jiems sektųsi. Tai reiškia, kad turime 
laiku pateikti tvarkaraščius, privalome pasirūpinti, kad 
kiekvienas turėtų aukštesnį vadovą (kuris taip pat yra 
savanoris), iš kurio gautų pagalbą ir jaustųsi prieš kažką 
atskaitingas, bei turime parūpinti reikalingas priemones. 
Kai jiems sekasi, jie vis labiau džiaugiasi savo tarnyste ir 
dažniausiai padidina savo įsipareigojimą. 

Šiuo metu darome paprastą metinę apžvalgą, kuri 
padėtų tarnysčių vadovams tinkamiau įvertinti, kaip 
ger ai yra atliekamos tarnystės ir ar savanoriai yra patenkin-
ti savo darbu. Mes drąsiname savanorius padaryti pertrau-
kas, kai reikia, arba pasikeisti tarnystėmis, kai jie to nori. 

Dauguma mūsų savaitgalio patarnautojų nešioja išsis-
kiriančius drabužius, dažniausiai specialius marški nėlius, 
o taip pat ir vardų korteles. Tai padeda jiems būti labiau 
matomiems mūsų nariams ir lankytojams. Bet mums 
taip pat patinka, kad jų drabužiai išsiskiria, nes tai yra 
akivaizdus įrodymas, jog jie priklauso mūsų komandai. 
Tai irgi yra įsipareigojimo dalis ir kartu regimas tokio 
įsipareigojimo ženklas.

Be savaitgalio savanorių, dar turime keliasdešimt 
narių, kurie savanoriauja ir per visą savaitę. Kaip 
minėjome anksčiau, šiuo metu neturime parapijos 
sekretorės. Dauguma raštinės darbo yra atliekama 
parapijiečių savanorių. Jie taip pat atsakingi už tai, kad 
būtume apsirūpinę ištekliais, reikalingais mūsų pro-
gramoms ir kavinei. Vis daugiau ūkinės priežiūros yra 
atliekama savanorių. Tikime, kad vieną dieną viskas 
bus atliekama jų. Kaip ir dauguma parapijų, mes turime 
pastoracinių aplankymų programą, kuri užtikrina, kad 
beveik kiekvienas, kuris serga namuose ar ligoninėje, 
susilauktų mūsų rūpesčio ir maldos (net jeigu jie ne-
priklauso mažai grupelei). Šie savanoriai tarnautojai 
regu liariai organizuoja pamaldas daugelyje globos namų 
ir kitų bendruomenės centrų.

Kaip vienas protingas žmogus yra pasakęs, net ir sava-
noriai kainuoja. Todėl rūpinamės, kad mūsų savaitgalio 
savanoriams netrūktų užkandžių ir gėrimų „savanorių 

kambaryje“ (nors skamba prabangiai, bet tai iš tiesų tėra 
mūsų raštinė, kuri juo tampa šeštadieniais ir sekmadie-
niais). Rūpinamės suteikti jiems vietą pasikabinti savo 
drabužius, pasipildyti aplankus ar tiesiog pabūti su kitais 
savanoriais tokiu būdu kuriant bendrystę ir draugystę. 
Drąsiname tarnysčių komandas reguliariai susitikinėti, 
vieni kitus apdovanoti, švęsti komandos laimėjimus. Merė 
yra mūsų personalo darbuotoja, kuri yra visų savanoriškų 
tarnysčių vadovė. Ji juos prižiūri, stengiasi, kad jų veikla 
atitiktų mūsų parapijos misiją ir vertybes, o taip pat jos 
rūpestis – parodyti, kad vertiname jų darbą. O kartais ji 
turi mums, personalui, priminti: „Sustokite, nedarykite to 
patys, geriau leiskite tai daryti savanoriams.“ 

Iš kitos pusės, mes, kaip parapija, nepraleidžiame daug 
laiko viešai jiems dėkodami, nes nenorime, kad para-
pija būtų tarsi vidinis klubas. Nuobodu būti nuolat save 
giriančioje bendruomenėje, ir tai tikrai nukreipia dėmesį 
nuo naujai atvykusiųjų į senbuvius. Be to, toks viešas 
pripažinimas neturėtų būti savanoriavimo priežastis. 
Praėjusių metų Velykų sekmadienį turėjome šešis 
šimtus narių su specialiais marškinėliais, kurie priėmė 
ir patarnavo šešiems tūkstančiams mūsų parapijiečių ir 
svečių. Užkulisiuose drąsinome savo savanorius ir jiems 
dėkojome (pasirūpinome, kad jie gautų pusryčius ir pie-
tus), bet nuo altoriaus dėkojome tik mūsų svečiams už 
tai, kad atėjo. Vien tik ši permaina atneštų didžiulį pokytį 
jūsų parapijoje. 

Tai, kad mūsų savanoriai patarnautojai dirba už dyka, 
nereiškia, jog jie tai gali daryti taip, kaip nori. Tai la-
bai dažnas elgesys mūsų bažnyčioje, kuris anksčiau ar 
vėliau sukelia problemų. Vietoje to, mes turime vertybes 
ir kriterijus, kuriuos tarnautojai turi atitikti, be tų sau-
gumo standartų ir patikrinimų, kurie dabar beveik visur 
privalomi. Šios vertybės ir standartai, kuriuos kartu su 
Mere ir jos komanda nustatėme, yra paaiškinami ir ap-
tariami pirmame susitikime prieš pradedant bet kokią 

naują tarnystę. Šių normų nesilaikymas gali 
privesti prie to, kad mes paprašysime savanorį 
palikti tarnystę. 

pirmoji vertybė. Savanoriai pripažįsta, kad 
jie dirba Dievui. Šalia to, kad meldžiasi kartu 
kaip komanda, mūsų nariai yra kviečiami pri-
imti savo tarnavimą maldingai ir matyti save 
kaip Viešpaties tarnus. 

antroji vertybė. Savanoriai dirba kar-
tu kaip komanda ir išlaiko aiškią, pagarbią 

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)

rinkliavos Krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €

Sekmadienis (09-04) 142,- 76,- 276,-

Sekmadienis (09-11) 296,- 109,- -

Švč. M. Marijos atlaidai (09-15) 317,- - -

Sekmadienis (09-18) 196,- 107,- -

Sekmadienis (09-25) 265,- 79,- -

2016 m. rugsėjo mėn. parapijų pajamos
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komunikaciją su savo kolegomis ir vadovais. 
trečioji vertybė. Savanoriai dalinasi bendru tiks-

lu, pripažindami, kad tam tikru specialiu būdu tai, ką 
jie daro, prisideda prie mūsų Bažnyčios didžiojo tikslo. 
Nėra nereikšmingų tarnysčių, nesvarbu, kokia kukli ir 
paprasta užduotis būtų. Savanoriai yra savo tarnysčių 
prie vaizdai ir lieka už jas atsakingi. Savanoriai, nesvarbu, 
kokia jų tarnystė, tarnauja su laikysena, kuri yra svetin-
ga, draugiška, visus priimanti, bet ypatingai Timą ir jo 
šeimą. Jie suskirsto savo darbų pirmumą, atsižvelgdami 
į naujai ateinančių patirtį, tokiu būdu stengiasi išvengti 
tapimo reguliariai lankančiųjų tarnais. 

Ketvirtoji vertybė. Savanoriai yra jautrūs fizinėms ir 
emocinėms kliūtims bei realioms ar įsivaizduojamoms 
sienoms, kurios trukdo mūsų svečiams gerai jaus-
tis. Jie didžiuojasi švaria ir patrauklia aplinka, kurioje 
nėra nereikalingų dalykų, nukreipiančių dėmesį nuo 
pagrindinės mūsų Bažnyčios žinios. Kiekvienas, prade-
dant klebonu ir baigiant mūsų aplinkos priežiūros sava-
noriu, kuris valo tualetus (ir nuo dabar keičia tualetinį 
popierių), prisiima atsakomybę ir, kada reikia, padeda 
vieni kitiems, kad mūsų aplinka būtų tvarkinga. 

penktoji vertybė. Savanoriai siekia, kad mūsų 
aplinkos taptų patikimos ir puikios. Jie dalinasi geriau-
siomis praktikomis ir nenustoja stengęsi pagerinti mūsų 
tarnysčių standartus. 

Kad būtume tikri, jog savanoriai vadovaujasi šiomis 
vertybėmis, jie turi laikytis šių standartų:

pirmasis standartas. Pasirodyti tarnystėje. Mes tiki-
mės, kad savanoriai bus atsakingi už darbą, kurį jie daro, 
ir bus ten, kur turi būti, tuo metu, kada turi būti. Jie patys 
turi susirasti, kas juos pakeistų, jeigu negali dalyvauti su-
tartu laiku. Tai jų atsakomybė, o ne mūsų. 

antrasis standartas. Tarnauti kasdieniškai. Kaip mi-

nė jome, dauguma mūsų savanorių dėvi išsiskiriančius 
marškinėlius, liemenes ar prijuostes. Šalia šių detalių, mes 
prašome juos rengtis kasdieniškai, nes taip apsirengęs 
Timas eina į bažnyčią. 

trečiasis standartas. Tarnauti pasiruošus. Kas savaitę 
išsiuntinėjame elektroninius laiškus, kuriais siekiame 
nukreipti savo savanorių dėmesį ir maldą į ateinančio sa-
vaitgalio dalykus ir siekius. Mes vis dar eksperimentuo-
jame ieškodami paties efektyviausio metodo, kaip tai pa-
daryti, tačiau bet kokiu atveju mūsų tikslas – kad savaitės 
viduryje savanoriai gautų informaciją, leidžiančią jiems 
atvykti į savaitgalio tarnystes tinkamai pasiruošusiems. 
Parapijos personalo tarnautojams yra visiškai aišku, kad 
ateinantis sekmadienis yra, pavyzdžiui, Verbų ar advento, 
tačiau tai nebūtinai gali būti taip aišku mūsų savanoriams. 

Ketvirtasis standartas. Tarnauti ir garbinti. Vie-
name serialo „Everybody Loves Raymond“ epizode 
veikėjas Raimondas atranda, kad būdamas aukų rinkėjas 
bažnyčioje gali nedalyvauti Mišiose. Labai dažnai 
bažnytiniame pasaulyje darbai pakeičia garbinimą. Tam 
tikra grupė žmonių Mišių metu užsiima kuo nors kitu, o 
ne Dievo garbinimu ir šlovinimu. Jie klaidingai tiki, kad 
tai, ką jie daro, yra svarbiau už garbinimą. Mes prašome 
savo savanorių įsipareigoti tarnauti vienose Mišiose ir da-
lyvauti kitose. Dar ne visiškai to pasiekėme. Savanorystė 
yra tam tikra Dievo garbinimo ir šlovinimo forma, bet 
ji nepakeičia bendruomeninės maldos ir Eucharistijos 
šventimo. Mokiniai turi daryti ir viena, ir kita. 

penktasis standartas. Tarnauti, kad laimėtum. Mes 
prašome savo savanorių būti dėmesingiems tam, ką Die-
vas daro per juos ir aplink juos. Drąsiname juos įvardinti 
ir švęsti savo komandos laimėjimus, dalintis jais su 
komandos vadovais, sėkmę paversti parapijos kultūros 
dalimi. 

jŪS GaLite tai padaryti
Žingsniai, kuriuos galite padaryti savo parapijoje

• Pradėkite tarnystę (neliturginę): sveikinančiųjų 
komanda, kuri pasveikintų atėjusius prie durų arba 
svetingumo komanda, kuri pilstytų kavą bažnyčios 
prieangyje po Mišių. Pasistenkite pakviesti naujus 
žmones, kurie niekada nėra tarnavę, paskirkite komandų 
vadovus, kuriuos žinote ir kuriais pasitikite, suteikite jam 
arba jai tikrą galią, taip pat ir tikrą atsakomybę. 

• Investuokite į savo vadovus ir komandas, skirkite 
jiems pakankamai savo laiko prieš pradedant tarnystę. 
Kartu aptarkite jūsų standartus ir vertybes, ko jūs siekiate, 
kad būtumėte sėkmingi. Nutarkite kaip būsite apsirengę, 
pasigaminkite marškinėlius, vardų korteles, teritorijos 
žymeklius ar bet ką, kas labiau tinka jūsų aplinkoje ir 
kultūroje.

• Kai ką nors pradėsite, nepadarykite iš to didelio rei-
kalo parapijinėje bendruomenėje. Jeigu jie tai padarytų – 
tai ir puiku, bet jūs patys dirbtinai tos euforijos nekelkite. 
Tai susiję su per menku pažadu ar per dideliu išpildymu. 
Jums dar gali tekti nueiti ilgą kelią, kad išlaikytumėte 
savo naują tarnystę pusiausvyroje ir ilgesniam laikui. 

• Pasiruoškite neišvengiamiems trukdžiams (jūsų 
vadovai išeis, jūsų komanda nepasirodys sekmadienį, 

SenStanČio žmoGauS maLda
Viešpatie, mes visi senstame, prašau Tavęs:
Apsaugok mane nuo pagundos kiekviena proga ką nors 
pasakyti.
Gelbėk nuo didelio noro tvarkyti kitų reikalus.
Išmokyk mąstyti – ne spėlioti.
Mokyk ištiesti kitam pagalbos ranką, o ne diktuoti jam.
Apsaugok nuo plepėjimo apie gausybę smulkmenų ir 
leisk būti sąmojingai.
Išmokyk nutylėti savo ligas ir negalavimus – jų vis 
daugėja ir su kiekvienais metais didėja noras apie juos 
kalbėti.
Pamokyk maloniai ir kantriai išklausyti 
kitų skundus.
Išmokyk to išmintingo supratimo, kad 
ir aš galiu klysti.
Leisk išlikti verta kitų meilės.
Pagelbėk netapti sena niurzga.
Išmokyk pastebėti žmonėse 
gerumą ir suteik man dovaną 
apie tai papasakoti kitiems.

Šv. Teresė Avilietė (1515–1582 m.)
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kažkas ims skųstis dėl naujos programos). Nepraraskite 
drąsos ir nepasiduokite. Nenustokite sukti rato, net jeigu 
kartas nuo karto viskas sukris ant jūsų pečių. Tačiau dar 
svarbiau – ir toliau investuokite į komandą. Tai užtikrins, 
kad dalykai nekris vien ant jūsų pečių visą laiką. 

• Kai jau turėsite vieną tvirtai nusistovėjusią komandą, 
pradėkite burti kitą, kuri tarnaus kokiu nors kitu būdu, 
pavyzdžiui, automobilių aikštelėje. Antrą kartą bus daug 
lengviau. 

SAVANORIAI BAŽNYČIOJE IR DĖL BAŽNYČIOS
Billas Hybelsas, daugiausia savanorių sutelku sios 

bažnyčios pastorius Čikagoje, rašo: „Įsivaizduokite, kas 
atsitiktų, jeigu žmonės mūsų pasaulyje paimtų rank-
šluostėlius, užsimestų juos ant rankos ir noriai, netgi 
džiaugsmingai, imtų patarnauti kitiems žmonėms savo kas-
dieniame gyvenime. Toks elgesys ir veiksmas pakeistų mūsų 
pasaulį. Aš tikiu, kad tokia savanorių revoliucija gali įvykti, ir 
Bažnyčia turi energingai to siekti. Mano nuomone, žmonės 
niekada nepriartės prie Kristaus mokslo įgyvendinimo 
tol, kol jie realiai neprisidės prie kito žmogaus gyvenimo 
vertės kūrimo. Ir žmonės, kurie yra toli nuo Dievo, retai to-
kiais lieka, kai XXI amžiuje susitinka su Kristaus sekėjais, 
besielgiančiais taip kaip Kristus.“

Nuostabu, kai Bažnyčios nariai atlieka bažnyčios tarnystę 
bažnyčioje. Tačiau net ir to neužtenka, kada kalbame apie 
sveikos bažnytinės kultūros kūrimą, tokios, kokios nori Kris-
tus. Jūsų parapijiečiai turi tapti Bažnyčios tarnai Bažnyčioje 
ir dėl Bažnyčios, dėl Bažnyčios, kuri veikia pasaulyje. Taigi 
pasaulyje, mes norime, kad mūsų bažnyčios tarnautojai ir 
savanoriai būtų...

BaziLiKoS remonto darBai
Įgyvendinant 2016 metų Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) 

piligrimų ir turizmo reikmėms programą, bazilikoje jau kurį laiką vykdomi apsaugos techninių priemonių (elek-
tros instaliacijos, žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo darbai. Vasarą įrengimas 
vyko virš bazilikos skliautų. Šiuo metu darbai tęsiami pagrindinėse bazilikos erdvėse. Atsiprašome už laikinus 
nepatogumus.

ruGSėjo naujienoS iŠ upytėS parapijoS
ses. Ingrida Kazlauskaitė PAMI

Spalio 9 d. Upytės parapijoje vyko pastoracinės tary-
bos susitikimas, kuriame buvo išrinkta ekonominė ta-
ryba. Ją sudaro: Algis Budrys, Nijolė Bagdonienė, Birutė 
Jasnauskienė, Juozas Sokas.

Susitikime taip pat buvo aptarti neseniai baigti para-
pijos namų virtuvės remonto darbai, kalbėtasi apie 
artėjančius įgarsinimo sistemos (mikrofonų) įrengimo 
bažnyčioje darbus, aptariami artėjantys tituliniai šv. Ka-
rolio Boromiejaus atlaidai, kurie bus švenčiami ne tik 
liturgiškai bažnyčioje prie aukos altoriaus, bet taip pat 
parapijiečiai ir parapijos svečiai bus kviečiami bendram 
ir šiltam pabendravimui parapijos namuose. Kviečiame 
visus lapkričio 6 d., sekmadienį!

Norisi dar pasidžiaugti, jog spalio mėnesį, parapijos 
bažnyčioje kiekvieną dieną yra bendrai kalbamas rožinis 
už parapijos dvasinį atgimimą. Nors ir negausiai, bet no-
riai į šią maldos akciją 
įsijungia Upytės žmo-
nės. Tai suteikia vilties, 
kad yra žmonių, tikin čių 
maldos veiksmingumu 
ir skiriančių jai svarbią 
vietą savo gyvenime, 
kad yra žmonių, ku-
riems rūpi parapijos at-
gimimas.

Nuoširdžiai 
dėkojame 

geradariams, 
kurie prisideda 
prie įgarsinimo 

sistemos 
įrengimo Upytės 

bažnyčioje. 
Surinkta 420 €.

1984 m., Renata Dambrauskaitė-
Laučkienė

ATeiK, o MArijA
Ateik, o Marija, į mūsų Tėvynę,
Įdieki Tu meilę lietuvio širdin,
Vainiką maldų Tau atnešim nupynę,
Ir niekas to džiaugsmo iš mūs neatims.

Mes šauksim suklupę, pažvelk iš aukštybių,
Kaip vargsta ant žemės tavieji vaikai,
Jau esam nuėję toli ir paklydę,-
Viena Tu tik kelią į dangų žinai.

Atleiski kaip motina vaikui atleidžia
Ir vėl meiliai glaudžia prie savo širdies,
Ir žvilgsnio meilingo nuo jo nenuleidžia
Dėl jo geresnės ateities.

Į Tavo rankas savo dalią sudėsim,
Dangaus Karaliene, meilingai priglausk,
Vargus ir nelaimes kantriai iškentėsim,
Tiktai dovanoki Tu mums ir nebausk.

Rožančium mes kelią į dangų nuklosim,
Mūs ašaros Tavąjį sostą papuoš,
Ir visą save už Tave paaukosim,
Tegul dega meilė sidabro lašuos.

Ateik, o Marija, į mūsų Tėvynę,
Sušildyki meile vėl mūsų krūtinę.
Mes šauksim, mes lauksim, niekad nesustosim,
Rožančium mes kelią į Dangų nuklosim.



KoNTAKTAi
Klebonas-rektorius  kun. 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    9–15 val.
IV    10–15 val.
V     9–15 val.
VI    9–15 val.
VII   Nedirba

parapijos referentė, buhalterė ir vargonininkė
      Rita Lapiniauskienė, tel. 8 656 39249
Krekenavos bazilikos 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 bažnyčios 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. Ingrida Kazlauskaitė PAMI, tel. 8 616 39715
upytės bažnyčios zakristijonas
     Tomas Černauskas 8 656 62 142
upytės bažnyčios 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
     Upytėje – Tadas Grybas     
     Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė     

2016 m. rugsėjį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Milana Marija Kavaliauskaitė
Mėta Liucija Grigaitytė
Goda Marija Griškėnaitė
Joris Kazimieras Kasinskas
Aidas Jonas Griškėnas
Oskaras Jonas Kličius
Jonas Marcinkevičius
Denas Danielius Breivė

upytės parapijoje
Jonė Lunskytė

vadaktėlių parapijoje
Jokūbas Jonas Švarlys
Gustė Marija Grišmanauskaitė

PAMAldų lAiKAS
Krekenavos Švč. m. marijos ėmimo į dangų bazilikoje

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

upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių Šv. jono nepomuko bažnyčioje
Lapkričio 1 d. 14 val. (Visi Šventieji ir Vėlinės)
Gruodžio 4 d. 14 val. (II Advento sekmadienis)
Gruodžio 25 d. 12 val. (Kristaus Gimimas (Kalėdos))

Krekenavos slaugos ligoninėje
Antradieniais sutartu laiku

2016 m. rugsėjį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje

Vaclovas Gailiūnas, 91 m.
Vytautas Skrebunas, 61 m.
Stanislovas Pakalnis, 67 m.

upytės parapijoje
Tomas Ivanauskas, 39 m.

prisiminkime 
juos maldose.

Trečiadieniais 18.30 val. Krekenavos parapijos 
namuose vyksta Šventojo rašto studijos. 

Prieš tai norinčius ten pat kviečiame
dalyvauti šv. Mišiose 18 val. 

Studijų įrašus galite rasti parapijos interneto svetainėje.

Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė budi 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15–17 val. 

ir šeštadieniais 13–15 val. 
Kitu metu kreiptis telefonu 8 616 39715.

2016 m. rugsėjį susituokusieji
Krekenavos parapijoje

Eugenijus Livdans ir Indrė Bredelytė
Arminas Kriaučiūnas ir Gintarė Daugvilaitė
Tomas Kuncė ir Loreta Ruščiak

vadaktėlių parapijoje
Kęstutis Lapiniauskas ir 
Rita Juozėnaitė        Sveikiname!

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

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!


