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Gegužė – užtikrintas pavasaris. Viskas žydi ir kvepia. Nuo seno šis mėnuo skirtas 
Mergelei Marijai, kasdien skaitant ar giedant Jos garbei skirtą litaniją ir puošiant Jos 
altorių arba paveikslą pačiais gražiausiais pavasariniais žiedais. Ne veltui gegužė toks 
moteriškas ir motiniškas mėnuo, ypač šiais metais, kuomet gegužės 20 d. švenčiamos 
Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė – Motinos Bažnyčios gimtadienis. 
Ar suprantame, kad Bažnyčioje turime mamą? 

Bažnyčios – Kristaus Kūno – nariais tampame per Krikštą. Tai – ir privilegija, ir 
įsipareigojimas. Bažnytinė bendruomenė tampa mūsų tikėjimo šeima, o mes – 
nariais, kurie ne tik joje augame ir bręstame šventumui, bet ilgainiui ir patys 
auginame ir rūpinamės vieni kitais. Bažnyčios jėga yra Šventosios Dvasios veiki-
mas, kuris pasireiškia dvasinių dovanų išliejimu jos nariams. Taigi kiekvienas 
Bažnyčios narys yra gavęs Šventosios Dvasios dovanų, skirtų visų gerovei. 

Kas ir kokios yra Šventosios Dvasios dovanos? Katalikų Bažnyčios katekizme 
skaitome: „Moralinį krikščionio gyvenimą palaiko Šventosios Dvasios dovanos. 
Jos yra nuolatinės nuostatos, lenkiančios žmogų paklusti Šventosios Dvasios 
paskatoms“ (KBK, 1830). Toliau išvardijamos pačios dovanos: išmintis, su
pratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė.  Šių 
dovanų pilnatvę viename asmenyje turi Dievo Sūnus Jėzus Kristus, kurio Kūno 

Mielieji,

kun. Gediminas JankūnasSaulutė Genovaitė Markauskaitė

SveikaS, pavaSari
Sveikas, obels žiede,
Baltai rausvėjančiai pasipuošęs,
Tu, išmyluotas saulės
Ir ryto rasa pagirdytas,
Palinkėk mūsų žemei  t y r u m o!
Sveika, geltonoji piene,
Žaliąsias pievas išpuošusi,
Tau saulė dovanojo savo spalvą
Ir kas rytą tave pažadina,
Palinkėk mūsų žemei  š v i e s o s!
Sveikas, žaliai pasipuošęs šile,
Tau tūkstantį spalvų gamta suderino
Žaliai gelsva, rudai samaninė...
Tavo tamsiosios pušys dangų jau remia,
Palinkėk mūsų žemei  d i d y b ė s!
Sveikas, svyruokli berže,
Baltas tavo kamienas kas metai stiprėja
Pagirdyk dar tūkstantį kartų sula:
Tesveikins lapeliai, sulaukę Sekminių.
Suteik mūsų žemei  s t i p r y b ė s!
Sveiki, paukšteliai, giedorėliai,
Jūs – pirmieji pavasario pranašai,
Jūsų giesmės virpina širdis,
Gaivina, džiugina, kelia jausmus,
Linki mūsų žemei gyvenimo  p r a s m ė s!
Ar yra pasaulyje dar kas gražesnio,
Kas budintų, širdį viliotų?
Juk čia šventovė, mano Tėvynė,
Juk čia brangioji mano  L i e t u v a!

nariais yra visi pakrikštytieji. 
Katekizmas mini ir Šventosios 

Dvasios vaisius, kuriuos randa
me apaštalo Pauliaus laiške Galatams. Šių vaisių yra dvylika: meilė, 
džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, romumas, meilu-
mas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas ir skaistybė (Plg. Gal 5, 22–23). 
Ar pastebėjote, kad tai mūsų mėgstamiausi žodžiai troškimuose ir 
linkėjimuose, o taip pat šie vaisiai yra būtent tai, ko taip dažnai stoko-
jame ir ilgimės vieni kituose. Pasirodo, tai ne vien žmogiškų ir va lios 
pastangų dėka pelnomi dalykai, tai – Šventosios Dvasios veikimo 
mumyse ir per mums rezultatas. Tad norėdami turėti daugiau meilės, 
džiaugsmo, kantrybės ir kitų gerų dalykų, privalome vis labiau atsiverti 
ir priimti Dievo Dvasią. 

Švč. Mergelė Marija yra puikus pavyzdys, kaip tampama Šventosios 
Dvasios buveine. Savo mergaitiškame kuklume, pamaldume ir nuolan-
kume Ji priima angelo Gabrieliaus žinią ir, sutikdama su Dievo valia, tam-
pa Jėzaus ir mūsų motina. Reikia tik sutikimo bendradarbiauti su Dievu, 
o visą kitą padaro pats Dievas savo Dvasia ir tiesa. Mūsų Bažnyčiai, mūsų 
parapijoms taip labai reikalingas Šventosios Dvasios vėjas! Nebijokime 
ištiesti savo namų, savo gyvenimų, savo svajonių ir vilčių bures, kad Dievo 
Dvasios vėjas jas pagavęs neštų mus į amžinosios Dievo karalystės uostą.

Gegužės mėnesį raskime laiko padovanoti Mergelei Marijai savo 
maldų ir laukų žiedus. Tegul Ji, Bažnyčios Motina, padeda mums, savo 
vaikams, patirti Dievo Dvasios jėgą ir per dovanas brandinti gausius, 
taip reikalingus Šventosios Dvasios vaisius. Tegul motiniškumas, kurį 
patiriame šeimoje ir Bažnyčioje, augina mus ir patiems tapti motinomis 
– žmonėmis, kurie išnešioja ir gimdo pasauliui Dievo Meilės žinią, kuria 
ir buria Dievo vaikų šeimą, ir meilės stoką žmonijoje keičia meilės dos-
numu konkrečioje namų, kaimynystės, krašto ir šalies bendruomenėje. 

Sveikinu visas ir visus, kurie dalyvaujate tokioje motinystėje, tegul 
pražysta mūsų Bažnyčia Šventosios Dvasios vaisiais, taip, kaip pražydo 
šv. Juozapo Darbininko lazda, kuomet Mergelei Marijai buvo renkamas 
sužadėtinis. 

Su maldingais linkėjimais, 
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Nuo balandžio 7 d. Krekenavos parapijoje motinystės atostogų išėjusią vargonininkę 
Ritą Lapiniauskienę pavaduoja vargonininkas Mantas Masiokas.

Mantas Masiokas gimė 1980 m. gegužės 25 d. Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio vaikų 
muzikos mokykloje, Jono Švedo muzikos konservatorijoje (dabar Vytauto Mikalausko 
menų gimnazija) chorinio dirigavimo specialybės. 2001–2004 m. studijuodamas 
Vilniuje, lankė chorvedybos pamokas pas Modestą Pitrėną ir vokalo pamokas pas 
Valerijoną Indrikonį.

Vargonininku dirbo Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus, Geležių Šv. Juozapo 
bažnyčiose 1997–2001 m. ir 2005–2008 m., 2001–2005 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijoje, nuo 2008 m. iki 2018 m. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Nuo 
2006 m. dirba pedagoginį darbą bendrojo ugdymo mokyklose. 

SuSipažinkime – naujaSiS parapijoS vargonininkaS

Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos 
atStatymo įrankiai. 

75 tikrų tikriauSi praktiniai būdai padaryti jūSų parapiją gereSne

Profesionalu, ekspertu, nuostabiu specialistu ar olim
piečiu tampama ne vien dėl talento. Yra daug talentingų 
žmonių. Tačiau tie, kurie kažko didelio siekia ir pasiekia, 
turi kai ką daugiau – dėmesį. Dėmesys yra aiškumas ir 
susikoncentravimas. 

Jeigu jūsų darbas yra priimti svečius ar atsakinėti į skun
dus, tai jūsų tikslas yra sutelkti dėmesį į informaciją, kurią 
gaunate telefonu ar prie langelio. Jeigu esate ugniagesys, 
tai budite laukdami gaisro. Jeigu dirbate greitojoje pagal
boje, tai laukiate kito skubaus iškvietimo. Bet jeigu dirbate 
parapijoje, tai jums neturėtų rūpėti nei vienas iš aukščiau 
minėtų dalykų. Būkite budrūs, į ką sutelktas jūsų dėmesys. 
Jūsų dėmesys turi būti sutelktas į tęstinę parapijos tarnystę. 
Tai nebus lengva, bet vis tiek svarbu to nepamiršti.

Tomas: Kai aš pirmą kartą atvykau čia dirbti, buvau 
jaunimo vadovas. Aš supratau savo darbą kaip kuo dau-
giau programų, kurios pritrauktų vaikus ir jaunimą ateiti 
ir kuo ilgiau pasilikti. Kad galėčiau visa tai finansuoti, 
man reikėjo organizuoti ir aukų rinkimo vajus, nes man 
skirtas parapijos biudžetas nebuvo didelis. Kadangi tie va-
jai reikalavo daug laiko ir jėgų, ilgainiui mano dėmesys 
nukrypo nuo darbo su jaunimu. Vietoj to mano dėmesys 
buvo sutelktas į įvairias pinigų rinkimo akcijas. Taigi 
nenuostabu, kad tiek daug jaunimo vadovų stengiasi pa-
likti darbą pasitaikius pirmai progai. Būsiu atviras: tikrai 
norėjau pakeisti darbą, nors iš tiesų pats gerai nežinojau, 
ką dariau kaip jaunimo vadovas.

Jeigu nori pasiekti sėkmę, turi būti susitelkęs į tai, ką 
darai. Kuo labiau susitelksi, tuo daugiau ir geriau padary
si ir judėsi pirmyn. Kai kalbame apie tarnystes, negalima 
kelti klausimo: Ką dar turėčiau daryti? Klausimas turėtų 
būti: Ką galiu, ko niekas kitas negali? Ką turėčiau daryti, 
ko niekas kitas nedaro? 

Kokį įnašą galiu padaryti, kurio niekas kitas nenori ar 
negali padaryti? Ką galiu pasiūlyti, kas tikrai prisidės prie 
parapijos misijos įgyvendinimo? Jeigu esu klebonas arba vi
karas, atsakymas aiškus – sakramentų šventimas ir Dievo 

žodžio skelbimas. Kodėl? Nes tai darbas, kurio niekas kitas 
nedaro: formuoti bendruomenę tikėjime ir ruošti tarnystei. 

Jeigu esi katechezės, jaunimo ar sielovadino gyveni
mo vadovas, tikriausiai atsakymas nėra toks aiškus, 
tačiau neturėtų taip būti, nes tam galioja ta pati taisyklė. 
Jeigu esi kokioje nors vadovavimo tarnystėje parapijoje, 
tavo dėmesys turi būti sutelktas į parapijiečių palydėjimą 
ir parengimą sėkmingam tarnavimui, sudarant jiems 
tinkamas galimybes tai daryti. Turite įvertinti viską, ką 
darote ar esate prašomi daryti, per šio prioriteto prizmę. 

• Kaip katechezės vadovui, pasiruošimas ir pravedi
mas katechezės susitikimo yra svarbiau už asmeninius 
susitikimus su jūsų išskirtinio dėmesio reikalaujančiais 
tėvais (pvz., kadangi jie praleido keletą užsiėmimų, jūs 
maloniau pasiūlėte jiems keletą kitų susitikimo laikų, 
tačiau nei vienas jiems netiko). 

• Jeigu esate jaunimo vadovas, investuoti savo laiką į 
būsimų jaunimo lyderių rengimą yra daug svarbiau negu 
susikoncentruoti ties jaunuoliais, kurie nenori, negali ar 
dėl kitos priežasties nedalyvaus Sutvirtinimo rekolekci
jose. Nesakome, kad rekolekcijos nėra svarbu; tik norime 
pabrėžti, kad būsimų lyderių formavimas yra daug 
svarbesnis pačiai jaunimo tarnystei.

• Jeigu esate sielovados asistentas, tai prie jūsų durų 
nuolat bus tie patys žmonės, kurie norės kalbėtis apie tas 
pačias nesprendžiamas ir vargiai išsprendžiamas proble
mas. Ir tik su jumis, nes jiems reikia jūsų dėmesio (o ir 
kaina tam prieinama, t. y. dykai). Galite tai daryti, kol 
išeisite į pensiją; o tada jie ras nemokamą pokalbių 
terapiją kur nors kitur. Arba galite tiesiog pasakyti „ne“ 
reikliems dėmesio siekėjams ir savo jėgas nukreipti į kitų 
tarnystėse dalyvaujančių ugdymą ir palaikymą.

Kaip apaštalas Paulius mums primena, kas jūs bebū tu
mėte, kokią tarnystę parapijoje beatliktumėte, jūsų dėmesys 
turi būti sutelktas pirmiausia į parapijos tikinčiųjų rengimą 
ir ugdymą tarnavimui, kad taip būtų statomas Kristaus 
Kūnas. Jūsų dėmesys turi būti sutelktas į statybą!

2. o tada, sutelkite dėmesį
Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, 

kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui. (Ef 4, 11–12)

Tęsinys kitame numeryje
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Kovo mėnesio pirmoji diena šį mėnesį sutapo su pir
muoju mėnesio ketvirtadieniu, tad vakare bazilikon 
rinkosi visi, kurie troško maldoje pagarbinti Jėzų Švč. Sa
kra mente. Tą pačią dieną Krekenavos slaugos ligoninėje 
buvo aukojamos šv. Mišios. 

Kovo mėnesio pradžia visoje Lietuvoje paženklinta 
šv. Kazimiero mugių šurmuliu. Panevėžio vyskupija, 
turėdama šį šventąjį savo globėju, kovo 3 d. pakvietė 
visus į evangelizacinį renginį Panevėžyje. Renginys buvo 
skirtas ir jauniems, ir vyresniems, todėl mūsų parapijos 
delegacija buvo gana gausi. Vaikai Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijoje sudalyvavo kūrybinėse spalvotų 
šešėlių pasakų piešimo dirbtuvėse, o jaunuoliai klausėsi 
pranešimų ir patyrė teatrinius improvizacijos nuotykius 
su grupe „IMPRO 241“. Mūsų parapijos klebonasrekto
rius kun. Gediminas konferencijoje skaitė pranešimą 
„Kazimieras apie Kazimierą“. Šv. Mišias Panevėžio Kris
taus Karaliaus katedroje tądien aukojo vysku pas Linas 
Vodopjanovas. Tokie renginiai yra dovana parapijiečiams 
išgirsti tikėjimo liudijimus, gauti padrąsinimus ir surasti 
savyje kryptį, kurią pasirinkus, mūsų gyvenimai pasisuktų 
Gyvojo Dievo link.

Visą kovo mėnesį iki pat Didžiosios savaitės bazilikoje 
buvo tradiciškai einamas Kryžiaus kelias. Šią atsakomybę 
penktadieniais prisiėmė parapijos vaikų ir jaunimo grupė 
„Žolynėlis“, o sekmadieniais pusvalandį prieš šv. Mišias 
maldai rinkosi kaskart kita parapijoje veikianti grupė ar or
ganizacija. Kryžiaus kelio stotis malda ir skaitiniais pagerbė 
Marijos legiono, Gyvojo rožinio grupelių nariai, choristai, 
besiruošiantys Pirmajai Komunijai vaikai ir jų tėveliai, 
jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui. 

Kovo 4 d., sekmadienį, susitikimą turėjo besiruošiantieji 
Sutvirtinimo sakramentui, o mažieji vaikai, kurie šiemet pri 
ims Pirmąją Komuniją, parapijos namuose kovo 10–11 die
nomis šurmuliavo Sutaikinimo savaitgalyje. Tokios veik
los labai svarbios vaikų ir jaunimo katechezei parapijoje, 
kadangi suartina ir suteikia galimybę atverti savo širdeles 
kitokioje aplinkoje ir mažesniam, ir vyresniam. Vaikų sa
vaitgalis buvo tikras iššūkis parapijos religinio ugdymo 
vadovei Svajonei, kuri, nors ir fiziškai pavargusi, pasa
kojo apie patirtą džiugesį, kuomet pavykdavo prisibelsti 
į vaikų širdis ir padėti mažiesiems atrasti tikėjimo tiesas. 
Sekmadienis, kuomet pietums parapijos namuose kartu 
su vaikais rinkosi ir jų mamytės bei tėveliai, buvo tikra 
šventė Dievo garbei ir šlovei.

Kovo 11ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dieną, šventėme šv. Mišių auka bazilikoje, kurią vėliau visi 

drauge apkabinome skambant Tautiškai giesmei. Džiugu, 
kad jau antrą kartą valstybines šventes švęsti susirenkame 
savo parapijos šventovėje, prisimename kritusius už Lie
tuvos laisvę, patiriame vienas kito ir Dievo artumą. 

Kovo 15 d. bazilikoje vyko kasmėnesiniai Švč. M. Ma
rijos atlaidai, o sekančią dieną galėjome susitaikyti su 
Viešpačiu Sutaikymo pamaldose. Žvakėmis apšviestoje 
bazilikoje išpažinčių klausėsi klebonas kun. Gediminas 
ir Truskavos klebonas kun. Audrius Vogulis, o ramią ir 
susikaupimą skatinančią atmosferą kūrė gitarų skambėjimu 
palydimos giesmės, kurias dovanojo parapijos merginos 
Otilija, Julija, Žilvija, Samanta. Kiekvienas, kuris atliko 
velykinę išpažintį, gavo po druskos maišelį, kuris priminė 
mums apie tai, jog turime būti druska savo parapijose, kad 
nepritrūktų sūrumo, o maišelį puošusi popieriaus juostelė 
atgailai skyrė užduotį. Man pačiai atgaila buvo tikra dovana 
širdžiai, kadangi paskatino susitikti su senai matyta drauge, 
kiti gi juokavo atgailą būsiant tikru iššūkiu, kadangi kai 
kam gavėnios laikotarpiu teko visiškai atsisakyti deserto.  
Įdomu, kaip tokią atgailą pavyko įvykdyti? 

Kovo 17 d., šeštadienį, dalis parapijiečių dalyvavo 
šeimų konferencijoje „Tikėjimas ir kasdienybė“ Trakuose. 
Tai buvo antras šeštadienis tą mėnesį, kuomet nebuvo 
aukojamos įprastos 12 val. šv. Mišios mūsų bazilikoje, 
kadangi didžioji dalis aktyvių parapijiečių – ministran
tai, savanoriai, organizacijų ir tarybų atstovai – vykdavo į 
tomis dienomis vykusius evangelizacinius renginius kartu 
su klebonu, kuris Trakuose taip pat skaitė pranešimą kon
ferencijoje tema „Kaip gyventi su įtampa tarp tikėjimo 
praktikos ir vidinės intencijos“. Šv. Mišios tądien buvo au
kojamos Trakų bazilikoje. Evangelizaciniai renginiai yra 
puiki proga patirti bendrystę su tikėjimo broliais ir seseri
mis iš visos Lietuvos, taip pat pasisemti jėgų ir tvirtybės, 
pramatant naujus kelius Dievo veikimui savam krašte.

Kovo 18 d., sekmadienį, šv. Mišios buvo aukojamos 
ne tik Krekenavoje, bet ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomu
ko bažnyčioje. O sekantis sekmadienis buvo pažymėtas 
Viešpaties kančia, arba kitaip, Verbų sekmadienis. Tądien 
atminty ne kartą šmėžavo rudens piligriminėje kelionėje į 
Šventąją Žemę patirti įspūdžiai, kuomet po šv. Mišių ant 
Alyvų kalno Jeruzalėje, kartu su kun. Gediminu leidomės 
žemyn kalnu link Šventojo miesto – Jeruzalės – tuo pačiu 
keliu, kuriuo ant asilaičio keliavo mūsų Viešpats Jėzus, mi
niai po kojomis jam klojant palmės šakas. Skaitoma Kančios 
istorija leido nusikelti į tuometinių įvykių sūkurį, kuria
me minios garbinimas greitai virto įsiūčiu ir kaltinimais 
Viešpaties teismo dieną. Krekenavon tą dieną buvo atvykęs 

kovo mėnuo krekenavoS parapijoje
Sonata Česevičienė

SuSipažinkime – naujaSiS parapijoS vargonininkaS

Jau prasidėjo registracija į 
jaunimo susitikimą su Šventuoju Tėvu Vilniuje rugsėjo 22 d.
šv. Mišias Kaune rugsėjo 23 d. 

Krekenavos parapijiečiai kviečiami registruotis raštinėje, 
Upytės – kreiptis į s. Ingridą, Vadaktėlių – į Kęstutį Lapiniauską.

popiežiauS vizitaS lietuvoje
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Velykų sekmadienio varpai balandžio 1osios rytą 
skelbė tikrai ne melagingą žinią! Kristaus prisikėlimo 
žinią tąryt klebonas kun. Gediminas skelbė visų trijų 
parapijų šventovėse. Iškilminga Velykų procesija Kreke
navos bazilikos viduje, gaudžiantys vargonai ir velykinės 
giesmės kėlė nenumaldomą džiugesį ir tuo pačiu kažkokį 
keistą vidinį nerimą, kad žinodamas Prisikėlimo prasmę 
jau nebegali būti toks pat, koks buvai vakar, kad tavo 
gyvenimas turi pasikeisti. Juk Prisikėlimas įpareigoja, 
jeigu bent kiek stengiesi suvokti jo prasmę...

Pirmoji balandžio savaitė buvo pažymėta Švč. Sakra
mento adoracija bazilikoje, šv. Mišiomis su vaikais ir 
jaunimu, o sekantis sekmadienis atnešė Atvelykio, Dievo 
gailestingumo, šventę. Ši iškilmė itin laukiama mažųjų 
parapijiečių, kadangi po šv. Mišių jų laukė šventinės 
linksmybės, žaidimai, margučių marginimas ir vaišės. Vai
kams teko sudalyvauti ir orientaciniame iššūkyje, kuomet 
susiskirstę komandomis pagal pateiktas nuorodas visoje 
teritorijoje aplink baziliką ieškojo velykinių kiaušinių. 

Balandžio 11ąją šv. Mišios buvo aukojamos Krekena
vos slaugos ligoninėje, o po poros dienų parapijos jauni
mo atstovai kartu su religinio ugdymo vadove Svajone 
Lapiniauskiene dalyvavo Kauno arkivyskupijos organi
zuotame forume „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas. 
Sinodas 2018“ Kaune. Šiame renginyje patirti įspūdžiai, 
išgirsti liudijimai ir pasidalintos patirtys padėjo suvokti, 
kokioje vietoje esame mes savo parapijoje, lyginant su 
kitų parapijų padėtimi. Džiugu išgirsti ir suprasti, kad 
esame teisingame kelyje.

Balandžio 13oji diena buvo ypatinga mūsų parapijoje. 
Tądien uždaroji akcinė bendrovė „Scandagra“ ir jos regio
no vadybininkai Algimantas ir Zita Vasiliauskai sukvietė 
Krekenavos ir aplinkinių vietovių ūkininkus į regioninį 
seminarą didžiojoje parapijos salėje. Toks susitikimas jau 
turi gana ilgą tradiciją, šv. Mišias klebonas kun. Gedi
minas už krašto ūkininkus, jų šeimas, verslo partne
rius ir naująjį šių metų derlių aukojo jau šeštus metus iš 
eilės. Tąkart turėjome ir ypatingą svečią – lenktynininką 
Benediktą Vanagą, kuris visoje šalyje vykdo Vyčio 
projektą, t. y. dovanoja istorinę Lietuvos vėliavą ir kalba 
apie mumyse visuose esantį Vyčio geną, kuris mus veda į 
pergales ir skatina nepasiduoti. Šv. Mišiose ši vėliava buvo 
garbingai atnešta atnašų metu paties Vyčio ambasado
riaus ir perduota klebonui kun. Gediminui. Po šv. Mišių 

visi susirinkę prie naujojo parapi
jos alpinariumo iškilmingai, 
giedodami Tautišką gies
mę, pakėlėme Vyčio 
vėliavą plazdėti ir 
skelbti lietuvybės 
ži nią. Ūkininkai ir jų 
partneriai parapijos namuo
se buvo pavaišinti Audronės ir Albino 
Kisielių paruoštais pietumis, o vėliau visų 
laukė jau tradiciškas, trečius metus iš eilės or
ganizuojamas aukcionas. Jam azarto suteikė 
aukciono vedėja, Upytės tradicinių amatų 
centro vadovė Aušra Sidorovienė, kuri labai greitai 
išjudino vakaro svečius. Aukcione buvo galima įsigyti 
trąšų savo ūkiui, pasiplaukiojimą baidarėmis Nevėžiu, 
vasarinių gėlių kompozicijas, stalo žaidimų, meniškų 
medžio darbų, tortų puošybos pamokėlę ir netgi pietus 
pas Krekenavos kleboną. Ūkininkai buvo labai azartiški 
varžydamiesi, o aukcione surinktos lėšos buvo skir
tos naujoms kėdėms parapijos didžiojoje salėje pirkti. 
Dėkingi esame UAB „Scandagros“ atstovams Zitai ir 
Algi mantui už neišsenkantį entuziazmą ir tikėjimą ge
rais darbais. Linksmybės tęsėsi kartu su Upytės tradicinio 
muzikavimo ansambliu „Vešeta“, buvo dainų ir šokių. 
Ši diena buvo proga ne tik praturtinti savo žinias apie 
modernius ūkininkavimo būdus, naujausias technologi
jas, padaryti gerą darbą savo parapijai, bet ir šansas prieš 
didžiuosius metų darbus pailsėti, pasilinksminti ir drauge 
pabūti su tais, kuriuos vienija meilė gimtajai žemei ir 
sunkus žemdirbio darbas.

Kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai balandžio 
mėnesį išpuolė sekmadienį, o bazilika ūžė nuo tądien 
Krekenavoje vykusios Panevėžio vyskupijos Marijos 
legio no ACIES šventės dalyvių gausos. Vyskupas emeri
tas Jonas Kauneckas savo homilijoje apie legiono narius 
tądien kalbėjo kaip apie karius, kurie savo malda atsispiria 
šio pasaulio vilionėms ir skelbia Viešpaties žinią visiems 
aplinkui. Po šv. Mišių šventės dalyviai rinkosi į parapi
jos namų salę, kur jų laukė kupiškiečių moterų vokalinio 
ansamblio koncertas ir agapė. 

Balandžio 20 d., penktadienį, po šv. Mišių su vaikais 
ir jaunimu, parapijos namuose laukė „Žolynėlio“ narių 
pavasario gimtadienių šventė. Tokios progos įprastai yra 

balandžio mėnuo krekenavoS parapijoje
Sonata Česevičienė

cirkas, todėl nemaža dalis mažųjų trypčiojo ir mintimis jau 
buvo pasirodyme, o suaugusius pakvietėme į naujos tapy
bos darbų parodos „Māna“ atidarymą parapijos didžiojoje 
salėje. Kaunietė dailininkė Ina Adomaitienė mums atvežė 
ne tik savo spalvingus ir prasmingus darbus, bet net tris 
savo giminės kartas, kurių vyriausioji – tapytojos mama. 
Nuoširdi dailininkė, jos giminaičiai atvežė mums daug 
šilumos ir pavasarį velykiniame gluosnio šakelių vainike, 
kuriame slėpėsi rankų darbo kiaušinėliaisaldainiai. 

Kovo 28 d. šv. Mišios buvo aukojamos Krekenavos 
slaugos ligoninėje, o kitą dieną bazilikoje pradėjome 
svarbiausios metų savaitės, Didžiosios savaitės, pamal
das. Kovo 29 d. buvo minimas Šventosios Eucharistijos 

įsteigimas Paskutinės vakarienės šv. Mišiose, kurio
se klebonas šiemet nepritrūko vyrų kasmet atliekamai 
kojų plovimo apeigai. Nutilusiais vargonais pasitiktas 
buvo Didysis Penktadienis, Kristaus kančios pamaldos. 
Po jų, kaip ir kasmet, tradiciškai skubėjome į Panevėžio 
Nevėžio senvagėje einamą Kryžiaus kelią, kuris šiemet, 
deja, neįvyko dėl labai prasto oro. Daug darbo, pastangų, 
pasiruošimo, repeticijų reikalaujantis Velykų tridienis 
kulminaciją pasiekė Didžiojo šeštadienio vigilijoje. Šiais 
metais ji buvo trumpesnė, tačiau nemažiau iškilminga ir 
reikalaujanti susikaupimo. Suskambus varpams ir giedant 
„Aleliuja“ visus pripildė Velykų džiaugsmas! Jo nėra kape, 
jis prisikėlė! Kristus prisikėlė! Kristus tikrai prisikėlė! 
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Žiemužė nenoriai traukiasi iš mūsų kiemų, bet atgims
tantis pavasaris vis labiau apie save primena. Taip pat ir 
mes, gavėnios metu vis labiau artėjome prie Prisikėlimo 
šventės; ne tik Jėzaus, mirties nugalėtojo, pergalės šven
timo šventės, bet taip pat ir mūsų pačių atsivertimo, tapi
mo kitais, naujais žmonėmis šventės. Todėl kovo 18 d. 
Upytės Tradicinių amatų centre vyko „Turgus prieš 
Velykas“. Čia visi susirinkusieji galėjo įsigyti įvairių 
amatininkų, tautodailininkų darbų bei kulinarinio 
paveldo gamintojų produktų. Buvo organizuojamos 
verbų rišimo dirbtuvės bei kiaušinių margintuvės. 
Visi, kas buvo pasigaminę kokį nors raugo keramikos 
dirbinį, tą dieną galėjo jį išdegti krosnyje. 

Kad pilnai būtų galima išgyventi Kristaus kančią ir su 
ja susipažinti, kovo 23 d. Upytės bažnyčioje jaunuoliai, 
kurie ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui, ir vaikai, ku
rie ruošiasi Pirmajai Komunijai, apmąstė Kryžiaus kelią 
kartu su parapijiečiais. Vaikai patys skaitė apmąstymus, 
nešė kryžių nuo vienos stoties iki kitos, meldėsi. 

Šis kryžiaus kelio apmąstymas buvo ir pasiruošimas 
vaikams kovo 24 d. prieiti pirmą kartą išpažinties. Jau
dinosi ne tik patys vaikai, bet ir jų tėveliai. Po išpažinties 
buvo matyti džiaugsmas ir palengvėjimas, kad Dievas 
atleido jiems nuodėmes. Kai kurie dalinosi, kad padarė 
rimtus pasiryžimus keisti savo gyvenimą.

Kovo 30 d. Didįjį Penktadienį 15 val. susirinkome 
vėl kartu apmąstyti Kryžiaus kelią ir Jėzaus mirtį. Nes, 
pagal tradiciją, būtent tą valandą prisimename Jėzaus 
mirtį, kai Jis savo dvasią atidavė į Tėvo rankas.

naujienoS iš upytėS
Ses. Ingrida Kazlauskaitė

rinkliavoS krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €
Sekmadienis (0304) 187,51 89,00 
Sekmadienis (0311) 183,20 229,00 
Švč. M. Marijos atlaidai (0315) 210,00  
Sekmadienis (0318) 164,60 112,00 45,00
Verbų sekmadienis (0325) 719,16 238,00 
Didysis Ketvirtadienis (0329) 95,00  
Didysis Penktadienis (0330) (Šventai Žemei) 200,34  
Velyknaktis (0331) 752,14  
Velykų rytas (0401) 1135,78 761,00 157,00
Sekmadienis (0408) 459,70 171,00 
Švč. M. Marijos atlaidai (0415) 619,50  
Sekmadienis (0422) (kunigų seminarijai) 294,40 168,00 
Sekmadienis (0429) 270,27 141,00 

2018 m. kovo ir balandžio mėn. parapijų pajamos

švenčiamos pasirenkant ypatingą temą. Tąkart šventė 
visus nukėlė į Prancūziją, o vakaro veiklos buvo glaudžiai 
susijusios su tos šalies papročiais, kultūra ir istorija. Kažin, 
ar šventiniame meniu buvo pateikta varlių kojelių?

Paskutinį mėnesio sekmadienį parapijos vaikai, 
besiruošiantys Pirmosios Komunijos sakramentui, ir jų 
mamytės turėjo unikalų edukacinį užsiėmimą – rožinio 

vėrimą. Išsiaiškinę rožinio karoliukų prasmę, turėdami 
vaizdines priemones ir daugybę įvairiaspalvių karoliukų 
visi galėjo pasigaminti sau rožinį, kuris iš karto ir buvo 
pasitelktas kalbant maldas Švč. Mergelei Marijai. Ši veik
la buvo tarsi simbolinis perėjimas iš balandžio į gegužę, 
mėnesį, kuris ypatingai yra pavestas Marijai, jai skiriant 
kasdienes gegužines pamaldas bazilikoje. 

Didžiojo Tridienio pamal 
dos nebuvo organizuojamos 
mūsų parapijoje, tad, kas tik 
rai tikėjo ir norėjo kartu su 
visais tikinčiaisiais daly vauti 
prisimenant tuos didžius 
įvy kius, kurie įvyko Jėzaus 
gyvenime, dalyvavo Kreke
navos bazilikoje organizuo
jamose pamaldose.

Balandžio 1 d. Velykų pri  
si kėlimo rytas Upytėje pra 
sidėjo su lietumi – galima 
išskaityti, kaip Dievo malonių 
lietumi. Tad procesiją teko 
padaryti visiškai minimalią 
(dėl gausių maldininkų) baž
nyčios viduje. Bet tai nesu 
trukdė pilnai išgyventi Vely
kinio džiaugsmo.

Balandžio 13 d. trys jaunuoliai noriai išvyko į Kaune 
vykusį Lietuvos Jaunimo sielovados forumą „JAUNI
MAS, TIKĖJIMAS, PAŠAUKIMAS“, kuris buvo orga
nizuojamas besiruošiant Jaunimo sinodui ir atliepė 
Popiežiaus Pranciškaus kvietimą kurti jaunatviškesnę 
Bažnyčią, atvirą nuomonių skirtumui ir susitikimui. 
Jaunimas dalyvavo visos dienos programoje: konferen
cijose, diskusijose ir šlovinime. Jaunimas grįžo paten
kintas, pilnas naujų jėgų, idėjų ir supratimo, kad Lietu
voje yra daugiau tokių jaunų žmonių, kuriems tikėjimas 
užima svarbią vietą jų gyvenime.



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
parapijos referentė ir buhalterė
      Sonata Česevičienė, tel. 8 620 20989
krekenavos vargonininkas
      Mantas Masiokas, tel. 8 625 30704
krekenavos parapijos ūkvedys
      Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
krekenavos bazilikos zakristijonas
      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, tel. 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, Algirdas 
Pogužinskas
     Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė, Akvelina 
Pogužinskienė
     Upytėje – Tadas Grybas, Tomas Černauskas    
     Nešti pas ligonius – s. Ingrida Kazlauskaitė

2018 m. kovą iškeliavusieji į amžinybę
krekenavos parapijoje

Jonas Martuzevičius, 78 m.
Virginijus Debeikis, 61 m.
Adelė Aldona Valikonienė, 82 m.
Vilija Grabliauskienė, 63 m.

upytės parapijoje
Bronislava Pabedinskienė, 104 m.

2018 m. balandį iškeliavusieji į amžinybę
krekenavos parapijoje

Janina Gnižinskienė, 75 m.
Danutė Grinkienė, 56 m.

upytės parapijoje
Antanas Vasiliauskas, 77 m. prisiminkime juos maldose. Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje 

pirmąjį mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
ir atlaidų 15ą mėn. dieną 11–12 val.

Adoracijos metu bus klausomasi išpažinčių

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

2018 m. balandį pakrikštytieji
krekenavos parapijoje

Gabrielė Ieva Kličiūtė

krekenavos parapijoje
Luka Elžbieta Bražinskaitė

marijos legionas renkasi šeštadieniais po 12 val. šv. 
Mišių altarijos patalpose (Bažnyčios g. 11).

pamaldų laikaS
krekenavos švč. m. marijos ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (nuo rugsėjo iki birželio mėn.)
Atlaidų 15omis mėn. dienomis:

Lapkričio–balandžio mėnesiais 12 val.
Gegužės–spalio mėnesiais 10 ir 12 val.

Laidotuvių atveju (išskyrus pirmadienius) 12 val.
upytės šv. karolio boromiejaus bažnyčioje

Sekmadieniais 10 val.
vadaktėlių šv. jono nepomuko bažnyčioje

Birželio  3 d. 14 val.

krekenavos slaugos ligoninėje
Ketvirtadieniais sutartu laiku

bazilikoje išpažinčių klausoma
Penktadieniais nuo 17.30 iki 17.55 val. bazilikos zakristijoje
Šeštadieniais nuo 11.30 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje
Sekmadieniais nuo 11.15 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio 
pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.

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

šeštadieniais 13–15 val. Kitu metu kreiptis telefonu.

krekenavos parapijos raštinės darbo laikas
Nedirba

VI
VII

II - V 8–12 val.
9–13 val. (naujas)
Valanda prieš ir po šv. Mišių 

I 


