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Laukdami Šventojo Tėvo Pran -
 ciškaus apsilankymo Lietuvo-
je, esame kviečiami maldoje 
išgirsti apsilankymo temą 
„Kris tus Jėzus – mūsų viltis“. 
Švęsdami savo valstybės at-
kūrimo šimtmetį, trokštame 
mūsų Tėvynei Lietuvai ir jos 
žmonėms vilties. Nuo pasku-
tinio Šventojo Tėvo Jono Pau-
liaus II apsilankymo mūsų šaly-
je 1993 metais labai daug kas 
pasikeitė: tapome laisvesni, 
eu ro pietiškesni, šiuolaikiškesni. 
Tačiau šalia visų šių teigiamybių 
pasimato ir baimės, nusivylimo, 
nevilties šešėliai. Kad galėtume 
įsivaizduoti ir kurti savo ateitį, 
reikalingas tikros Vilties pagrin-
das. Popiežius Pranciškus savo 

apsilankymu nori mums priminti, kad pats tikriausias gyvenimo ir 
vilties pagrindas yra žmogumi tapęs Dievo Sūnus Jėzus Kristus. 

O kaip tampama žmogumi? Gimstant. Štai kodėl netgi visa ko Kūrėjas 
Dievas, panorėjęs tapti vienu iš mūsų, turi Motiną, Švenčiausiąją 
Mergelę Mariją. Krekenavos Mažojoje bazilikoje ypatingu pamaldumu 
kas mėnesį, o ypač Didžiuosiuose Žolinės atlaiduose, pagerbiame mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Motiną Mariją. Jeigu Kristus Jėzus yra mūsų 
viltis, tai Motina Marija yra mūsų Vilties Motina. Norėdami pažinti ir 
priimti tikrąją Viltį, turime pažinti ir priimti tą Viltį dovanojančią Mamą. 

Krekenavos bazilikoje nuo seno saugomas stebuklingas Dievo Moti-
nos su vaikeliu Jėzumi paveikslas. Pastaruosius trejus metus originalus 
paveikslas yra Vilniuje Prano Gudyno restauravimo centre, kur nuosta-
bios restauratorės Janinos Bilotienės širdimi ir rankomis nuimamos per 
ilgą laiką susikaupusios dulkės ir grąžinami tikrieji atspalviai bei bruožai. 
Galiu pasidžiaugti, kad paveikslo restauracija artėja į pabaigą, ir jau 
šiuose metuose norėjome jį sugrąžinti į tikruosius namus – bazilikos 
didįjį altorių. Tačiau dėl rudenį prasidėsiančių didelių bazilikos išorės ir 
vidaus remonto darbų neseniai restauruotam paveikslui į tokią aplinką 
sugrįžti būtų pernelyg pavojinga. Todėl, kol vyks remonto darbai, 
turėsime pasitenkinti spalvine restauruoto paveikslo kopija, o originalus 
paveikslas dar turės paviešėti Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejuje, kur 
jį galėsime aplankyti ir patys, ir taip pat Vilniaus miesto gyventojai bei 
svečiai. Tikiu, kad remonto darbai bus atlikti laiku ir po jų restauruotas 
stebuklingasis paveikslas sugrįš į atnaujintus ir jaukius bazilikos namus. 

Turėdami Kristų, kaip mūsų Viltį, ir Mariją, kaip Vilties Motiną, 
turėkime Krekenavos baziliką, kaip Vilties namus. Laukiu visų Didžiuo-
siuose Žolinės atlaiduose šių metų rugpjūčio 14–20 dienomis. 

Viltyje kartu su Jumis,
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM   

Rugpjūčio 14 d. (antradienis)
Bazilikos konsekravimo 7-ųjų metinių diena
16.30 val. Himnas akatistas Marijai
18 val. Šv. Mišios
22–7 val. Švč. Sakramento adoracija

Rugpjūčio 15 d. (trečiadienis)
ŽOLINĖS DIENA
6 val. Šv. Mišios
9 val. Šv. Mišios
11.30 val. Rožinio malda
12 val. Šv. Mišios 
13.30 val. Liudo Mikalausko ir Panevėžio rajono 
pučiamųjų orkestro programa bazilikos aikštėje
16.30 val. Jaunimo vakaras
18 val. Šv. Mišios
19 val. Vakaro koncertas miestelio aikštėje

Rugpjūčio 16 d. (ketvirtadienis)
KUNIGŲ, PAŠVĘSTOJO GYVENIMO 
IR PAŠAUKIMŲ DIENA
Rugpjūčio 18 d. (šeštadienis)
MARIJINIŲ ORGANIZACIJŲ IR  
ĮVAIRIŲ MALDOS GRUPIŲ DIENA
Rugpjūčio 19 d. (sekmadienis)
ŠEIMŲ IR PARAPIJINĖS 
BENDRUOMENĖS DIENA
9 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė
11.30 val. Rožinio malda

(19 d. – Nuncijaus sutikimas)
12 val. Šv. Mišios
17 val. Filmas apie pop. Pranciškų bazilikoje
18 val. Šv. Mišios

Rugpjūčio 17 d. (penktadienis)
„CARITO“ IR LIGONIŲ DIENA
9 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė
11.30 val. Rožinio malda
12 val. Šv. Mišios
16 val. Vidinio išgydymo pamaldos
18 val. Šv. Mišios

Rugpjūčio 20 d. (pirmadienis)
TIKYBOS MOKYTOJŲ IR 
KATECHETŲ DIENA
9 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė
11.30 val. Rožinio malda
12 val. Šv. Mišios

DIDŽIŲJŲ  ŽOLINĖS  ATLAIDŲ 
programa:Mieli piligrimai,
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Vaikus, turinčius 9 ir daugiau metų bei norinčius ruoštis Sutaikinimo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakra
mentų priėmimui, ir tų vaikų tėvelius (ar globėjus) kviečiame rugpjūčio 27 – rugsėjo 16 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje 
jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: vaiko Krikšto pažymėjimo kopiją ir užpildytą registracijos 
anketą-susitarimą, kurį nurodytu laiku bus galima gauti raštinėje arba atsisiųsti iš parapijos internetinio puslapio. Pirmasis 
bendras susitikimas su vaikais ir jų tėveliais (ar globėjais) vyks bazilikoje rugsėjo 16 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių.

Vaikų pasiruošimas šiems sakramentams tęsis iki 2019 m. birželio mėnesio. Katechezės susitikimai vyks grupelėmis 
kas antrą sekmadienį. Vaiko ir bent vieno iš jo tėvelių (ar globėjų) dalyvavimas kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose ir 
grupelės susitikimuose kas antrą sekmadienį yra privalomas. Gavėnios laikotarpiu (2019 m. kovo 6 – balandžio 20 d.) 
vaikai, individualiai pagal savo pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį (t. y., priims Sutaikinimo sakramentą). Pirmosios 
Šv. Komunijos priėmimas numatomas 2019 m. birželio 8 d.

***
Jaunuolius, 15 metų ir vyresnius, apsisprendusius ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame rugpjūčio 27 – 

rugsėjo 16 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: savo 
Krikšto pažymėjimo kopiją, Pirmosios Šv. Komunijos pažymėjimo kopiją ir užpildytą registracijos anketą-susitarimą, 
kurį nurodytu laiku bus galima gauti raštinėje arba atsisiųsti iš parapijos internetinio puslapio. Pirmasis bendras susi-
tikimas su norinčiais ruoštis Sutvirtinimo sakramentui vyks bazilikoje rugsėjo 30 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių. 

Pasiruošimo šiam sakramentui programa tęsis iki 2019 m. birželio mėn.
***

Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramentams klausimais galima paskambinus 
telefonu 8 615 53708 (Svajonei Lapiniauskienei, parapijos religinio ugdymo vadovei).

NORINČIŲ RUOŠTIS SAKRAMENTAMS KREKENAVOS PARAPIJOJE ŽINIAI

Jau trečią vasarą, birželio – liepos mėnesių ketvirtadie-
niais, Krekenavos parapijoje vyko vaikų vasaros dienos 
stovyklėlė. Joje buvo kviečiami dalyvauti vaikai, kurie jau 
yra priėmę Pirmąją Šv. Komuniją ar tam ruošis ateityje. 
Džiugu, kad, ypač šiais metais, daug mažųjų parapijiečių 
ar atvykusių pas savo giminaičius atostogautojų, kai ku-
rie net ne pirmą vasarą, tapo mūsų stovyklėlės dalyviais. 
Dažniausiai susirinkdavo 25 – 30 vaikų.

Ką veikėme stovyklėlėje? Žaidėme įvairius stalo ir judrius 
žaidimus, ypač futbolą, kvadratą, slėpynes, dalyvavome 
estafetėse, piešėme, modeliavome, vaidinome, giedojome, 
mokėmės melstis... Taip pat keliavome į Krekenavos re-
gioninio parko lankytojų centrą ir po Krekenavos apylin-
kes, maudėmės Nevėžyje, geriau susipažinome su parapija, 
bazilikos ir parapijos namų erdvėmis.

Didžiąja dalimi parapijos vaikų vasaros dienos sto-
vyklėlė buvo finansuota IMMACULATA fondo lėšomis, 
taip pat tėvelių aukomis.

IMMACULATA fondui buvome parašę keletą projektų. 
Gautų lėšų dėka įgyvendinome du projektus: „Vaikų vasaros 
dienos stovyklėlė“ ir „Pramuštgalviai“ (kurio tikslas – parapi-
jos vaikų ir jaunimo sporto erdvės išplėtimas). IMMACULA-
TA fondo lėšomis įsigijome normalaus dydžio futbolo vartus 

ir futbolo kamuolį, stalo futbolo žaidimą, stalo teniso stalą ir 
raketes, keletą įdomių stalo žaidimų, kitų vaikų bei jaunimo 
veiklai reikalingų priemonių. Manome, kad tai pagelbės ug-
dant jaunųjų parapijiečių sveiką gyvenseną ir skatins jų fizinį 
aktyvumą bei prasmingą laisvalaikio praleidimą.

Žinoma, kad mes tik dviese su parapijos vaikų bei 
jaunimo veiklų koordinatoriumi Kęstučiu nebūtume 
gebėję visą, kas reikalinga stovyklėlės organizavimui, kai 
susirinkdavo tiek daug vaikų, atlikti. Todėl esame labai 
dėkingi mums pagelbėjusioms, organizuojant įvairias 
veiklas, gaminant maistą, ruošiant ir tvarkant patalpas bei 
reikalingas priemones, parapijos jaunosioms savanorėms: 
Žilvijai, Otilijai, Julijai, Kamilei, Samantai, Rugilei, Elingai, 
Akvilei, Simonai. Ačiū Jums ir visų stovyklautojų vardu!

PARAPIJOS VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ VASARA
Katechetė Svajonė Lapiniauskienė

RINKLIAVOS Krekenavos, € Upytės, € Vadaktėlių, €
Sekmadienis (07-01)  Šv. Petro skatikas 227,55 175,00 -
Sekmadienis (07-08) 270,91 115,00 63,00
Sekmadienis (07-15) Švč. M. Marijos atlaidai Krekenavoje 337,12 52,50 -
Škaplierinės atlaidai Roduose (07-15) 200,78 - -
Sekmadienis (07-22) Magdalenos atlaidai Upytėje - 810,60 -
Sekmadienis (07-29) 151,09 111,00 -

2018 m. liepos mėn. parapijų pajamos
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Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos 
AtStAtyMo įrAnKiAi. 

75 tiKrų tiKriAuSi PrAKtiniAi būdAi PAdAryti jūSų PArAPiją gErESnE

5. nugriaukite bokštus
„Kad visi būtų viena, kaip tu Tėve esi manyje ir aš tavyje, kad jie būtų mumyse, 

ir kad pasaulis įtikėtų jog tu esi mane siuntęs.“ (Jn 17, 21)

Tikintieji kviečiami kasdien 
asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą:

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Die vas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, 
saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belau kian
tiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.

POPIEŽIAUS VIZITO BELAUKIANT

Šventojo Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui: 
Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasi rinkimai saugotų šeimas kaip žmonijos turtą.

Visa informacija: www.popieziausvizitas.lt

Pradėdami pažinti, kaip didžiausios ir sėkmingiausios 
bažnyčios veikia mūsų šalyje, mes taip pat išmokome 
akivaizdų (bet mums ne tokį akivaizdų) dalyką, ko-
kios vertingos yra geros programos vaikams. Tuo metu 
turėjome religinio ugdymo vadovę, kuri vykdė religinio 
ugdymo programą, vadovaudamasi nusistovėjusiomis 
ir tradicinėmis priemonėmis bei metodais, randamais 
daugelyje kitų parapijų. Išskyrus tai, nedaug ką daugiau 
težinojome apie vaikų programas. Tačiau tam tikru mo-
mentu nusprendėme įtraukti religinio ugdymo vadovę į 
diskusiją apie tai, ką dar būtų galimą pasiūlyti mūsų vai-
kams, ypač sekmadieniais. 

Savaitė po savaitės mes eidavome pas ją su naujomis 
idėjomis, pasiūlydavome naujus resursus ir netgi įvairius 
seminarus, kur ji galėtų pasisemti įdomios ir svarbios 
patirties. Stengėmės, kad ji kaip nors išdrįstų palikti savo 
komforto zoną ir pamėgintų ką nors – bet ką – naują. 
Tačiau ji nuosekliai priešinosi, ir savaitė po savaitės, kai 
klausdavome, ar turi mums papasakoti ką nors naują, ji 
atsakydavo: „Nieko neturiu.“ 

Tomas: Dalykas, kurio mes ilgą laiką nesupratome, 
buvo tai, kad mūsų programa vaikams buvo atskirta nuo 
kitų, vieno žmogaus programa, kurią mes pavadinome 
„bokštu“. Ne tik tai, bet ir religinio ugdymo vadovė bei jai 
padedantys žmonės siekė, kad taip ir būtų. Jie kruopščiai 
ir pavydžiai saugojo savo programą, kad ji būtų tik jų, ir 
visaip priešinosi kieno nors pastangoms vaikų programą 
padaryti visos parapijos veikimo dalimi. 

Tai nėra puolimas prieš mūsų religinio ugdymo 
vadovę. Visos programos turi polinkį statytis „bokštus“, 
kad galėtų būti savarankiškos, su kitais nesusijusios. 
Nežinome, kodėl taip atsitinka, bet tai yra vienas iš 
dažniausių tarnystės nukrypimų. Pavyzdžiui, mūsų 
muzikos vadovų ofisai yra rūsyje, nes jie nori kuo rečiau 
susitikti kitus parapijos personalo narius, o ypač kleboną. 
Yra jaunimo veiklų koordinatoriai, kurie džiaugiasi, kad 
jų patalpos yra nebenaudojamo vienuolyno patalpose, ir 
jos yra tik jų karalystė, kur jie gali laikyti savo priemones, 

vykdyti savo programas ar tiesiog susitikti su draugais. 
Dar yra vikaras, kuris saugo savo žmones nuo susitikimo 
su sielovados asistente, kuri bandytų jų prašyti pagalbos 
jos koordinuojamose svarbiose parapijos tarnystėse. 

Daug kalbant apie sielovadinės komandos svarbą, atro-
do, kad didžiausias iššūkis yra tokią komandą suburti.

Kai Viešpats pašaukė mokinius, Jis subūrė juos kaip 
grupę ir nuolat reikalavo, kad jie būtų tarp savęs susiję ir 
kad dirbtų kartu. Tarnystė buvo Jo, o jie tik gavo progą 
kurį laiką joje dalyvauti. Tas turėtų būti tiesa ir mums. 
Tarnystė, kurioje dirbame, priklauso Kristui, mes tik 
gauname progą kurį laiką joje dalyvauti. Darome tai visi 
drauge, nes Jis to nori ir taip tarnystė efektyviausiai veikia. 

Pateiksime keletą pasiūlymų, kaip galite sugriauti jūsų 
parapijoje stovinčius „bokštus“ ir pajudėti pirmyn kaip 
komanda:

Aptarkite tikslus

Surinkite žmones, kad visi drauge aptartumėte, kur link 
juda jūsų tarnystė. Kartu mėginkite atsakyti į klausimą: 
„Ką mes stengiamės nuveikti?“

Ieškokite sutarimo

Sutarkite dėl tikslų. Jeigu reikia, ilgai diskutuo kite, 
ar net važiuokite į kalnus ar paplūdimį, bet kur, kur 
galėtumėte pasiekti sutarimą ir susikalbėjimą. 

Pradėkite

Darykite tai. Laikykite vienas kitą atsakingu prieš 
grupę. Pasirašykite susitarimą ir jo laikykitės, įskaitant ir 
pradedant nuo klebono. Dirbkite su tuo ir melskitės dėl to.

„Bokštai“ susilpnina tarnystės pastangas, klaidina 
parapijiečius ir ilgainiui sugriauna parapijos vienybę. 
Jėzus numatė šį pavojų, todėl taip karštai naktį prieš 
savo mirtį meldė vienybės tarp Jo mokinių. Tai turėtų 
būti ir mūsų malda.

Rugsėjo 22–23 d. Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus lankysis Lietuvoje.
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Kun. Michael: Kitoje šalies dalyje pažįstų kunigą, 
pakankamai atšiaurų žmogų, kuris dažniausiai kalba 
monotonišku balsu. Jis stengiasi, tačiau jo aukojamos 

Mišios, o ypač pamokslų sakymo maniera, yra 
nuobodi, tą jis ir pats pripažįsta. Toks yra jo 
stilius; išskyrus vieną dalyką. Jis yra didelis 
sporto gerbėjas ir kai futbolo sezono metu sek-
madieniais žaidžia jo komanda, nesusilaiko 
nekalbėjęs apie tai Mišių pabaigoje, ir tuomet 

visas jo nuobodumas išgaruoja, entuziaz mas 
liejasi per kraštus.

Dėkingumas ir užsidegimas – tai iš dalies kiekvieno 
asmenybę atspindintis dalykas. Kada kalbame apie tai, ten-
ka liūdnai pripažinti, kad dažniau negu reikėtų stokojame 
ir vieno, ir kito. Tačiau turėtume tik girti ir liaupsinti šią 
bruožų kombinaciją, kadangi būtent ji parapijos gyvenime 
veikia kaip tepalas varikliui. Būtų sunku surasti ką nors 
labiau tinkant tarnystei negu dėkingumas ir užsidegimas. 

Štai keletas praktinių žingsnių, kuriuos visi vadovau-
jantys galėtume žengti:

būkite dėkingi ir užsidegę dėl to, ką dievas jums padarė

Turėtume vis labiau būti dėkingi ir užsidegę dėlto, ką 
Dievas padarė dėl mūsų Jėzuje Kristuje: dovanojo mums 
išganymą ir turi mums planą. 

Būkite dėkingi ir užsidegę savo tarnyste

Turėtume būti dėkingi už savo tarnystę, pašaukimą, už 
tą gerą dalį, kurią gauname atlikti tame didingame darbe, 
kurį Dievas nuveikia mūsų parapijose. Turėtume savęs 
paklausti, kodėl mūsų dėkingumas ir užsidegimas taip 
laisvai dalinamas viskam, pradedant nuo elektronikos, 
maisto ir futbolo, tačiau kai kalbame apie darbą vietinėje 
parapijoje – patį svarbiausią darbą pasaulyje – liūdna, bet 
laikomės dažniausiai atokiai. 

Jūsų žmonės žino, ar jūs esate dėkingas ir užsidegęs 
tuo, ką darote. Augimas šiose savybėse jiems pasakys 
daug daugiau apie Evangelijos žinios tiesą ir vertę, negu 
visi pamokslai iš sakyklos.  

Būkite dėkingi už ir užsidegę dėl savo parapijiečių

Leiskite savo parapijiečiams ir svečiams žinoti, kad 
esa te už juos dėkingas ir džiaugiatės jų buvimu parapi-
joje ir bažnyčioje.

Šv. Paulius primena mums, kad dėkingumas ir dėko-
ji mas yra kiekvienos bendruomenės pamatinis dalykas. 
Tik pagalvokite: kassavaitinis mūsų susitikimas vadinasi 
„Eucharistija“, kas reiškia „dėkojimas“. Mes darome tai, 
ką mūsų Išgelbėtojas sakė mums daryti – dėkojame. Visas 
mūsų parapijos gyvenimas turėtų būti Eucharistija.  

Vasara šiemet visus lepina saulėtomis ir karštomis 
dienomis, todėl parapijos namuose ketvirtadieniais vy-
kusi vaikų dienos stovyklėlė sulaukdavo gausaus būrio 
atostogautojų. Oras dėkingas buvo ir maudynėms, ir 
žaidimams lauke. Visas dienas, kuomet vykdavo stovy-
kla, sulaukdavome savanorių, kurie savo laiką skirdavo 
užsiėmimams su vaikais, maisto gamybai, lavinančioms 
veikloms ir tiesiog buvimui kartu. Ši graži tradicija tikimės 
gyvuos ir kitą vasarą!

Lietuvos valstybės dieną, Karaliaus Mindaugo karūna-
vimą, kaip ir kasmet, susirinkome švęsti Upytėje. Klebonas 
kun. Gediminas Jankūnas vakarines šv. Mišias aukojo Upytės 
Karolio Boromiejaus bažnyčioje, kurioje pirmą kartą gie-
dojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonin-
inko Manto Masioko. Eisenoje į Upytės piliakalnį keliavome 
garbingai nešdami savo seniūnijų vėliavas, o ant piliakalnio 
išgirdome teatralizuotą ir liaudies dainomis pagardintą 
Upytės ir piliakalnio istoriją, kurią sekė Panevėžio folkloro 
ansamblis „Raskila“. Uždegę laužus su viso pasaulio lietu viais 
sugiedojome Tautišką giesmę ir susirinkome pasiklausyti 
kauniečių roko grupės „Thundertale“ koncerto. 

Liepos 8 dieną, sekmadienį, kasmėnesinės šv. Mišios 
buvo aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. 
Liepos 11 dieną, trečiadienį, parapijos namuose rinkosi 
ekonominė ir pastoracinė tarybos bei personalas, spręsti 

artėjančių Didžiųjų Žolinės atlaidų klausimus. Pasida-
linus darbai ir atsakomybėmis kasmet vis lengviau pavyk-
sta koordinuoti svarbiausią metuose savaitę, kuomet mus 
užplūsta piligrimai ir tenka pasirūpinti visais atvykstančiais. 
Klebonas paminėjo, kad kasmet pasiruošime atlaidams da-
lyvauja vis tie patys žmonės, pasidžiaugė jų tarnystėmis, bet 
tuo pačiu ir apgailestavo, kad  šis rūpestis nėra plačiau pasi-
dalijamas tarp parapijiečių. 

Liepos 13 dieną, penktadienį, į šv. Mišias susirinko 
didelis būrys 70-osios Krekenavos M. Antanaičio gimna-
zijos laidos abiturientų ir jų artimųjų. Klebonas kun. Gedi-
minas homilijoje kalbėjo apie pasirinkimus ir kaip svarbu 
juose kliautis Dievo valia ir vedimu, leidžiant Jam veikti. 
Gimnazijos direktoriui Vaidui Pociui kartu su pavaduotoja 
ugdymui Laima Augliene įteikus brandos atestatus, visi su-
sirinko parapijos didžiojoje salėje šventiniam pasibuvimui. 
Šių metų abiturientai rinkosi ne trankias išleistuves, o saulę 
lydėjo ir pasitiko tekant ant Baltijos jūros bangų.

Kasmėnesiniuose Švč. M. Marijos atlaiduose liepos 
mėnesį šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopja-
novas, kuris tą pačią dieną kartu su Naujarodžių kaimo 
bendruomene šventė vieną kartą metuose rengiamus Rodų 
Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės, Škaplierinės 
atlaidus. Tą karštą vidurvasario dieną Rodų koplytėlė buvo  
prisipildžiusi iki pat viršaus žmonių, krekenaviečiai choristai 

LIEPOS MĖNUO KREKENAVOS PARAPIJOJE
Sonata Česevičienė

6. jums (tikriausiai) reikia daugiau dėkingumo ir užsidegimo
„Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų 

tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam kiekvieno širdyje vis didėja.“ (2 Tes 1, 3)

Tęsinys kitame numeryje
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Vasara – atostogų, atsipalaidavimo ir pramogų metas. Yra 
didelė pagunda pasiduoti linksmybėms užmirštant savo įsipa -
reigojimus bei pareigas. O tai ne tik bendravimas vienas su ki-
tu, bet ir su Tuo, kuris mus sukūrė ir besąlygiškai myli. Liepos 
mėnesį ypatingai paminėjome Lietuvos 100-metį. Tai gera 
proga pagalvoti apie savo, kaip Lietuvos piliečio, pareigas.

Upytės parapijiečiai turėjo įsimintiną ir labai naudingą 
kelionę į Kamajus. Liepos 17 d. kartu su Krekenavos 
parapijiečiais nuvyko aplankyti Kamajų parapijos kleboną 
bei žmones. Kelionės tikslas buvo pasisemti patirties iš 
kitų parapijų, kur patys žmonės, ne tik kunigas, įsijungia į 
parapijos gyvenimą: tvarko bažnyčią, priima tuos, kurie iš 
smalsumo apsilanko pas juos, praveda įvairias programas 
ir net lanko parapijiečius. Kelionę vainikavo apsilanky-
mas Rokiškio dvare ir bažnyčioje, kur galėjome apžiūrėti 
vertingus meno dirbinius. Labai nuoširdžiai dėkojame už 
šios kelionės suorganizavimą kun. Gediminui, Kamajų 
parapijos klebonui kun. Andriui Šukiui ir Rokiškio de-
kanui kun. Eimantui Novikui.

Liepos 22 d. šventėme didžiuosius parapijos atlaidus – 
šv. Magdaleną. Džiugu, kad tai jau tampa tradicija, kai į 
šiuos atlaidus suguža ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai, ku-
rie kažkokiu būdu yra susiję su Upyte. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems parapijiečiams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šios iškilmės organizavimo bei prisidėjo pačiu 
dalyvavimu. Žinoma, ypatingai norisi padėkoti vaikams ir 
jaunimui, kurie neišsigando karščio ir savo dalyvavimu – 
gėlių barstymu, įsijungimu į procesiją prie vėliavų ar patar-
navimu prie altoriaus – papuošė mūsų šventę.

Kaip ir kiekvienais metais, po bendros Eucharistinės 
maldos šventė persikėlė į Upytės bandymų stoties admi-
nis tracinio pastato kiemą. Ten šoko ir mus džiugino savo 
šokiais Upytės vaikai ir jaunimas, taip pat svečių ansamblis 
„Upite“ iš Latvijos ir grupė „Jonis“. Dėkojame organizato-
riams už surengtą nuostabią šventę!

Nors vasara eina jau į pabaigą, bet karščiai dar nesi-
traukia iš mūsų kiemų. Tad linkime, kad neperkaistumėte 
nuo saulės, bet slėptumėtės maldos pavėsyje.

NAUJIENOS IŠ UPYTĖS
Ses. Ingrida Kazlauskaitė

net netilpo ant „viškų“, tad giedoti teko ir stovint ant laiptų. 
Vyskupas Linas, pirmą kartą aukojęs šv. Mišias Rodų kop-
lyčioje, ypatingai palietė visų širdis, ir buvo svetingai pri-
imtas kaimo bendruomenės. Agapės metu visus linksmino 
Naujarodžių folkloro ansamblis ir Upytės tradicinio muzi-
kavimo ansamblis „Vešeta“, netrūko nei dainų, nei šokių, o į 
ratelį įsitraukė ir pats ganytojas.

Atlaidų šurmuliui nurimus, buvome pakviesti apsilan-
kyti Kamajų krašte, kur klebonauja kunigas Andrius Šukys. 
Atvy kome net keliais automobiliais: klebonas, pastoracinės 
tarybos nariai, personalas ir kiti aktyvūs parapijiečiai. Kun. 
An  drius mus pasitiko Salose, unikaliame ežero pusiasalyje 
esančiame kaimelyje, kuriame aplankėme medinę bažnytėlę 
ir dvarą. Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje po šv. Mišių, ku-
rias aukojo abu kunigai, susipažinome su Kamajuose vykdo-
ma interak tyvia programa „5 IN 1”, kuri leidžia susipažinti su 
liturgija, daiktais, naudojamais apeigų metu, atsako į rūpimus 
klausimus žaidimo forma ir leidžia pažinti ne tik objektus 
bažnyčioje, bet atsako ir į svarbius tikėjimo klausimus. Susi-
tikome ir su Kamajų gimnazijos tikybos ir etikos mokytoja, 
kuri mums pasakojo, kaip veikia jų parapija, kaip įsitraukia 
į veiklas ir pasiskirsto atsakomybėmis parapijiečiai. Buvo 
įdomu klausyti, kaip panašūs dalykai vyksta kitoje parapijoje, 
pasilyginti ir pasisemti idėjų, tuo pačiu gaunant patvirtinimą, 
kad Viešpats veikia per mus ir mumyse, darydamas didžius 
darbus. Klebonas kun. Andrius mums paruošė ir ekskursinę 
programą: aplankėme Rokiškio dvarą, išgirdome daug įdomių 
pasakojimų ir istorijų iš muziejaus gidės lūpų, pasigrožėjome 
unikalia medinių prakartėlių kolekcija Rokiškio krašto muzie-
juje, likome sužavėti medžio skulptoriaus L. Šepkos drožiniais, 
kuriuose ir malda, ir asmeninis drožėjo pasaulis, betarpiškai 
pilnas Dievo artumo. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje mus pasitiko klebonas dekanas Eiman tas Novikas, 
aprodęs ne tik bažnyčią, koplyčią, bet ir rūsius bei dvariškių 
ložę. Grįžome į savo parapiją supratę, kad Dievas veikia skir-
tingais būdais skirtingose vietose, bet bendras vardiklis tokio-
se parapijose, kur tikrai matomas Jo veikimas, yra paprastų 
parapijiečių įsitraukimas, savanorystė ir tarnystė. 

Priešpaskutinis liepos mėnesio savaitgalis buvo itin gau  -

sus renginių. Penktadienio, liepos 20 dienos, vakare rin-
komės į dviejų folkloro ansamblių koncertą: Upytės, 
Panevėžio rajono (Lietuva) ir Upites, Vilakos rajono (Lat-
vija). Šis koncertas, dviejų giminingų miestelių, kuriuos 
sieja ta pati Upytė, buvo skirtas abiejų šalių valstybingu-
mo atkūrimo 100-mečiams paminėti, todėl po dainų 
ir šokių turėjome ir šventinį tortą su šalių vėliavomis, 
ir net šventinius fejerverkus, kuriuos mums dovanojo 
UAB „Aukštaitijos būstas“. Šeštadienį, liepos 21 dieną, 
parapijiečiai skubėjo į tradicinę kasmetinę Duonos šventę, 
organizuojamą „Radviliškių kaimo kepyklos“ Audronės 
ir Albino Kisielių sodyboje. Sekmadienį, liepos 22 dieną, 
gretimoje Upytės parapijoje buvo švenčiami Šv. Marijos 
Magdalenos atlaidai ir kraštiečių šventė, bet apie tai pa-
pasakos Upytės kronikoje sesuo Ingrida. Žinau tik, kad 
ir ten būta smagios bendrystės akimirkų, kurias įamžinus 
šventės fotografams, teko matyti socialiniuose tinkluose.

Paskutinę liepos savaitę stovyklon Berčiūnuose rinkosi 
Panevėžio vyskupijos ministrantai. Dalyvavo ten ir mūsų 
vaikai bei jaunimas, vadovaujami koordinatoriaus Kęstučio. 
Liepos 29 dieną, sekmadienį, parapijos choras, vadovauja-
mas Manto Masioko, giedojo šv. Mišiose Anykščių Šv. apaš  -
talo evangelisto Mato bažnyčioje. Choristai turėjo pui-
kią progą kartu su anykštėnais pasibandyti sunkiąsias 
lotyniškas, taip vadinamas Liudviko mišių giesmes, kad 
drąsiau būtų sutikti Apaštališkąjį nuncijų Krekenavos bazi-
likoje artėjančių Didžiųjų Žolinės atlaidų metu. Anykščiai 
turtingi lankomais objektais, tad net ir labai karštą dieną 
aplankėme Lajų taką, kuriame linksminome turistus savo 
dainomis, ir apverstą namą. Pabendravę agapės metu su 
Anykščių choristais, pakvietėme juos apsilankyti ir mūsų 
bazilikoje. Choristai aplankė Anykščius, o klebonas kun. 
Gediminas tą pačią dieną buvo pakviestas aukoti šv. Mišias 
Kėdainių rajone, Leščių Dievo Apvaizdos bažnytėlėje Šv. Ig-
naco Lojolos atlaiduose. Šis ryšys tarp parapijų užsimezgė 
gegužės mėnesį, kuomet buvome išvykę į mokymus Šiluvoje, 
ir ten susipažinome su itin aktyviais Leščių parapijiečiais. 
Kartu su klebonu vyko ir keletas mūsų parapijiečių, tad šis 
gražus bendravimas tikėtina ir toliau nenutrūks. 



2018 m. liepą iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje

Gemutė Plėštytė, 74 m.
Ona Kavaliauskaitė, 86 m.
Vanda Samuolienė, 70 m.
Stanislava Račinskienė, 91 m.
Zita Kundrotaitė, 94 m.
Apolinaras Vadimantas Jovaišas, 80 m.
Ulijanija Kibartienė, 83 m.

Upytės parapijoje
Janina Juknevičienė, 84 m. Prisiminkime Juos maldose.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje 
pirmąjį mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
ir atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Adoracijos metu klausomos išpažintys

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

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

2018 m. liepą susituokusieji
Krekenavos parapijoje

Edvinas Vaičaitis ir Saulita Roličiūtė
Mantvydas Sereika ir Evelina Valuškaitė
Justinas Mažeika ir Simona Maslauskaitė

Vadaktėlių parapijoje
Egidijus Dubauskas ir Skirmantė Balčiūnaitė

PAMAldų lAiKAS
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (nuo rugsėjo iki birželio mėn.)
Atlaidų 15-omis 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

Rugsėjo 2 d. 14 val. (pal. Izabelės atlaidai)

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 8–13 val.
9–13 val.
Valanda prieš ir po šv. Mišių 

I 

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
     Ramutė Valikonienė, tel. 8 616 44307

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 – Tomas Černauskas    
   Nešti pas ligonius – s. Ingrida Kazlauskaitė

2018 m. liepą pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Jokūbas Gedminas
Ignotas Rapolas Petraitis
Benas Adomas Ramanauskas
Ąžuolas Dovydas Švanys
Viltė Gertrūda Veliulytė
Dorotėja Kievinaitė

                    Upytės parapijoje
Kostas Jonas Matusevičius

Ugnė Angelė Salučkaitė
Urtė Marija Salučkaitė


