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Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys

Šių metų balandžio 11 d. Dievo Gailestingumo sekmadienio vigilijoje popiežius Pranciškus paskelbė savo bulę
Misericordiae vultus, kuria pranešė pasauliui apie ypatingus jubiliejinius Gailestingumo metus. Šioje bulėje pačiame
pirmajame sakinyje popiežius rašo, kad „Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas“ (misericordiae vultus). Ir kadangi krikščionys yra Jėzaus Kristaus mokiniai bei sekėjai pasaulyje, Gailestingumo metų šaukinys yra „Gailestingi kaip
Tėvas“ – suprask, mes kiekvienas, kurie esame pakrikštyti, turime būti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu gailestingi kaip Tėvas.
Gailestingumo šventieji metai bus pradėti švęsti šių metų gruodžio 8-ąją, Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo
iškilmės dieną, Romoje, Šv. Petro bazilikoje atveriant ypatingas šventąsias Gailestingumo duris. Popiežiaus pa
tvarkymu šventosios durys bus atvertos ir visų vyskupijų katedrose bei kitose ypač reikšmingose bažnyčiose. Mūsų
apaštalinis administratorius J. E. Lionginas Virbalas SJ nusprendė, kad Panevėžio vyskupijoje be Panevėžio katedros
kita reikšminga šventovė, kurioje visiems metams atveriamos jubiliejinės Gailestingumo durys, bus Krekenavos
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika. Toje pačioje popiežiaus bulėje nurodyta, kad jubiliejinės durys kate
drose ir pasirinktose šventovėse bus atidaromos trečiąjį advento sekmadienį (gruodžio 13 d.). Jubiliejiniai metai
pasibaigs 2016 m. lapkričio 20 d., per Kristaus Karaliaus liturginę iškilmę. Kaip rašo popiežius: „Užverdami tą dieną
Šventąsias duris, būsime kupini dėkingumo Švč. Trejybei už tai, kad Ji mums dovanojo tokį ypatingą malonės metą“.
Yra svarbu, kad kartu su tėvišku gailestingumu atpažintume ir persiimtume Motinos Marijos, priėmusios
dieviškąjį Gailestingumą į savo įsčias ir gyvenimą ir mums jį padovanojusios, džiaugsmu. Popiežius Pranciškus
kviečia kreiptis į Ją „sena ir visada nauja malda Salve, Regina, kad Ji nenuilstamai lydėtų mus savo gailestingomis akimis ir padarytų mus vertus kontempliuoti Gailestingumo veidą – savo Sūnų Jėzų“. Be abejo, Krekenavos
bazilikoje ilgus amžius gerbiama ir garbinama dangiškoji Dievo Motina nenustojo būti Malonių Versmė visiems,
kas prie jos artinasi su nuolankia ir maldinga širdimi. Tačiau tikėtina, kad Gailestingumo metų ir Šventųjų durų
atidarymas mūsų bazilikoje bus dar aiškesnis ir įtikinamesnis Bažnyčios ženklas, rodantis į begalinio gailestingumo
kupiną, atleisti ir susitaikinimo dvasios pripildyti trokštančią Dievo širdį.
Kaip praktiškai galėsime kuo pilnatviškiau išgyventi šiuos metus, Šventoji Dvasia nevėluos apreikšti per mūsų
dvasinius ganytojus, tačiau jau dabar yra aišku, kad šie metai ir šios durys dažnam iš mūsų turi tapti paskata ištarti
Dievui ir vienas kitam taip nelengvai pasakomą „atsiprašau, atleisk“, atliekant, kad ir po ilgesnio laiko, šv. Išpažintį.
Bet ir vėl, kaip popiežius Pranciškus pastebi, tikrąją atgailą, atsiprašymą ir susitaikinimą turi lydėti artimo meilės ir
gailestingumo darbai kūnui ir sielai. Vėlgi šitų metų reikia ne Bažnyčiai, ne popiežiui, vyskupams ar kunigams, kurie yra tik dieviškojo gailestingumo instrumentai, – šitų metų reikia pasauliui ir mums, kad sugrįžtų taika, ramybė
ir sugyvenimas mūsų valstybėse, tautose, bendruomenėse ir svarbiausioje žmonijos ląstelėje – šeimoje.
Jau dabar kviečiu visus, ypač Panevėžio vyskupijoje ir parapijose veikiančias įvairias maldos ir „Carito“ grupeles, gruodžio 13 d. 12 val. dalyvauti Šventųjų gailestingumo durų atidarymo iškilmėje Krekenavos bazilikoje. Tą
dieną šv. Mišiose giedos Širvintų mišrus choras „Dermė“, po pamaldų parapijos namuose bendros agapės metu
vyks dailininkės Virginijos Kutkienės parodos „Užmigę Viešpatyje“ uždarymas.
Visa tai dar bus. O netrukus pradėsime adventinį laikotarpį – laukimo ir pasiruošimo Jėzaus gimimo šventei
metą. Trumpėjančią dieną ir ilgas sutemas kviečiu išsklaidyti ne vien kalėdinių lempučių ir blizgučių gausumu, bet
tikrosios Šviesos įsileidimu į savo širdis ir gyvenimus. Laukdami ruošiamės, valomės, tvarkomės, o kad sulauktume
Dievo, reikia paruošti, išvalyti ir sutvarkyti savo sielą. Advento metu Krekenavos bazilikoje bus vykdoma gerumo akcija „Prisidėkime prie Kūdikėlio Jėzaus
ir vaikų žaidimų erdvės įrengimo“. Kviečiame visus savo adventine auka ir
kalėdine dovana prisidėti, kad jau dabar bazilikoje esantis vaikams skirtas kampelis būtų šiltesnis ir jaukesnis, o taip pat, kad panašus kampelis atsirastų ir parapijos namuose, kur vykstant įvairiems suaugusiųjų
renginiams ir susiėjimams būtų vieta, kur saugiai ir maloniai galėtų jaustis
mūsų mažieji.
Upytės parapijoje adventinė gerumo akcija ir jos metu surinktos aukos padėtų tinkamai sutvarkyti ir apšildyti
patarnautojų zakristiją, kad vaikai, kurie ateina patarnauti šventose apeigose, turėtų kur šiltai persirengti ir ruoštis
šv. Mišioms.
O Krekenavos stebuklingoji Dievo Motina – Malonių Versme, lydėk mus Gailestingumo metuose, kad patirtume tikėjimo jėgą ir džiaugsmą, kuriuo Tu gyvenai žemėje ir stiprini mus iš Dangaus.
Maldoje Jūsų

kun. Gediminas
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SPALIO naujienos iš upytės parapijos
ses. Inga Margevičiūtė PAMI
Spalio 17 d., šeštadienį, Upytės bažnyčią aplankė
skautų piligrimai keliaujantys J. Tumo-Vaižganto ke
liais. Bendrystės dvasioje keliaujantys Vadoklių „Parti
zano Vyčio“, Panevėžio Senvagės mokyklos „Birutės“,
Kazimiero Paltaroko gimnazijos „J. Tumo-Vaižganto“ ir
„Gabrielės Petkivičaitės-Bitės“ kuopų skautai aplanky
dami mūsų bažnytėlę nuoširdžiai klausėsi mokytojos
Dalios Griviškienės pasidalinimo apie Upytės bažnyčios

Rita Juozėnaitė

ir krašto istoriją. Truputį atsikvėpę ir pagilinę istorijos
žinias, skautai patraukė Vadaktėlių link.
Spalio 25 d. buvo pašventintas atnaujintas kryžius,
skirtas žuvusiems Vaišvilčių partizanams atminti.
Spalio 29 d., ketvirtadienį, vyko rudeninė šven
toriaus tvarkymo talka. Nuoširdžiai dėkojame mūsų
parapijos jaunimo grupelei ir visiems joje dalyvavu
siems parapijiečiams.

SPALIO mėnuo krekenavos parapijoje

Kaip gera bristi auksiniais nukritusių lapų takais ir
užuosti rudenėjančios gamtos gaivą!.. O dienos lekia
kaip pašėlusios: rodos, tiesiog įšokome į tamsiausią
metų laiką, ir spalio mėnuo – lyg sapnas. Ar jis buvo?..
Mėginu prisiminti...
Spalio 2 d., penktadienis. Nuo popietės įvairūs
darbeliai, pasiruošimas ir... ilgai lauktos pirmosios
šiais mokslo metais šv. Mišios su jaunimu. Švč. Jėzaus
Širdies litanija, gitaros skambesys, vaikiški balsai ir
rožinio malda jaukiai suklupus ant kilimo prie stebuk
lingojo Dievo Motinos paveikslo. Vėliau – žaidimai,
vakarienė, pokalbiai... Šilti ir pilni džiaugsmo Kreke
navos ir kaimyninių parapijų jaunimo penktadienio
vakarai prasidėjo!
Spalio 3 d., saulėtas šeštadienis. Prieš šv. Mišias
priešais pagrindines bazilikos duris būriavosi katinėliais,
šunimis, šuniukais, triušiukais vedini ar nešini jų šei
mininkai. Prieš gamtos globėjo šv. Pranciškaus dieną
mylimi gyvūnėliai sulaukė Bažnyčios teikiamo specia
laus palaiminimo.
Spalio 4 d., sekmadienis. Šv. Mykolo atlaidai
Ramygaloje. Klebonas kun. Gediminas paliko para
pijoje šeimininkauti mums jau pažįstamą kun. Saulių,
o pats išvyko pas kaimynus sakyti pamokslus, aukoti
šv. Mišias, iškilmingai atgabenti pačio iš Amerikos
atskraidintas kazimierietės motinos Marijos Kazimie
ros Kaupaitės SSC relikvijas. Žurnalistai užfiksavo,
kad po visų šių apeigų Ramygalos miestelyje vykusio
je šventėje klebonas dar ir sviesto gabalą senoviškoje
sviestamušėje sumušė...
Spalio 7 d., trečiadienį, vėl pradėjome Šventojo
Rašto studijų metus. „‘Vaikeliai, kaip sunku patekti
į Dievo karalystę!‘ – tai yra ateinančio sekmadienio
Evangelijos geroji naujiena,“ – sako kun. Gedimi
nas. „O kas čia gero?“ – pagalvojome... Galiausiai po
pusantros valandos smegenų ląstelių žiežirbavimo
paaiškėjo, kas ir kaip... Būti Jėzaus mokiniu – tikrai
nenumaldomai traukiantis iššūkis.
Spalio 8 d., ketvirtadienį, svečiuose sulaukėme
Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės parapi
jos klebono su pastoracinės tarybos nariais, Vilniaus
arkivyskupijos katechetikos centro atstove. Delegacija
atvyko pasidalyti ir pasisemti pastoracinio ir admi
nistracinio darbo parapijoje patirties, susipažino su

bazilikos istorija ir dabartimi, pasimeldė prie stebuk
lingosios Dievo Motinos paveikslo.
Spalio 10 d., šeštadienį, jaunimo delegacija iš
Krekenavos dalyvavo Kaune vykusiame sakralinių
šokių seminare „Talita kum – šok“. Nuo tos dienos
parapijoje turime šešis kvalifikuotus sakralinių šokių
mokytojus. Tikimės, kad sulauksime žinių ir įgūdžių
panaudojimo praktikoje. (Dėl pamokų galite kreiptis
į parapijos raštinę.) Tą pačią dieną šokėjai apsilankė
ir „Marijos radijo“ studijoje Kaune. Čia jiems nepa
prastai pasisekė, nes apie studiją ir darbą joje papasa
kojo pats radijo direktorius kun. Gintaras Blužas OFS.
Šioji spontaniška ekskursija sužavėjo ne mažiau nei
pagrindinis kelionės tikslas.
Spalio 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių įvyko bazi
likos choro susirinkimas. Įžangos žodį tarė kun. Ge
diminas, vėliau dalinomės, kodėl ir kaip pradėjome
giedoti, kalbėjomės apie giedojimo tarnystę, aptarėme
ateities planus. Svarbiausia susirinkimo mintis: cho
ras – tikėjimo ir tarpusavio meilės augimo mokykla.
Spalio 15 d., saulėtas atlaidų ketvirtadienis. Mūsų
mylimo vysk. Jono Kaunecko aukojamos šv. Mišios,
piligrimai iš Vajasiškio, Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio
ir skani Svajonės ir Akvelinos išvirta sriuba. Tiesa,
ir dėl naujo kreipinio kiek pasikeitusi Švč. M. Mari
jos litanija, kuri šį kartą žymiai geriau skambėjo nei
jos debiutas pirmąjį spalio šeštadienį. Aišku, ir tiems
maldininkams, kuriems ši malda buvo pažįstama ir
sava, ir vargonininkei bei klebonui dar ilgokai reikės
pratintis prie pagausėjusio teksto ir nepadaugėjusios
melodijos kaprizų...
Spalio 17 d., šeštadienis, svečių diena. Krekena
voje susirinko Lietuvos pasauliečių pranciškonų or
dino Panevėžio regiono brolijos generalinė kapitula,
Vadaktėliuose nakvynei apsistojo skautai iš Vadoklių
ir Panevėžio.
Spalio 18 d., Misijų sekmadienis. Šv. Mišiose mel
dėmės už misionierius ir jų veiklą, 200 Eur rinkliavą
skyrėme misijų veiklai paremti. Yra šalių, kur dar nėra
katalikybės, kur žmonės trokšta Dievo Žodžio paguo
dos, kur vyksta kunigai, vienuolės ir pasauliečiai.
Kai kur katalikybės jau nėra... Ten irgi reikia misijų.
Kaip ir mūsų skirtingose kasdienybėse ir skirtingose
aplinkose. Ne tik kažkur toli, bet ir čia esame pašaukti
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būti misionieriais, Gerosios Naujienos nešėjais.
Spalio 23 d., penktadienį, parapijos namuose – jauni
mo filmų vakaras. Pačių pagaminti spragėsiai, Coca
cola iš parduotuvės ir „Ekskursantė“... Beveik „Forum
Cinemas Krekenavoje“... Bazilikos choras nusižiūrėjo ir
planuoja filmų popietę savo globėjos šv. Cecilijos dieną.
Spalio 25 d., sekmadienį, svečiuose – VDU dėstytoja
dr. Bronė Gudaitytė su paskaita „Gyvenimo vertybių
dialektika“. Pilna parapijos namų salė klausėsi lektorės
sklandžiai dėstomų minčių apie
tai, kokie mes esame, apie tai,
kaip teisingai mylėti save, kaip
būti geresniais. Taip pat ir apie
tai, kaip ateinančio trečiadienio
talkoje teisingai kukliai ir tyliai
grėbti lapus.
Aišku, spalio 28 d., trečiadienį,
tą ir padarėme. Kukliai ir tyliai,
bet uoliai grėbdami talkininkai
sutvarkė beveik vi
są bazilikos
aplinką, taip pasiruošdami Visų

Šventųjų iškilmei, mūsų mirusiųjų paminėjimui ir,
žinoma, ateinančiai žiemai.
Spalio 29 d., ketvirtadienį, suaugusiųjų pavyzdžiu
pasekė ir vieną rudens atostogų dieną darbeliams prie
bazilikos skyrė Pirmajai Komunijai besiruošiantys
vaikai bei keletas vyresnėlių. Smarkiai pasidarbavę
visi kartu su kaip tik naują parodą iš Joniškio rajono
atvežusia dailininke Virginija Kutkiene susėdo užkąsti
ir išgerti arbatos. Pietų metas parapijos namuose – su
vaikų balsais ir juoku, „čiurlioniškomis“ naujos paro
dos spalvomis.
Dailininkės paroda pakeitė spalio mėnesį ekspo
nuotą Ryčio Mazūro fotonovelę „Šv. Jokūbo kelias.
2015 m. žiema“.
Greta to, kas jau papasakota, spalį klebonas aplankė
dalį dar nelankytų savo parapijiečių. Parapijos vyrai
uoliai darbavosi įrenginėdami naują raštinę parapijos
namuose. Įsibėgėjo vaikų pasirengimo sakramentams
pamokėlės... Mėnesio ratas apsisuko pilnas įvykių,
darbų, bendrystės ir pasakiško krentančių lapų
gražumo...

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)

Rūpinimasis moksleiviais
Galvojimas apie sekmadienį reiškia – programos
moksleiviams! Specialios programos pradinukams ir
paaugliams yra raktinės mūsų sekmadienio patirtys.
Vien jų buvimas mūsų kalendoriuje rodo, kad jauni
žmonės mums rūpi ne mažiau kaip ir visa kita parapi
joje, ir kad siekiame juos įtraukti į Bažnyčios gyvenimą.
Turime programą devintokams ir aukštesnių klasių
moksleiviams, ir atskirą programą penktokams–aštun
tokams, nes jeigu tų grupių neatskirtume, turėtume vieną
programą – penktokams–aštuntokams. Visai neseniai mes
padalinome jaunesniųjų programą į dvi atskiras: penk
tokams–šeštokams viena programa ir septintokams–aš
tuntokams – kita. Kuo labiau programa pritaikyta specifi
nei amžiaus grupei, tuo sėkmingesnė ji bus.
Dabartinė mūsų jaunimo programa kenčia, nes turi
dalintis erdve su vaikų programomis, tai reiškia, kad jos
negali vykti vienu ir tuo pačiu metu, o tai savo ruožtu
reiškia, kad šeimos su skirtingo amžiaus vaikais turi
važinėti kelis kartus. Tikimės vieną dieną tai pakeisti,
bet šiuo metu vaikų programos vyksta sekmadienio
ryte ir šeštadienio popietę, o moksleivių – sekmadienio
popietę. Geriausia būtų, kad mūsų jaunesniųjų progra
mos vyktų sekmadienio ryte, tačiau, kad ir kiek vietos
turėtumėte, vyresniųjų klasių programos turi vykti va
kare, nes jie jokiu būdu neatsikeltų sekmadienio rytui.
Savaitgalyje vykstančių programų patirtis – sma
gus laiko praleidimas draugų rate kartu su nemažu
skaičiumi suaugusiųjų vyrų ir moterų, kurie pasiryžę
bendrauti su moksleiviais vos jiems atvykus. Nėra

išankstinės registracijos, reikia tik ateiti ir, jeigu nori,
atsivesti draugą. Toliau eina šlovinimas, kuriam va
dovauja jaunimo muzikos grupė, ir tada trumpas
mokymas, dažniausiai pravedamas jaunimo vadovo
Kriso. Jo mokymas remiasi sekmadienio skaitiniais ir
yra tampriai susijęs su to sekmadienio homilija. Mes
vadiname šią programą „Minios programa“ ir, nors ji
tikrai nėra skirta pakeisti sekmadienio Eucharistiją, ji
puikiai tinka ją papildyti ir yra gera vieta nutolusiems
nuo Bažnyčios vaikams priartėti.
Pagrindinis Kriso mokymo tikslas yra duoti kryptį
pokalbiams, kurie, kaip mes tikimės, vėliau tęstųsi
mažose grupelėse. Po mokymo jaunuoliai susiskirsto į
mažas grupeles, kur giliau apmąsto, kas buvo sakyta, ir
stengiasi asmeniškai pritaikyti tą mokymą. Yra atskirai
berniukų ir mergaičių grupelės, nuo 6 iki 8 žmonių, va
dovaujamos suaugusių vadovų. Pačios grupelės vėliau
per savaitę pasiskirsto veiklą, kaip pavyzdžiui, tvarky
mosi užduotys, sporto programos ar smagus laiko pra
leidimas. Apie mažesnes grupeles kalbėsime daugiau
kitame skyriuje.
Pamename, kai atėjome į Gimimo parapiją, vaikų
ir jaunimo praktiškai nebuvo. Keli metai mūsų pačių
geriausių pastangų – ir vis tiek buvo sunku turėti ką nors
daugiau negu pasiruošimo Sutvirtinimui programą.
Jaunimui paprasčiausiai nerūpi, dar daugiau nerūpi jų
tėvams. O mes savo ruožtu prisipažįstame, kad mums ir
dabar sunku su jaunimu: motyvuoti juos ateiti, pasiek
ti, kad jie sugrįžtų, arba išlaikyti juos susidomėjusius
nėra paprastas dalykas. Iš kitos pusės, vienas iš labiau
siai stulbinamų dalykų, kad visos sėkmingos parapi
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jos, kurias mes stebėjome, turėjo sėkmingą jaunimo
programą. Kokia yra jų paslaptis? Pasirodo, tai ne
aukštoji matematika, bet keletas svarbių žingsnių vietoj
žaidimų ir kaltės.
1) Sukurkite gerą programą vaikams
Priežastis, kodėl mes neturėjome jaunimo pro
gramos, yra ta, kad mūsų vaikų programa buvo nuo
bodi ir nevykusi. Sukurkite gerą programą vaikams
ir ji užaugins jums kandidatus jaunimo programai.
Jeigu jiems patiko bažnyčioje, kuomet jie buvo vaikai,
jiems bus įdomu ir kai bus vyresni. Tai tiesiog taps jų
gyvenimo dalimi, bet ne kaip pamoka, kurią jie turi
išsėdėti ar reikalavimas, kurį turi išpildyti. Gera vaikų
programa taps pagrindu gerai jaunimo programai. Štai
kodėl mūsų vaikų programų koordinatorius ir jaunimo
programų koordinatorius dirba kartu ir netgi dalijasi
kabinetu.

2) Pasistenkite, kad jaunimo vadovas būtų pastebimas
Šalia klebono, jaunimo vadovas turi būtų geriausiai
žinomas ir pastebimas asmuo parapijoje. Kodėl? Todėl,
kad lengva jaunimo vadovui pasimesti minioje, ir tada
jaunimo programa taip pat pasimes. Pagalvokite apie tai:
mažiems vaikams visiškai nerūpi, kas yra jų religinio ug
dymo vadovas, bet jaunimo vadovas yra tas, kuris „par
duoda“ jaunimo programą. Šiuo metu Krisas praneša
skelbimus beveik visose mūsų Mišiose, netgi tada, kai jie
visiškai nesusiję su jaunimo programa. Visi jį žino ir dar
padeda tai, kad jis turi gerą humoro jausmą.
Jūs tikriausiai norėtumėte, kad jūsų jaunimo vado
vas būtų jaunuolis. Tai atrodytų geriau jūsų jaunimui.
Jaunas vadovas greičiausiai turėtų daug energijos ir
būtų lankstus darbo tvarkaraštyje. Jeigu jūsų vadovas
yra vyrukas, suraskite jam jauną pagalbininkę (arba
atvirkščiai). Jaunimui reikia tos pačios lyties modelio
pavyzdžio šioje tarnystėje. Pasistenkite, kad jūsų va
dovas būtų toks, kokio nori savo vaikams jų tėvai. Ir
jam arba jai reikia visos klebono pagalbos ir tiesioginio
kontakto su juo.
3) Padarykite jaunimo programa pasiekiamą
Jaunimo programų formulė yra „nereikia užsirašyti
iš anksto, tereikia tik ateiti“. Neturi būti jokių knygų,

klasių ar ko nors, kas nors kiek panašėtų į mokyklą.
Mūsų programose taip pat nėra mokesčio ar išankstinių
registracijų, moksleiviai gali ateiti bet kada ir jie visa
da gali atsivesti draugus. Kada paauglys gali atsives
ti draugą, tai padaro didelį skirtumą, ypač tokioje
bendruomenėje kaip mūsų, kur jaunuoliai lanko tiek
daug skirtingų mokyklų.
4) Padarykite savo programas nuostabias ir patrauklias
Tos pačios taisyklės galioja jaunimo programos kaip
ir suaugusiųjų. Muzika, mokymas ir vadovai turi būtų
aukščiausios kokybės, jauni žmonės atpažįsta ir vertina
kokybę ir tai suteikia patikimumo jūsų žiniai, kurią
norite perduoti.
5) Nenustokite sukę smagračio
Labai dažnai parapijos sunaudoja daug jėgų ir pinigų
jaunimo įvykiui, ir nesidžiaugia dalyvių skaičiumi. Tada
jie nustoja stengtis. Arba jie kokiam nors laikotarpiui
ką nors daro, pervargina savo savanorius, ir tada nus
toja. Nedarykite įvykių, nesirūpinkite turėti kokią nors
specifinio stiliaus programą. Tai ne apie renginius ir
ne apie programas. Tai noras, kad jaunimas pradėtų
eiti mokinystės keliu, ir sukūrimas tokios aplinkos,
kurioje jie palengva juda tuo keliu garbindami Dievą,
džiaugdamiesi vienas kito draugija, augdami tikėjimo
pažinime ir meilėje, tarnaudami kitiems ir dalindamie
si savo tikėjimu. Tai tegul būna jūsų kultūros dalis, ne
nustokite sukę šio smagračio.
Jaunimo tarnystės problema ir išeitis iš jos yra puiki
ai aprašyta Reggie Joiner‘io knygoje:
Aštuoni iš dešimties jaunuolių dalyvauja bažnyčios
gyvenime paauglystėje, tačiau daugumas iš jų ku
riam laikui visiškai pasitrauks iš tikėjimo kelio, kai
gaus vairuotojo pažymėjimą (Amerikoje 16 metų),
paskelbdami krikščionybę nuobodžia, nereikšminga
ir visiškai nesusisijusia su jų gyvenimu.
Mes per ilgai mėginome išauklėti jų protus, vietoj
to, kad įtrauktume jų gyvenimus. Kuo labiau mes
stengiamės pakeisti bažnyčią, kad prisitaikytume
prie šios generacijos, tuo labiau jie tolsta nuo mūsų.
Kai kurie iš mūsų yra įsitikinę, kad sistema
neveikia, nes mes nežinome, kas yra mūsų tiks
las... Kas jeigu mūsų tikslas nebūtų patraukti juos
į bažnyčią? Kas, jeigu mūsų visa energija būtų
panaudota padėti jiems patiems tapti Bažnyčia?
Mūsų savaitgalio jaunimo programos yra skirtos
paveikti ir motyvuoti jaunus žmones būti Bažnyčia
šiandien.
JŪS GALITE TAI PADARYTI!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje
Jeigu esate klebonas arba sielovados asistentas ir ne
turite jaunimo programos, skirtos devintokams ir vy
resniems, pradėkite kalbėti su aštuntokais, kad jie liktų
dar kitus metus ir suplanuokite ką nors pavasarį tik
jiems, supažindinant juos su jaunimo tarnyste.
Atkreipkite dėmesį į vyresnių klasių moksleivius,
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kurie jau ateina į Mišias sekmadienį, pakvieskite juos
ką nors jose daryti: pasitikti žmones prie durų, skaityti
skaitinius, patarnauti prie altoriaus arba rinkti aukas.
Jeigu jie groja instrumentu, gal jie galėtų kartas nuo
karto padėti, tačiau pasirūpinkite, kad jie nebūtų įmesti
į nesveiką arba nesutvarkytą parapijos gyvenimą.
Ieškokite suaugusiojo, kuris mėgsta paauglius ir gali
lengvai su jais bendrauti, pakvieskite jį arba ją tapti sa
vanoriu jaunimo vadovu, kuris rūpintųsi šiais jaunuo
liais. Leiskite jaunajam vadovui pranešinėti parapijos
skelbimus po Komunijos arba prieš Mišias. Duokite
savo parapijiečiams galimybę pažinti veidą ir vardą to,
kuris atsakingas už jaunimą parapijoje. Svarbiausia,
įsitikinkite, kad tai yra tas žmogus, į kurį galite inves

tuoti laiką ir energiją, ypač jeigu jis arba ji yra anksty
voje jaunystėje. Pats svarbiausias dalykas, kurį galite
duoti savo jaunimo vadovui, yra jūsų dėmesys, parama
ir meilė.
Ir dar vienas dalykas
Savaitgalis daug ką reiškia. Beveik daugiausiai. Be
veik. Yra dar vienas jūsų savaitgalio patirties elemen
tas, kuris yra toks svarbus, kad gali daug ką nulemti.
Jeigu neturėsite to dalyko teisingai, visos jūsų kitos
pastangos nukentės, jūsų sunkus darbas neapsimokės
ir jūsų parapija greičiausiai neaugs. Tai yra todėl, kad
žvelgiant į savaitgalį iš nutolusių žmonių perspektyvos
jums reikia daryti dar vieną dalyką...

Tęsinys kitame numeryje

Sonata Česevičienė

Mokinystės keliu

Visose keturiose evangelijose Dievo arba Dan
gaus karalystė minima apie 150 kartų. Jėzus siekė
paaiškinti šios Karalystės slėpinį visiems žmonėms.
Norėdamas būti suprastas, savo klausytojus Jis steng
davosi pasiekti per jų asmenines gyvenimo patirtis.
Kalbėdamas žemdirbiams, Jėzus rėmėsi ūkininkavimo
pavyzdžiais, žvejams Jis pateikdavo su žvejyba susijusi
us įvaizdžius, namų šeimininkėms pasakodavo istorijas,
atspindinčias jų kasdienį gyvenimą – valgio gaminimą,
namų tvarkymą. Jis norėjo savo klausytojus išmokyti
Karalystės ženklus įžvelgti dabartyje ir padėti jiems pa
sirengti amžinajam gyvenimui.

Kiekvieną sekmadienį susirenkame į šv. Mišias
kiekvienas su savo asmeninėmis patirtimis, tos dien
os ar savaitės išgyvenimais, džiaugsmais ir rūpesčiais.
Klausydami tos dienos evangelijos ir klebono homilijos
dažnai nesiejame mums skelbiamos Gerosios Naujien
os su realiu gyvenimu, neįsivaizduojame, kaip galėtume
atsiliepti į Jėzaus skelbiamą žodį ir kaip turėtume veik
ti. Neatsakyti klausimai, abejonės, smalsumas ir su
vokimas, kad Jėzus kalba kiekvienam iš mūsų, atvedė
į trečiadieniais mūsų parapijoje vykstančias Šventojo
Rašto studijas. Jau trečius metus klebonas kun. Gedimi
nas Jankūnas dovanoja mums galimybę Dievo žodžiui
kalbėti ne tik mūsų sielai ir širdžiai, bet ir protui. Surasti
ir suprasti sekmadienį skaitomos evangelijos pagrindinę
mintį nėra lengva, todėl kartu su klebonu ieškome sąsajų
su Senuoju Testamentu, žydų tautos istorija, papročiais
ir tradicija, atsakome į klausimus, kaip mes asmeniškai
ir kaip bendruomenė galime atsiliepti į Dievo žodį, savo
mintimis pasidaliname diskutuodami grupelėse. Daly
vaudami sekmadienio šv. Mišiose jau kitaip suvokiame
Jėzaus mokymą ir galime atsiliepti savo asmenine patir
timi ir liudijimu. Dangaus karalystė visada yra šiandien,
čia ir dabar, ir kiekvieną Jėzus kviečia tapti Jo mokiniu.
Kodėl nepabandžius juo tapti ir tau?
(Tekste panaudotos kunigo Vytauto Sadausko SJ
įžvalgos iš knygos „Didieji klausimai jaunimui“)

2015 m. spalio mėn. Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienio rinkliava (10-04)

140,-

73,-

-

Sekmadienio rinkliava (10-11)

207,-

57,-

39,-

Atlaidų rinkliava (10-15)

262,-

-

-

Misijų sekmadienio rinkliava (10-18)

200,-

82,-

-

Sekmadienio rinkliava (10-25)

211,-

72,-

-
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MISERICORDIAE VULTUS
Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo
PRANCIŠKUS, ROMOS VYSKUPAS, VISŲ TARNŲ TARNAS,
VISIEMS SKAITANTIESIEMS ŠĮ LAIŠKĄ MALONĖ, GAILESTINGUMAS IR RAMYBĖ

1. Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo vei
das. Šie žodžiai gali būti geras krikščionių tikėjimo
slėpinio apibendrinimas. Jėzuje iš Nazareto Tėvo
gailestingumas tapo gyvas bei regimas ir pasiekė savo
aukščiausiąjį tašką. Dievas, „apstus gailestingumo“ (Ef
2, 4) ir apsireiškęs Mozei kaip „gailestingas ir malonin
gas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės“
(Iš 34, 6), niekada nepaliovė leidęs pažinti savo
dieviškąją prigimtį istorijoje įvairiais būdais bei
laikais. Bet, „atėjus laiko pilnatvei“ (Gal 4, 4),
jis pagal savo išganymo planą atsiuntė savo
Sūnų, gimusį iš Mergelės Marijos, kad ga
lutinai apreikštų mums savo meilę. Kas
mato jį, tas mato Tėvą (plg. Jn 14, 9).
Būtent Jėzus iš Nazareto savo žodžiais,
darbais bei visu savo asmeniu apreiškia
Dievo gailestingumą.
2. Šis gailestingumo slėpinys nu
olat apmąstytinas iš naujo. Jis yra
džiaugsmo, giedrumo ir ramybės
versmė. Jis yra mūsų išganymo
sąlyga. Gailestingumas – šiuo žodžiu
apreiškiamas Švenčiausiosios Trejybės
slėpinys. Gailestingumas yra galutinis
ir aukščiausias aktas, kuriuo Dievas mus
pasitinka. Gailestingumas yra pamatinis
įstatymas, glūdintis širdyje kiekvieno žmogaus,
nuoširdžiai žvelgiančio į savo gyvenimo kelyje
sutinkamų brolių bei seserų akis. Gailestingumas yra
Dievą ir žmogų suvienijantis kelias, nes atveria širdį
vilčiai, kad esame visada mylimi, nepaisant mūsų
nuodėmingumo.
3. Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatin
giau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti
veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl
paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai
turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti
tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį.
Šventieji metai prasidės 2015 m. gruodžio 8-ąją,

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės
dieną. Ši liturginė šventė atkreipia dėmesį į tai, kaip
Dievas veikė nuo mūsų istorijos pradžios. Adomui ir
Ievai nuodėmingai nupuolus, Dievas nepanoro palikti
žmonijos vienos ir atiduoti blogiui. Todėl jis sumanė
ir panoro žmogaus Atpirkėjo motina išrinkti Mariją,
šventą ir nekaltą meilėje (plg. Ef 1, 4). Į sunkią nuodėmę
Dievas atsakė apsčiu gailestingumu. Gailestingu
mas visada pranoksta nuodėmės mastą ir
niekas negali apriboti atleidžiančios Dievo
meilės. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo iškilmės dieną man teks
džiaugsmas atverti Šventąsias duris.
Šia proga jos bus Gailestingumo
durys, ir kiekvienas, kuris žengs pro
šias duris, patirs paguodžiančio,
atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Di
evo meilę.
Trečiąjį advento sekmadienį
Šventosios durys bus atvertos Romos
katedroje, Laterano Šv. Jono baziliko
je. Paskui paeiliui Šventosios durys at
sivers ir kitose Romos popiežiškosiose
bazilikose. Taip pat nustačiau, kad tą
patį sekmadienį Gailestingumo durys
būtų atvertos visiems Šventiesiems metams
kiekvienoje dalinėje Bažnyčioje – katedroje,
kuri visiems tikintiesiems yra visų vyskupi
jos bažnyčių motina, arba konkatedroje, arba kurioje
nors ypač reikšmingoje bažnyčioje. Vietinis vyskupas
turėtų nuspręsti, ar tokias duris atverti ir piligriminėse
šventovėse, į kurias atvyksta daug maldininkų. Toki
ose šventose vietose daugelį piligrimų palyti malonė,
atverianti jiems kelią į atsivertimą. Vadinasi, kiekviena
dalinė Bažnyčia yra tiesiogiai įtraukta išgyventi šiuos
Šventuosius metus kaip ypatingą malonės ir dvasinio
atsinaujinimo laiką. Todėl šis jubiliejus bus švenčiamas
ir Romoje, ir dalinėse Bažnyčiose, kaip regimas visos
Bažnyčios bendrystės ženklas.

Gruodžio 13 d., trečią advento sekmadienį, neeilinių Šventųjų Gailestingumo metų proga,
Krekenavos bazilikoje bus iškilmingai atvertos Gailestingumo durys. 12 val. šv. Mišias
aukos ir Gailestingumo Duris atvers vyskupo įgaliotas generalvikaras kun.
teol. lic. Eugenijus Styra. Po Mišių parapijos namuose vyks dailininkės
Virginijos Kutkienės tapybos darbų parodos „Užmigę Viešpatyje“ uždarymas
ir susitikimas su autore. Šv. Mišiose giedos ir parapijos namuose meninę
programą atliks Širvintų mišrus choras „Dermė“ (vad. Jurga Sarpauskienė).
Kviečiame dalyvauti!
Melskime Šventosios Dvasios per popiežių Pranciškų paskirti mums naująjį Panevėžio vyskupą,
kuris ganytų mus Jėzaus Kristaus išmintimi ir meile.
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adventinis Šeimų susitikimas
Gruodžio 5 d., šeštadienį, Krekenavos bazilikoje ir parapijos na
muose vyks Panevėžio vyskupijos šeimų adventinis susitikimas.
Programa:
10.00–10.30 val. Dalyvių registravimas
10.30–11.45 val. Konferencija:
Žodis šeimoms. Kun. dr. Gediminas Jankūnas,
Geriausia pagalba šeimai. Gydytoja Aušra Bandanskytė,
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė
12.00 val. Šv. Mišios
13.00–13.45 val. Pietūs
13.45–16.30 val. Advento susikaupimo popietė
su bibliodrama: Nesenstanti Betliejaus istorija.
Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė,
Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Kviečiame šeimas registruotis Panevėžio
vyskupijos šeimos centre iki gruodžio 1 d.
tel. 8 (45) 50 77 91. Dalyvio auka šeimai – 5 Eur.
Programos metu vaikais bus pasirūpinta.

Kalėdaičių ir „CARITO“
žvakelių šventinimas
Kalėdaičiai Kūčių stalui
Krekenavoje ir Upytėje bus
šventinami lapkričio 22 d.,
sekmadienį, šv. Mišių metu.
Tradiciškai bus šventinamos
ir CARITO žvakelės, kurias
galėsite uždegti ant Kūčių stalo.

Švč. M. Marijos
valandos
Nuo lapkričio 29 d. visą advento
laikotarpį sekmadieniais 11.30 val. bus
giedamos Švč. M. Marijos valandos.
Kviečiame bendra malda kreiptis į
Išganytojo Motiną.

Paroda Krekenavos
parapijos namuose
Nuo lapkričio 1 dienos Krekena
vos parapijos namuose veikia iš
Skaistgirio (Joniškio r.) atvežta
dailininkės Virginijos Kutkienės
darbų paroda „Užmigę Viešpatyje“.
Apsilankyti galite sekmadieniais
po šv. Mišių ar šiokiadieniais prieš
tai kreipiantis į parapijos namų
administratorę ar susitarus raštinėje. Su autore susipažinti
galėsite parodos uždaryme, kuris įvyks gruodžio 13 d.,
sekmadienį, po šv. Mišių.

Kaip gera turėti namus
Krekenavos parapijos namuose jau visus metus vyksta parodos,
atlaidų dienomis susirenkame bendrystei prie sriubos lėkštės
ar arbatos puodelio, susitinkame Šventojo Rašto studijose,
Marijos legiono susirinkimuose, choro repeticijose. Čia
penktadienių vakarus leidžia parapijos jaunimas, kar
tas nuo karto nakvoja piligrimai. Ne vienam iš mūsų
parapijos namai yra tapę atsisveikinimo su brangiais
artimaisiais vieta. Visiems užtenka šilumos ir jaukumo.
Jūsų supratingumo ir gerumo dėka jau atidavėme didžiąją dalį skolų už parapijos namų įrengimą.
Tačiau šiemet vis dar turime grąžinti 4 000 Eur. Tikimės, kad bendromis pastangomis pabaigsime
susimokėti už jau visus metus mus buriančią pastogę. Aukoti kviečiame raštinėje darbo valandomis, sekmadieniais
bazilikos gale ar pervedant pinigus į parapijos banko sąskaitą (LT45 7300 0100 0237 8753, AB „Swedbank“). Ačiū.

Biblioteka
Kviečiame apsilankyti Krekenavos parapijos namuose esančioje bibliotekoje. Darbo laikas: šeštadieniais ir sekmadieniais
13-15 val. Esant poreikiui, dėl knygų pristatymo į namus kreiptis į Marijos legiono narius ar susitarti parapijos raštinėje.

8 | Po Bazilikos skliautais

Pamaldų laikas

KONTAKTAI

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis 10 ir 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 8 val.
Penktadieniais 18 val. (su jaunimu)

Klebonas-rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas
Klebonijos raštinė
Bažnyčios g. 18, Krekenava, 38306 Panevėžio r. sav.
tel.: +370 620 20989, (45) 59 32 58
www.krekenavosbazilika.lt
el. paštas: krekenavosbazilika@gmail.com
sąsk. nr. LT457300010002378753
įm. kodas 191260418
Raštinės darbo valandos
II–VI 9–15 val.
I ir VII raštinė nedirba
Parapijos referentė ir vargonininkė
Rita Juozėnaitė, tel. +370 656 39249
Krekenavos parapijos zakristijonas
Algirdas Pogužinskas, tel. +370 620 66136
Krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. +370 615 53708
Krekenavos Caritas vadovė, „Vilties“ salės administratorė
Akvelina Pogužinskienė, tel. +370 611 88035
Krekenavos parapijos jaunimo koordinatorius,
Upytės ir Vadaktėlių parapijų zakristijonas
Kęstutis Lapiniauskas, tel. +370 622 10859
Marijos Legiono Prezidiumo pirmininkė
Aldona Juozapaitienė, tel. +370 616 05378
Krekenavos Gyvojo Rožinio būrelis
Gema Plėštytė, tel. +370 605 81765
Upytės parapijos sielovados pagalbininkė
ses. Inga Margevičiūtė PAMI, tel. +370 683 95325
Upytės parapijos vargonininkė
Pranutė Adomaitienė, tel. (8 45) 570 616
Upytės Caritas vadovė, šarvojimo salės administratorė
Janina Bagdanskienė, tel. +370 657 72094
Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Bazilikoje: Kęstutis Lapiniauskas
Nešti pas ligonius: Ramutė Valikonienė
Upytės bažnyčioje: Tadas Grybas

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje
Lapkričio 29 d. (I advento sekmadienis) 14 val.,
gruodžio 25 d. (šv. Kalėdos) 12 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje
Gruodžio 2 d. 15 val.

Trečiadieniais 18 val. parapijos namuose
vyksta Šventojo Rašto studijos .
Kviečiame į gilesnį Dievo žodžio
pažinimą!
Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. sekmadienį 9–12 val.
atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!
Sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius – pirmąjį
mėn. ketvirtadienį 8 val. (aukų dėžutė kairėje
pusėje prie Marijos statulos).

2015 m. spalį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Anna Maria Penkauskaitė
Klaidas Rokas Rukas
Pijus Songin
Smiltė Veronika Karbočiūtė
Dilana Patricija Viplentaitė

2015 m. spalį susituokusieji
Krekenavos parapijoje
Andrius Junevičius
ir Deimantė Turskytė

Sveikiname!

Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų
bazilikoje prašome susitarti iš anksto paskambinus
į klebonijos raštinę.
Marijos legiono nariai renkasi šeštadieniais
po šv. Mišių parapijos namų bibliotekoje.

2015 m. spalį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Emilija Lukšienė, 89 m.
Nikodemas Rajunčius, 88 m.
Prisiminkime Juos maldose.

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Dėkojame už Jūsų paramą! Kitą numerį numatoma išleisti
iki gruodžio 11 d. Lauksime Jūsų straipsnių el. paštu bazilikoslaikrasciui@gmail.com iki gruodžio 7 d.

