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

Mielieji,
Gražiai atšventę Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidus Krekenavoje ir Jos gimimą Šiluvoje pradėjome naujuosius mokslo metus. Mokslo metų laikas yra kartu ir laikas, kuomet mūsų parapijose pradedamos įgyvendinti
įvairios programos: vaikų ir jaunuolių rengimas sakramentams, Šventojo Rašto studijos, įvairūs kiti susitikimai
ir projektai. Visa tai darome ne tam, kad būtume užimti, bet kad turėtume progą geriau pažinti savojo tikėjimo
dovaną ir pilnatviškiau ja pasinaudoti įprasminant žemiškojo gyvenimo kelionę.
Bazilikoje vyksta elektros instaliacijos, priešgaisrinės ir apsauginės bei žaibosaugos sistemų įrengimo darbai.
Nors tai sukelia nemažai dulkių ir nepatogumų (kaip ir bet koks kitas remontas), tikimės, kad po šių patvarkymų
mūsų bazilika bus saugesnė. Krekenavos piligrimų centras yra pateikęs bazilikos remonto projektą Kultūros minis
terijai. Jeigu viskas gerai, tai per šią žiemą turėtų būti atlikti projektavimo, tyrimo ir kiti paruošiamieji darbai, o
nuo pavasario prasidės didysis bazilikos remontas, apie kurio eigą išsamiai informuosime visus besidominčius.
Dar šią žiemą, panaudodami Žolinės metu surinktas aukas, įrengsime kieto kuro šildymo krosneles „Vilties“ salėje
ir parapijos raštinėje, o taip pat pakeisime kūrenimo katilą klebonijoje.
Upytės parapijoje pasikeitus sielovados asistentei ir toliau tęsiami bažnyčios ir parapijos brandinimo darbai.
Šiuo metu renkamos aukos, kad būtų galima įsitaisyti garso sistemą (mikrofonus). Visi norintys paaukoti kviečiami
tą padaryti aukas pervedant į parapijos sąskaitą ar įmetant į specialią dėžutę bažnyčioje. Vyksta jaunuolių ir
suaugusių, norinčių priimti Sutvirtinimo sakramentą, registracija, o tėveliai, kurių vaikai dar nepriėmę Atgailos ir
Eucharistijos sakramentų, raginami kartu su savo vaikais sekmadieniais dalyvauti šventosiose Mišiose, kad kitais
metais juos būtų galima ruošti priimti šiuos sakramentus.
Vadaktėliuose gražiai atšventėme Izabelės atlaidus, džiaugiuosi ir dėkoju visiems, kurie auka ir darbu
padėjote jiems tinkamai pasiruošti. Šiais metais s. Loretos rūpesčiu ir organizavimu buvo sutvarkytos parapijos
namų patalpos, kur gyveno Stasė. Šiuo metu jos puikiai gali pasitarnauti asmeninėms rekolekcijoms ar piligrimų
priėmimui. Vadaktėlių bažnyčioje dėl prastos ventiliacijos vietomis yra supuvę grindys. Reikės ieškoti būdų jas
pakeisti naujomis, kol dar kas nors eidamas neįlūžo. Yra daiktas – jam reikia ir dėmesio. Svarbu, kad mokėtume
atskirti, į ką ir kiek turime investuoti, kad netaptume bažnyčiose tik kapų ir mauzoliejų prižiūrėtojais, bet gyvosios Bažnyčios nariais ir apaštalais.
Didžiausias mano, kaip kunigo, džiaugsmas yra netrukus prasidėsiančios Šventojo Rašto studijos, kurios nuo
rugsėjo 28 d. vyks kiekvieną trečiadienį po 18 val. šv. Mišių Krekenavos parapijos namuose. Kviečiame visus, ne tik
krekenaviškius, bet ir upytiečius, Vadaktelių parapijos žmones ir kitus dalyvauti šiose studijose. Mūsų tikėjimas
atsigaus ir sustiprės, tik jeigu geriau pažinsime ir suprasime Dievo žodį. Nebeužtenka, kad mūsų tikėjimas būtų
tik paprotinis, reikia tikro sąmoningumo, kad šiais permainų laikais galėtume atskirti, kas yra ir kas nėra Dievo
valia, kokia yra tikroji tiesa ir gėris.
O Krekenavos Stebuklingoji Dievo Motina – Malonių Versme, padėk mums pažinti ir priimti Tavo Sūnaus
Jėzaus žodį, taip, kaip Tu jį priėmei ir pažinai.

Jūsų klebonas, kun. Gediminas Jankūnas

Šventojo Rašto studijos
trečiadieniais
Rugsėjo 28 dieną (trečiadienį) 18 val. šv. Mišiomis
prasidės nauji Šventojo Rašto studijų metai. Visus studijų
metus trečiadieniais 18 val. bus aukojamos šv. Mišios,
18.30 val. vyks susitikimai parapijos namuose. Kviečiame
ir pažengusius, ir ypač naujus narius!
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Rita Juozėnaitė

rugpjūčio mėnuo Krekenavos parapijoje

Rugpjūtį bene visų aktyvių parapijiečių, o ir parapijos
darbuotojų, galvose sukosi Žolinė. Nelengvas tai metas
šiame krašte, kai pats derliaus nuėmimo įkarštis. Bet, rodos, viską spėjome, net šiek tiek daugiau nei derliumi
pasirūpinti ir Žolinei pasiruošti.
Rugpjūčio 5 d. bazilikoje šventėme Švč. Mergelės
Marijos Snieginės atlaidus. Susirinkę prie baltais
žiedlapiais nubirusio altoriaus dar kartą meldėmės į
Dangiškąją Motiną, dėkojome už laimingai grįžusius
Pasaulio jaunimo dienų dalyvius.
Rugpjūčio 6 d. 6 parapijos Gyvojo Rožinio atstovai dalyvavo XII Gyvojo Rožinio kongrese, vykusiame
Zarasų rajone, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje.
Visą rugpjūčio 10-ąją bazilikoje vyko generalinio tvarkymosi ir švarinimosi prieš Žolinę darbai. Ne vieną dieną ir
vainikų pynėjos darbavosi, kad šventovė būtų nuostabiai
papuošta subtiliomis lietuviško rugpjūčio spalvomis.
Rugpjūčio 11 d. parapijos namuose įsikūrė virš 20
atlaidų savanorių stovyklos dalyvių. Iki rugpjūčio 17 d.
jie stropiai sukosi aplink baziliką ir joje stengdamiesi, kad visi piligrimai būtų maloniai priimti, o aplink
spindėtų švara ir tvarka.
Rugpjūčio 12 d. po vakaro šv. Mišių parapijos jauni
mo grupė „Žolynėlis“ su draugais susirinko „Vilties“
salėje šokiams, žaidimams, 3 metukų gimtadienio tortui ir naujų narių priesaikai. Torto užteko, bet štai vietos
priesaikos dokumente sparčiai mažėja (norintys prisijungti, greičiau galvokite).
Rugpjūčio 13 d. Ligonių ir „Carito“ diena pradėjome
švęsti Didžiuosius Žolinės atlaidus. Gausus pili
grimų būrys ne tik dalyvavo šv. Mišiose, vidi
nio išgydymo pamaldose, bet ir buvo nulytas
nemenko „malonių lietaus“.
Rugpjūčio 14 d. – šeimų ir jaunimo die
na. Prieš šv. Mišias miestelio aikštėje buvo
iškilmingai pasitiktas naujasis Panevėžio
vyskupas Linas Vodopjanovas. Visos mies
telio organizacijos, bendruomenės,
parapijiečiai ir visai neblogas oras
atlydėjo vyskupą į baziliką, kur jis aukojo jau antrąsias savo šv. Mišias. Po
jų jaunąjį ganytoją supančią ramybę
pratęsė lyriškas Liudo Mikalausko
ir Audronės Juozauskaitės koncertas
„Karolio Voitylos paslaptis“, vėliau bazilikos aikštėje visi rinkosi bendrai agapei. Vakare į šv. Mišias atvyko piligrimai, Panevėžio vys
kupijos jaunimo centro pakviesti į Žolinės piligrimystę

dviračiais. Po vakaro pamaldų visi sotinosi kareiviška
koše, šoko miestelio aikštėje koncertuojant grupei „Kitava“. 22 val. jaunuoliai grįžo į baziliką, kur greta šlovinimo
giesmių dalijosi įspūdžiais iš Pasaulio jaunimo dienų,
mėgavosi vakaro šventovėje jaukumu.
Rugpjūčio 15 d. nuo pat aušros savanoriai rikiavo
prekybininkus ir maldininkus, kad visi ir dar draugiškai
išsitektų įprastai, atrodo, erdviuose plotuose bazilikoje ir
aplink ją. Atrodo, viskas pavyko, ir pagrindinėse Žolinės
Mišiose meldėsi 6 vyskupai, parapijiečiai, gausybė
piligrimų, Panevėžio muzikinio teatro choras, televizija
ir Marijos radijo klausytojai. Po pamaldų į bazilikos
aikštę dar pakvietė šv. Mišiose giedojęs choras, norintys,
iki vėjas nenupūtė palapinės, galėjo sudalyvauti kraujo
donorystės akcijoje (viso sulaukta truputį daugiau nei 50
donorų), apžiūrėti ir įsigyti mugės gėrybių. Nuo 15 val.
bazilikoje turėjo prasidėti Švč. Sakramento adoracija. Po
choro koncerto per keletą minučių oras subjuro taip, kad
pirmiau išstatyto Švč. Sakramento bazilika prisipildė
piligrimų. Tad ir neplanavusieji liko paadoruoti, kol oras
teikėsi nurimti. Vakaro šv. Mišiose Dievo Motiną garbinome grigališkojo choralo giesme.
Rugpjūčio 16 d. susitikimui su vyskupu ir šv. Mišioms
bazilikoje rinkosi Panevėžio vyskupijos kunigai. Būtent
kunigams skirta diena ir baigėsi didžioji šventė.
Rugpjūčio 18 d. pasimelsti kituose Žolinės atlaiduo
se Pivašiūnuose ir papildyti savo piligrimų pasus
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros antspaudais
išvyko 18 uoliausių Žolinės atlaidų šventėjų. Pakeliui
piligrimai aplankė ir Guronių rekolekcijų namus.
Rugpjūčio 23 d. turėjome nemalonų nutikimą: iš
bazilikos dingo dalis padėkos Švč. Mergelei Marijai ženklų (votų). Jei vienas kitas apie Krekenavos
baziliką po Žolinės netyčiom liko nieko nežinąs,
tai šis įvykis padėtį pataisė. Džiaugiamės, kad
votai policijos operatyvaus darbo dėka buvo
sėkmingai surasti.
Rugpjūčio 25 d. po bazilikos skliautais
šv. Mišių auka buvo švenčiama italų kalba.
Karštos giesmės taip griaudėjo ir drebino
sienas, kad, įtariu, būtent jos paspartino
dabar vykstančius bazilikos remonto
darbus.
Teko netyčia nugirsti kleboną kalbant,
kad per 5 metus jo tarnystės parapijoje,
tokios gražios ir gausios Žolinės dar nėra
buvę. Džiaugiamės, kad įvyko, džiaugiamės,
kad ir baigėsi. Ne tik malonė, bet ir atsakomybė būti
arti prie stebuklingosios Krekenavos Dievo Motinos.

Bazilikos remonto darbai
Įgyvendinant 2016 metų Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo reikmėms programą, bazilikoje jau kurį laiką vykdomi apsaugos techninių priemonių (elek
tros instaliacijos, žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo darbai. Vasarą įrengimas
vyko virš bazilikos skliautų. Šiuo metu darbai tęsiasi pagrindinėse bazilikos erdvėse. Atsiprašome už laikinus
nepatogumus.
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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)

JŪS GALITE TAI PADARYTI!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje
Pirmas žingsnis. Kaip prapijos vadovai pradėkite
klausyti Dievo žodžio tvarkydami savo asmeninius finansus, pradėkite su dešimtine. Atiduokite Dievui pirmus 10 procentų.
Antras žingsnis. Permąstykite aukų rinkimo sistemas, kurios klaidina parapijiečius, kaip jie turėtų remti
parapiją. Jeigu jūsų biudžetas daugiausia remiasi aukų
rinkimo akcijomis, palengva imkite jų atsisakyti, net
jeigu tai reikš tam tikrų projektų įgyvendinimo atidėjimą
ar laikiną programų sustabdymą. Kiek tik galite
sumažinkite specialias aukų rinkimo akcijas ir „antrąsias
rinkliavas“, išskyrus Mišių rinkliavą.
Trečias žingsnis. Melskitės virš rinkliavos, gavę ją
kartu su kitomis atnašomis.
Ketvirtas žingsnis. Gyvenkite pagal savo pajamas ir
gerai naudokite tai, kas jums duodama.
Penktas žingsnis. Pamoksluose kalbėkite apie pinigus taip dažnai, kaip juos mini Dievo žodžio skaitiniai.
Pamokslaukite apie aukojimą parapijai vieną kartą,
ir tik vieną kartą, metuose. Kvieskite parapijiečius
įsipareigojimui, pagrįstam ne jūsų poreikiu gauti pinigus,
bet jų poreikiu duoti.
Tvarkingai kartokite šiuos žingsnius metai po
metų. Kiekviename žingsnyje visuomet mokykite ben
druomenę, kad aukoti šv. Mišių metu yra Dievo garbini
mo veiksmas. Padėkite jiems išmokti tai daryti, jeigu ne
dėl kokios kitos priežasties, tai dėl noro teikti Dievui
garbę ir augti mokinystėje. Nesvirduliuokite ant vienos
kojos su specialiomis aukų rinkimo akcijomis, tuo pat
metu sakydami, kad pasitikite Dievu. Auginkite moki
nius ir Dievas atsiųs reikalingus pinigus.

Šlovinimas yra davimo veiksmas. Tai yra tai, ko Die
vas iš mūsų nori, ir pats moko, kaip tai daryti. Jis nuolat primena: „Nė vienas nepasirodys mano akivaizdoje
tuščiomis rankomis“ (Iš 23, 15).
Nuo pat Bažnyčios pradžios kiekviena auka Bažnyčiai
ir viskas, kas buvo duodama vargšams, buvo suprantama,
kaip dovana Dievui. Pirmaisiais amžiais, kada formavosi
liturgija, šios krikščioniško gailestingumo dovanos buvo
susietos su atnašų paruošimu Eucharistijos šventimui.
Tokiu būdu tikintieji galėjo savo aukas sujung
ti su
Viešpaties auka.
Šiandien mes aukojame Mišių viduryje, duodame pinigus garbinimo vietoje kaip garbinimo aktą. Tai nekainuoja
mums visko, kaip kad Jėzaus auka, bet turi kainuoti kažkiek.
Karalius Dovydas, kuris apie garbinimą žinojo daugiau negu bet kas kitas iki jo, reikalavo, kad jo atliekamas
garbinimas kainuotų jam reikšmingą auką (2 Sam 24, 24).
Lygiai taip ir mums garbinimas turi kainuoti.
Bet iš kitos pusės, tai kartu yra ir investicija. Pats
išmintingiausias dalykas, kurį galime padaryti su savo
pinigais, tai paremti Dievo karalystės darbus. Tai pati
geriausia toliaregiška investicija. Jim Eliot rašė: „Tas nėra
kvailys, kuris duoda tai, ko negali pasilikti, kad gautų tai,
ko negali prarasti.“ Naudok savo pinigus, kad paremtum
Karalystės darbą ir savo ateitį. „Taip pat ir aš jums sakau:
darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona, kad, galui
atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes“. (Lk 16, 9).
JŪS TIESIOG PRIVALOTE PRADĖTI TAI DARYTI
Pinigai yra didelis įsipareigojimas tų, kurie nori augti
mokinystėje. Bet kaip matysime, reikalingas dar kitas
įsipareigojimas. Be šio kito įsipareigojimo jūsų bažnyčia
bus pilna vartotojų ir jūsų mokiniai neaugs. Tai sunku,
reikalauja daug pastangų ir niekas jums už tai nepadėkos
(bent jau pradžioje). Bet kaip bažnyčios vadovas, jūs
privalote pradėti tai daryti.

11. Ištraukite parapiją iš bažnyčios suolų
Kiekvienas, ne tik Meilės misionierės, gali Dievui padaryti kažką gražaus. Tai yra ateitis,
tai yra tai, ko Dievas mums nori – tarnauti per veiklią meilę. (Pal. Motina Teresė)
Kun. Michael: Pirmais metais šioje parapijoje aš
stovėdavau prie priekinių durų prieš ir po kiekvienų
Mišių. Aš tai dariau, kad atsakyčiau į klausimus,
priimčiau užsakymus ar tiesiog padėčiau nariams jaustis
reikšmingiems dėl to, kad jie atėjo. Savaitgaliais aš taip pat
buvau tas žmogus, kuris atrakindavo duris, virdavo kavą,
užrašinėdavo Mišias, keitė tualetinį popierių vyrų pusėje
(nežinau, kas tą darė moterų pusėje).
Savaitės dienomis jaučiau, kad privalau aplankyti visus,
kurie yra ligoninėje, susitikti su visais, kurie dėl ko nors
norėjo su manim susitikti (dažniausiai jiems, o ne man

patogiu metu), prižiūrėti raštinę, užsiimti reklama, komu
nikacija, buhalterija ir personalo vadyba. Taip pat, atrodo,
kad vadovavau skundų priėmimo departamentui.
Buvo tikimasi, o iš tiesų reikalaujama, kad aš ir, koks
bebūtų mano personalas, turime viską padaryti. Ir jeigu
buvo bet koks susirinkimas ar susitikimas kokiu nors tikslu,
buvo tikimasi, kad aš ten irgi būsiu. Įvykiai, atrodo, būtų
buvę netikroviški ir nepilni be mano dalyvavimo. Mano
nebuvimas našlių pietuose ar mokyklos žiburėlyje buvo
suprantamas ne tik kaip blogos manieros, bet negarbin
gas viešas įžeidimas. Ir kada, neabejotinai, aš nesugebėjau
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išpildyti visų šių nesibaigiančių lūkesčių, buvau apkaltin
tas tinginyste, nekompetencija ar prasta sielovada.
Neseniai paskambinau savo kolegai ir draugui, jo
nebuvo, tačiau jo balso pašte buvo įrašytas jo mobilusis
telefono numeris ir sąrašas kitų numerių, kuriais jis galėjo
būti pasiekiamas likusią dienos dalį. Žinia buvo aiški: kas
bebūtum ar ko benorėtum, skambink man.

sveikiname jaunavedžius
Nuoširdžiai sveikiname
Krekenavos parapijos
vargonininkę bei referentę Ritą
Juozėnaitę ir parapijos vaikų
ir jaunimo koordinatorių bei
Vadaktėlių bažnyčios zakristijoną
Kęstutį Lapiniauską, rugsėjo 11 d.
Vadaktėlių bažnyčioje priėmusius
Santuokos sakramentą. Linkime
jaunajai šeimai ir visoms
šeimoms Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos!
NELEPINK; PASIRUOŠK
Toks rūpinimosi klientais lygis nėra retas tarp kunigų.
Čia pasireiškia dosnumas, savęs negailėjimas, ir mes visi
buvome mokomi tai daryti. Bet tai taip pat kvaila. Jeigu
nepatenkintas vartotojas skambina pasiskųsti ir gali
tai daryti tiesiai bosui, kodėl jis ar ji to nedarytų? Jeigu
užklausa jūsų internetinėje svetainėje gali būti nusiųsta
į sąrašo priekį, tai ten ji ir atsidurs. Jeigu klebonas gali
daryti viską, nuo atsisveikinimo maldos iki pirmo žemių
kastuvo užpilimo, niekas nenorės ko nors mažiau. Toks
scenarijus veda į augančius reikalavimus ir neišvengiamą
perdegimą, kurį su liūdesiu tenka dažnai matyti, ir
daug dažniau tarp vienuolių ir pasauliečių sielovados
darbininkų negu tarp kunigų. Tačiau iš tiesų yra dar
liūdnesnė pasekmė. Tokia parapijos personalo elgsena
garantuoja, kad parapijiečiai ir liks vis daugiau reikalaujantys vartotojai, o ne sąmoningi mokiniai.
Mūsų laukia ilgas kelias. Dar per daug pakrikštytųjų
nesijaučia bažnytinės bendruomenės nariais ir

gyvena jos pakraščiuose, ateidami į parapijas tik
specialiomis progomis gauti religinių patarnavimų.
Palyginus kiekvienos parapijos gyventojų skaičių,
pasauliečių, kurie yra pasiruošę tarnauti įvairiose
sielovadinėse srityse, nors ir deklaruojančių, kad
yra katalikai, vis dar yra tik keletas tarp nedaugelio.
(Popiežius Benediktas XVI)
Žodis „tarnystė“ kilęs iš lotynų kalbos ministerium
arba servitium, kuris graikų kalboje verčiasi diakonia –
tai žodis, kuriuo nusakoma patarnavimas namuose, kaip
pavyzdžiui tarnavimas prie stalo. Biblija aiškiausiai nusako, kas tokiu patarnavimu turėtų užsiimti Dievo namuose:
Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais,
evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų
šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus
kūno ugdymui. (Ef 4, 11–12)
Jeigu esate klebonas, perskaitykite šiuos žodžius dar
kartą. Bet tikrai perskaitykite. Klebonai turi ruošti na
rius, o ne lepinti juos. Ruošti juos tarnystėms.
Jėzus atkakliai rėmėsi savo mokinių pagalba savo
tarnystėje. Pradedant duonos ir žuvies padauginimu
ir baigiant Lozoriaus prikėlimu iš numirusių, tie, kurie
buvo aplink Jį, buvo raginami Jam padėti. Iš jų buvo tikimasi pagalbos. Dar daugiau, Jėzus padarydavo savąją dalį
tik po to, kai Jo mokiniai padarydavo savąją. Tarnystė
turėtų būti komandinis sportas.
Tas pats galiojo ir ankstyvojoje Bažnyčioje – apaštalai
pildė savo rolę ir žiūrėjo, kad Bažnyčios nariai aktyviai
prisiimtų savąją. Ir tame jie buvo nepalenkiami. Paulius
sako: „Taip pat pasakykite Archipui: „Žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai Viešpatyje!“ (Kol 4, 17).
Atrodo, kad prasidėjusi vyskupo ir presbitorių vaidmens centralizacija, o taip pat pašvęstojo gyvenimo
augimas sugėrė į save daugumą tarnysčių, ko nebuvo
Naujojo Testamento Bažnyčioje. Tokiu būdu iškilo profesionali tarnautojų klasė. Pasak Thomo O’Mearos, „kiti
krikščionys galėjo fiziškai pagelbėti, bet jie buvo laikomi
toliau nuo tikros ir viešos tarnystės lygiai taip kaip ir toliau nuo altoriaus. Atrodė, kad tarnystė daugiausia apsiribojo dvasingumo metodais ir liturgijos rubricelėmis,
ir kad puolęs pasaulis gali gauti tik tiek išganymo, o
nukelta į 5 psl.

2016 m. rugpjūčio mėn. parapijų pajamos
Rinkliavos
Sekmadienio rinkliava (08-07)

Krekenavos, € Upytės, € Vadaktėlių, €
205,-

110,-

43,-

Žolinės atlaidų rinkliava (08-13)

1 044,-

-

-

Žolinės atlaidų sekmadienio rinkliava (08-14)

1 900,-

43,-

-

Žolinės atlaidų rinkliava (08-15)

6 267,-

-

-

Sekmadienio rinkliava (08-21)

228,-

63,-

-

Sekmadienio rinkliava (08-28)

201,-

107,-

-

Žolinės atlaidų organizavimui išleista 4 974,18 €.
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tie, kurie nebuvo pašventinti arba davę įžadus, pasiliko
pasaulietinėje srityje negalintys tarnauti, bet būti tik silpnais liudytojais.“
Bažnyčia gerai padarė, kad pakeitė šitokį mąstymą.
Todėl, kad klausimas „kas daro bažnyčios darbą“ yra pats
svarbiausias, norint pakeisti vartotojų mentalitetą. Yra
akivaizdu: jeigu žmonėms yra tik tarnaujama, jie yra vartotojai, jeigu jie dirba – jie yra tarnautojai. Mūsų prapijos bus nesveikos, vartotojų kupinos bendruomenės,
jeigu žmonės jose nebus kviečiami įsitraukti į tarnystes ir
padėti kitiems. Taip, kaip ir šeimoje: vieninteliai žmonės,
kurie joje nepadeda, yra kūdikiai. Krikščionys, kurie netarnauja savo bažnytinėje šeimoje, yra, geriausiu atveju,
mokiniai-kūdikiai.
Vatikano II Susirinkimas nustatė naują kryptį, kurią
neseniai atnaujino mūsų vyskupai. Jie padeda mums
suprasti tai, kas buvo pavadinta „pasauliečių bažnytine
tarnyste“. Tai nėra planas B pašaukimų trūkumui, bet
brandus pakrikštytųjų vaisius:
Tarnystė yra pasauliečių, nes ją atlieka pasauliečiai.
Sakramentinė jos dimensija kyla iš įkrikščioninimo
sakramentų, ne iš pašventinimo sakramento.
Tarnystė yra bažnytinė todėl, kad ji atliekama
Bažnyčios bendruomenėje ir tarnauja jos ben
drystei ir misijai. O taip pat dėl to, kad yra pavaldi
išskyrimui, įgalinimui ir hierarchijos priežiūrai. Galiausiai tai yra tarnystė, nes ja dalyvaujama triguboje Kristaus tarnystėje, kuris buvo kunigas, pranašas
ir karalius. Šia prigimtine prasme tarnystės terminas naudojamas tik tam darbui, kuriame Bažnyčios
nariai tęsia Kristaus misiją ir tarnystę joje pačioje ir
visame pasaulyje. (Iš Amerikos Vyskupų konferencijos dokumentų)
KIEKVIENAS NARYS YRA TARNAUTOJAS
Tarnystė yra daugiau negu tik pagalba. Ji išreiškia
darbą, kuriuo tęsiama Kristaus misija. Todėl ji tokia
pamatinė mokinystei ir evangelizacijai. Norint sukur
ti aplinką, kuri motyvuotų mūsų narius augti, jie turi
pasiryžti tarnauti. Kad būtume vieta, kupina energijos ir
džiaugsmo, kuriam negalėtų atsilaikyti žmonės iš išorės,
mes turime viduje esančius žmones ištraukti iš suolų.
Svečiai, lankytojai ir naujai atėjusieji yra aptarnaujami.

Kviečiame Gailestingumo
metų piligrimystei!
Ypatingasis Gailestingumo jubilie
jus suteikia progą pelnyti visuotinius
atlaidus aplankant Gailestingumo me
tų šventoves Lietuvoje. Viena tokių
šventovių yra ir Krekenavos bazilika.
Piligrimo pasų, antspaudą ir piligrimystės
intencijų knygą rasite bazilikos gale.
Bazilika atidaryta nuo antradienio iki sekmadienio 9–20 val. (žiemos laiku – nuo 9 iki 18 val.).

Nariai – jiems ir vieni kitiems tarnauja. Ne iš karto ir ne
pradžioje, bet ilgainiui mes norime, kad kiekvienas narys
įsijungtų į kokią nors tarnystę ir patarnautų mūsų parapijai ir bendruomenei. Mūsų tikslas tiesiog yra: kiekvienas narys – tarnautojas.
Akivaizdus klausimas: kaip padaryti, kad žmonės
tarnautų? Mes kalbame apie tai visą laiką. Ne tik tada, kai
mums reikia pagalbos, ar tada, kai jaučiamės beviltiški,
visą laiką. Bet mes ne zyziame. Niekas nenori priklausyti
pralaiminčiai komandai. Žmonės tiesiog nėra motyvuoti
užkaišioti skyles. Jie nori sekti paskui viziją ir prisidėti
prie laimėjimo. Štai kaip mes kalbame apie tarnystę. Tarnavimas yra tai, ką mokinys daro. Ir tam, kad augtum
kaip mokinys ir padėtum kitiems tapti mokiniais, turi
nuolat tarnauti. Kaip tarnautojai mūsų nariai patenka į
laimėtojų komandą.
Kalbame apie galimybę įsitraukti į skirtingas tarnystes,
kurios atitiktų įvairias mūsų parapijiečių turimas dovanas ir talentus. Mes norime jiems padėti atpažinti,
kokiai tarnystei juos Dievas paruošė:
Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats.
Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris
visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama Dvasios
apraiška bendram labui. (1 Kor 12, 4–7).
Iš kitos pusės, mes apribojame tarnysčių skaičių tiems,
kurie pirmą kartą užsiregistruoja. Jeigu yra per daug
pasirinkimų, gali būti, kad galiausiai jie nieko nedarys.
Tampa per daug sudėtinga jiems įsipareigoti, o mums
nukelta į 6 psl.

Sveikiname kleboną
Sveikiname kleboną kun.
dr. Gediminą Jankūną
5 metų tarnystės
Krekenavos, Vadaktėlių
ir Upytės parapijose
proga. Dėkojame už
širdis ir gyvenimus
Dievo link kreipiančią
maldą, žodžius ir darbus, linkime Dievo palaimos,
nepaliaujamos Švč. M. Marijos globos.

Šventojo tėvo intencijos
Rugsėjo mėnesiui:
- Kad kiekvienas prisidėtų prie bendrojo gėrio ir žmogų į pagrin
dinę vietą iškeliančios visuomenės kūrimo. (B)
- Kad sakramentus priimdami ir Šventąjį Raštą apmąstydami
krikščionys vis labiau įsisąmonintų savo evangelizacijos misiją. (E)
Spalio mėnesiui:
- Kad žurnalistai, atlikdami savo darbą, visuomet vadovautųsi pagarba tiesai ir stipriu etikos jausmu. (B)
- Kad Pasaulinė misionierių diena visose krikščionių bendruo
menėse atnaujintų džiaugsmą ir atsakomybę skelbti Evangeliją. (E)
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sukontroliuoti, kad jų įsipareigojimas taptų sėkmingas.
Ilgainiui mes norime išnaudoti visas mūsų tarnautojų
dovanas, bet kada jie pradeda, jiems leidžiame pasirinkti
tik iš kelių paprastų tarnysčių, kaip kad kavos virimas ar
šiukšlių išnešimas. Niekas nėra per daug didelis ar svarbus, kad negalėtų pradėti nuo mažiausio. Tarp kitko,
niekas negali pradėti nuo liturginės tarnystės. Jie turi
pradėti nuo paprastesnių, nuolankesnių užduočių. Tik
tie, kurie jau yra sėkmingi kokioje nors tarnystėje, vėliau
yra pakviečiami prisiimti tarnystę liturgijoje.
Kad tarnystė taptų priimtina, mes turime programą
„pirmasis patarnavimas“, kurios pavadinimą pasiskolinome iš Willow Creek bendruomenės bažnyčios. Tai
paprasčiausiai proga išmėginti vieną iš mūsų tarnysčių
vieną vienintelį kartą, be jokio tolesnio įsipareigojimo.
Jei patinka, gali sugrįžti, jeigu ne, gali pabandyti ką nors
kita.
Kitas būdas padėti žmonėms įsitraukti, padaryti tai ne
tik darbu, bet taip pat įsipareigojimu, kad ir kokiu mažu
ar lengvu pačioje pradžioje. Tuomet, kai žmonės mato,
kad jie tikrai gali tarnauti, ir jiems tai patinka, ilgainiui
jie patys įsipareigos daugiau.
Pirminis įsipareigojimas, kurio mes reikalaujame,
dažniausiai yra dvi valandos dukart per mėnesį. Tai
lengva suprasti, nesunku atsiminti ir mažiausiai gąsdina.

Tai begaliniai svarbus kultūrinis posūkis. Todėl, kad
bažnytiniame pasaulyje tai dažniausiai susiję su mažu
ratu žmonių, apkrautų dideliais įsipareigojimais. Toks
vaizdas gąsdina ir yra neveiksmingas.
Pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kodėl Gimimo parapijoje niekada negalėjome rasti užtektinai katechetų, yra
ta, kad mes per daug reikalavome iš žmonių, kurie nie
ko neduodavo. Tai reikalavo žinių, kurių jie neturėjo, ir
laiko sąnaudų, kurios reikšmingai pakeistų jų savaitgalių
patirtį.
Kun. Michael: O kitoje įsipareigojimo pusėje buvo
ir tai, kad nebuvo aiškios ribos. Mes tiesiog įdėdavome
žmones į tas vietas, kurias reikėjo užpildyti, ir tikėjomės,
kad jie ten bus tol, kol Jėzus sugrįš. Vaizdžiai atsimenu
vieną sekmadienį pirmais mano metais šioje parapijoje,
kuomet lankiausi religinio ugdymo programos susitiki
muose. Po susitikimo su septintokais ir jų aiškiai sumišusia
mokytoja, ji pasivedėjo mane į šalį ir desperatiškai mal
davo: „Turite mane iš čia ištraukti. Prieš dešimt metų aš
atėjau tik pavaduoti. Ir niekas daugiau manęs nepakeitė,
nors aš net nesu mokytoja.“
Pirminis įsipareigojimas, kurį prašome narius pa
daryti, – tai dalyvauti mūsų tarnysčių programoje, kuri
palydės į vis didesnį įsipareigojimą, o kartais galiausiai ir
į lyderystę.

Tęsinys kitame numeryje

kas vyksta Upytės parapijoje
Pasikeitė sielovados
pagalbininkė
Upytės parapijoje įvyko parapijos sielovados
pagalbininkės pasikeitimai. Išlydėjome s. Ingą ir į jos
vietą priėmėme s. Ingridą. Abiem sesėms linkime Die
vo palaimos ir ištvermės jų veiklose.

Motinos maldoje
Upytės parapija gali pasidžiaugti naujai besikuriančia
maldos grupe „Motinos maldoje“. Tai maldos grupė,
kurioje motinos meldžiasi už savo vaikus. Norinčius
įsijungti į šią maldos grupę kviečiame kreiptis į Upytės
parapijos sielovados pagalbininkę s. Ingridą.

AUKA BAŽNYČIOS ĮGARSINIMO SISTEMOS ĮRENGIMUI
Kaip rodo patirtis, Upytės bažnyčioje labai reikalingas įgarsinimo sistemos įrengimas (mikrofonų įtaisymas).
Kad šis projektas sėkmingai galėtų būti vykdomas, yra reikalinga 4 700 EUR suma. Nuoširdžiai prašome visų, kas
gali ir kiek gali, prisidėti savo aukomis, kad įtaisyti mikrofonai leistų tikintiesiems kuo geriau dalyvauti liturgijoje.
Per dvi savaites buvo paaukota 272 EUR. Nuoširdžiai dėkojame aukotojams už aukas ir meldžiamės, kad Dievas
jiems atlygintų savo palaima ir reikalingomis malonėmis.
INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Šiais metais Upytėje rugsėjo 11–25 dienomis vyksta registracija pasiruošimui Sutvirtinimo
sakramentui. Registruotis gali visi, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir būdami
ne jaunesni kaip 14 metų. Registracija vyks bažnyčios zakristijoje (galima pasiskambinti ir
telefonu 8 616 39715) arba el. paštu upytesparapija@gmail.com. Pirmas susitikimas vyks
rugsėjo 25 d. bažnyčioje po šv. Mišių. Būtina pristatyti Krikšto ir I Komunijos liudijimų kopijas.
Ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui dalyvavimas šv. Mišiose ir 2 kartus per mėnesį
katechezėse (susitikimuose) būtinas. Vietą ir laiką galėsite suderinti su katechetu.
Kam teikiamas Sutvirtinimo sakramentas?
Šį sakramentą priima jau pakrikštytas, sulaukęs 14 metų dar nesutvirtintas asmuo. Jis pats
sąmoningai, nieko neverčiamas apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori aktyviai gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.
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Laiškas tėvams, uošviams, anytoms, šešurams
Jei kietinate išskirti savo vaikų šeimą
ar tapti jų priešais

Jei norite tapti geriausiais tėvais, uošviais,
anytomis, šešurais

Savo neišsipildžiusias svajones bandykite realizuoti vaikuose.
Stenkitės, kad vaikai neišsprūstų iš jūsų
priežiūros. Kontroliuokite juos be paliovos skam
bindami, užeidami ir klausinėdami.
Vaikų gyvenimui turėkite savo planą, nes jis
tikrai pats teisingiausias. Aiškiai žinokite, kada ir
kiek vaikų jie turi susilaukti, kada ilsėtis, kada dirbti, kada jus lankyti ir t. t.
Viską, kas jums nepatinka, kritikuokite ir nuolat
duokite šimtus patarimų.
Komentuokite vaikų įsitikinimus ir bandykite
juos perdaryti pagal save.
Vaikams nuolat sakykite, jog antrąją pusę
išsirinko netinkamą: negražią, neprotingą, ne
turtingą, netvarkingą ir t. t. Patartina tai sakyti antrajai pusei girdint.
Jei kartais padedate vaikams finansiškai,
stenkitės, kad jie nuolat jaustųsi skolingi.
Jei turite raktą nuo vaikų buto, užeikite
nepranešę, netikėtu laiku, patikrinkite spintas,
stalčius, šaldytuvą ir t. t.
Jei gyvenate kitame mieste, kas savaitgalį
kvieskite jauną šeimą į svečius ir stenkitės, kad jie
niekada nebūtų dviese.
Lepinkite ir stenkitės patraukti į savo pusę
anūkus. Neklausykite, ko prašo tėvai. Kritikuokite
savo vaikus anūkų akyse.
Niekada negirkite savo vaikų ir nesidžiaukite jų
gyvenimu.

Aiškiai įvardinkite ir nuolat sau priminkite, jog jauna
šeima yra atskira, savarankiška, KITA šeima, kurianti
savo papročius, tradicijas bei gyvenimo būdą.
Pripažinkite faktą – žentas ar marti nėra jūsų sūnus
ar duktė. Supraskite, kad jie augo kitomis sąlygomis ir
turi teisę turėti skirtingą nei jūsų požiūrį į gyvenimą,
įpročius, šeimos papročius.
Supraskite, kad tai jūsų sūnaus ar dukters mylimas
žmogus, net jei jis jums nepatinka.
Nesikiškite į jaunos šeimos gyvenimą. Nedalykite
patarimų.
Gerbkite suaugusių vaikų privatumą ir nesirauskite jų
daiktuose.
Jei jaučiate būtinybę išsakyti kritiką, išsakykite ją savo
vaikui, o ne žentui ar marčiai.
Lankykitės jaunoje šeimoje tik pakviesti, padėkite
paprašyti ir neįvedinėkite vaikų bute savo tvarkos.
Pastebėkite gerąsias žento ir marčios savybes, nors jos
būtų matomos tik pro mikroskopą.
Aiškiai pasakykite savo lūkesčius nesitikėdami, kad
žentas ar marti juos atspės.
Jei gyvenate kartu, aiškiai ir konkrečiai aptarkite
mokesčių, namų tvarkymo, naudojimosi bendromis patalpomis, higienos bei kitas namų taisykles. Ypač gerbkite vaikų privatumą, neplanuokite jiems darbų, svečių,
išvykų ir t. t.
Ugdykite bendrystę ir džiaukitės gyvenimu su savo
sutuoktiniu, draugais, bendraamžiais.
Nenorėkite nugyventi dar ir vaikų gyvenimo – kiek
jūs jo nugyvensite, tiek mažiau jo liks jūsų vaikams...

Jei Jums atrodo, kad suaugę vaikai Jūsų nemyli,
kad esate apleista/as ir vieniša/as, gali būti, jog
šis vienišumas atsirado ne dėl vaikų, netgi ne dėl
Jūsų antrosios pusės, o dėl to, ką Jums teko patirti
vaikystėje. Pripažinkite savo klaidas. Pasikalbėkite
su kunigu ar psichologu.

Šv. Vincento
Pauliečio
atlaidai
Rugsėjo 30 d.
(penktadienį) 10 val.
Žibartonių koplyčioje
švęsime titulinius šv.
Vincento Pauliečio
atlaidus. Kviečiame!

Gyvūnėlių
laiminimas
Artėjančios gyvūnų
globėjo šv. Pranciškaus
dienos proga spalio 1 d.
(šeštadienį) 11.30 val.
priešais pagrindines
bazilikos duris bus
laiminami gyvūnėliai. Jų
mylėtojai, pasižymėkite tai
kalendoriuose!

Paleiskime savo suaugusius vaikus, leiskime
jiems patiems kurti savo gyvenimą. Nepa
mirškime, kad mūsų sutuoktinis, o juolab
vaikai, nėra atsakingi už mūsų laimę. Lai
mingi galime tapti tik patys, priimdami ir
pamildami save ir savo gyvenimą.

parodos uždarymas
Spalio 16 d. (sekmadienį) 13 val. (po šv. Mišių)
Krekenavos parapijos namuose vyks dailininkės
Gražinos Vitartaitės tapybos darbų parodos
„Nuo Nevėžio iki jūros“ parodos uždarymas.
Renginio metu taip pat bus pristatyta naujausia
Saulutės Genovaitės Markauskaitės knyga
„Skulptorius Bernardas Bučas“. Kviečiame
susipažinti su kraštiečių darbais! (Parodą
aplankyti galite susitarus raštinėje ar su
parapijos namų administratore.)

Pamaldų laikas
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis 10 ir 12 val.
Laidotuvių atveju (išskyrus pirmadienius) 12 val.
Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje
Spalio 9 d. 14 val. (XXVIII eilinis sekmadienis)
Krekenavos slaugos ligoninėje
Antradieniais sutartu laiku

2016 m. rugpjūtį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Jokūbas Pralgauskas
Domas Adomas Matulionis
Liepa Magdalena Sakalauskaitė
Radvilas Jonas Adakas
Viktorija Elžbieta Ulianskaitė
Kamilė Ieva Skukauskaitė
Domas Gabrielius Vanagas
Martynas Simanavičius
Amy Marija Moes
Emily Kotryna Moes
Arnas Jonas Bandžiulis
Deimantas Paulius Sinkevičius
Amanda Marija Geležinytė
Luka Lukrecija Mikalauskaitė
Austėja Barbora Barkauskaitė
Justas Ropė
Amelija Piščikaitė
Elijus Lukas Kuprys
Upytės parapijoje
Ridas Jonas Alekna
Amėja Kotryna Nepas
Vytenis Juozas Palionis
Vadaktėlių parapijoje
Jordanas Jočenka
Smiltė Agota Činikaitė

2016 m. rugpjūtį susituokusieji
Krekenavos parapijoje
Laurynas Žiugžlys ir Živilė Blužaitė
Berry Moes ir Miglė Moes Jokubaitytė
Artūras Mikalauskas ir Irma Bandžiulytė
Tautvydas Samuolis ir Asta Kiliūtė
Jānis Isačonoks ir
Audinga Gudaitytė
Lukas Tvarijonas ir
Justina Šalnaitė
Marius Damaševičius ir
Erika Žemaitytė

KONTAKTAI
Klebonas-rektorius kun. Gediminas Jankūnas
Krekenavos parapijos rekvizitai
Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r. sav.
tel. 8 620 20989
www.krekenavosbazilika.lt
el. paštas: krekenavosbazilika@gmail.com
sąsk. nr. LT457300010002378753
įm. kodas 191260418
Raštinės darbo laikas
I Nedirba
II 9–15 val.
III 9–15 val.
IV 10–15 val.
V 9–15 val.
VI 9–15 val.
VII Nedirba
Parapijos referentė ir vargonininkė
Rita Lapiniauskienė, tel. 8 656 39249
Krekenavos parapijos zakristijonas ir ūkvedys
Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
Krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. 8 615 53708
Krekenavos „Carito“ vadovė, „Vilties“ salės administratorė
Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
Krekenavos parapijos vaikų ir jaunimo veiklos
koordinatorius, Vadaktėlių parapijos zakristijonas
Kęstutis Lapiniauskas, tel. 8 622 10859
Marijos legiono Prezidiumo pirmininkė
Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
Krekenavos Gyvojo Rožinio būrelis
Gema Plėštytė, tel. 8 605 81765
Upytės parapijos rekvizitai
Upytės k., 38040 Panevėžio r. sav.
tel. 8 616 39715
el. paštas: upytesparapija@gmail.com
sąsk. nr. LT607300010077097292
įm. kodas 191261858
Upytės parapijos sielovados pagalbininkė
ses. Ingrida Kazlauskaitė PAMI, tel. 8 683 95325
Upytės parapijos zakristijonas
Tomas Černauskas 8 656 62 142
Upytės parapijos vargonininkė
Pranutė Adomaitienė, tel. (8 45) 570 616
Upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094
Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Bazilikoje – Kęstutis Lapiniauskas
Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė

2016 m. rugpjūtį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Rolanas Pilipon is, 44 m.
Morta Bistrienė, 88 m.

Prisiminkime
Juos maldose.

Antrąjį mėn. šeštadienį 12 val. – sudėtinės
šv. Mišios už mirusiuosius (aukų dėžutė kairėje
pusėje prie Marijos statulos).

