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Šiais metais vasario mėnesio paskutinė diena – Užgavėnės. Kovo 1-oji – Pelenų trečiadienis. Tądien bažnyčiose pe-
lenais barstomos galvos arba piešiamas kryžius ant kaktos, primenant Pradžios knygoje Dievo pirmiesiems žmonėms 
pasakytus žodžius: „Atmink, žmogau, dulkė esi ir į dulkes pavirsi“ (plg. Pr 3, 19). Šiuo gana keistu ritualu Bažnyčia 
mus kviečia pradėti 40 dienų Gavėnios kelionę Velykų ryto link. Mūsų laikais vis mažiau besuprantame ir pastebime 
metų, gamtos ir dienos kaitą, ypač jeigu tenka nemažai laiko praleisti „blizgančiame“ ofise ar prekybos centro patal-
pose. Šviesos srautą valdome ne sekdami saulę, bet įjungdami ar išjungdami elektros lemputę.  Susidaro įspūdis, kad 
bet ką galime valdyti mygtuko paspaudimu: daiktus, santykius, žmones... O juk taip nėra, ypač kada kalbame apie 
santykius ir žmones. Jiems paprasčiausiai reikia skirti laiko, jie pažįstami ir mylimi laike, ar tai būtų mūsų sutuoktinis, 
ar vaikai, ar senoliai. Viskam reikia laiko. Laiko reikia ir Dievui, o ypač sau. Save pažinti, save įvertinti, save tobulinti 
ir keisti – reikia laiko. 

Gavėnia yra puiki Bažnyčios dovanota proga skirti laiko padirbėti su savimi. Tam reikia kažko 
atsisakyti, kažką susimažinti, kažką kitaip susiplanuoti. Išnaudokime vasarį rimtai pasiruošti šių 
metų gavėniai. Pirmas dalykas, kurį turime atlikti tai inventorizuoti savo širdį: kas joje gyvena, 
ko ten prikaupta, kas per tamsūs užkaboriai ir ką juose slepiame? Inventorizuoti širdį būtina, nes 
iš ten kyla mūsų prasmės, džiaugsmo, meilės, gerumo pajutimas, bet lygiai taip pat ir baimės, pyk-
tis, nepasitenkinimas, neramybė ir kiti nemalonūs dalykai. Reikia Dievo žodžio šviesos, žibinto, 
kuris apšviestų mūsų širdį ir parodytų, kur ir kas yra. Teologinėje kalboje šį pirmąjį žingsnį va-
diname sąžinės sąskaita. 

Po to seka, bent jau turėtų sekti, antrasis žingsnis – po inventorizacijos ateina laikas re-
organizacijai, t. y. persitvarkymui. Tuo, kas nesvarbu, nereikalinga, netgi žalinga, reikia atsi-
kratyti, išmesti, sudeginti (įspėjimas: neskubėkite apkrauti kitų jums patiems nebereikalin-
gais dalykais). Reikia išdrįsti paleisti laiko ir Dievo gailestingumo upe nuoskaudas, 
blogus prisiminimus, neišsipildžiusias ir paikas svajas, o ypač tai, kas kitus verčia 
jausti mums amžinai skolingais. Šį žingsnį teologiškai vadiname susitaikinimu arba 
išpažintimi. Taigi reikia atlikti išsamią ir nuoširdžią išpažintį.

Galiausiai mūsų visų laukia trečiasis žingsnis – inventorizuotoje ir reorganizuotoje širdyje reikia švęsti. Į sutvarkytą 
ir išvalytą širdį nedelskime pasikviesti Dievą ir artimą, ypač tuos, kuriems reikia atjautos, šilumos ir jaukumo. Žinoma, 
rizikuojame, kad kartais ateis kas nors nevalytais batais ir neplautomis rankomis, bet jeigu lauksime tik teisuolių ir 
švaruolių, galime per ilgai likti vieni, taip ir nešventę, nes nesulaukėme „vertų“. O juk laike širdis vėl gali apsikrauti, 
apsigriozdotį, prisipildyti blogų prisiminimų voratinkliais ir dulkėmis. Trečią žingsnį – švęsti, dalintis savos širdies 
šiluma ir grožiu – teologiškai vadiname artimo meile.   

Taigi gavėnia gali būti arba tik dar vienas laikotarpis mūsų gyvenimo kasdienybėje, arba malonės laikas. Lai-
kas, kuriame einame į gylį, link kokybės ir reikšmingo pokyčio. Tegul Krekenavos Dievo Motina – Malonių Versmė 
padrąsina mus širdies renovacijai (atnaujinimui). 

Mielieji,

Jusu bendrakeleivis ir klebonas kun. Gediminas Jankunas

2016 metais skirdami 2 % gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos parapiją parėmėte 1 306,06 Eur, 
Upytės parapiją – 420,30 Eur, Vadaktėlių – 50,15 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet 
tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais:

Dėl 2 % GPM skyriMo

Mokesčių inspekcijoje, 
Internetinės bankininkystės pagalba prisijungdami 

prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS,
Užpildydami FR0512 formą ranka. Krekenavos 

parapijoje tai galite padaryti nuo antradienio iki šeštadienio 
9–15 val. parapijos raštinėje, sekmadieniais – prieš ir po
šv. Mišių bazilikos gale. Dėl paramos skyrimo Upytės 
parapijai kreipkitės į ses. Ingridą, Vadaktėlių parapijai – 
į zakristijoną Kęstutį Lapiniauską. Atvykdami užpildyti 
formos turėkite asmens dokumentą.

Parapijų kodai:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į 
dangų parapija – 191260418

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapija – 
191261858

Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija – 
191262198
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Sunkumai ištinka: ir ligos užpuola, ir artimieji iške
liauja, ir pagaliau nuo švenčių pavargstame ar patys nuo 
savęs... Gerai, kad visada tiek Bažnyčioje, tiek už jos ribų 
galima atrasti atspirties taškų ir toliau keliauti. Naujie
ji – viena populiariausių „pradžių“, neišimtinai kasmet 
paliečianti ir mūsų parapiją.

Sausio 8 dieną, sekmadienį, Trys Karaliai, aplankę 
Jėzų, nepasididžiavo užsukti ir į parapijos namus. Juose 
susipažino su lietuviškų tautinių juostų pynimo ir au
dimo tradicijomis (pristatė tautodailininkė Irena Ona 
Vilienė ir jos sūnus Gvidas), o vėliau teisėjavo tradicine 
tampančioje vaikų šventėje, kur trys vaikų ir tėvelių 
komandos varžėsi kūrybinėse, žinių patikrinimo ir vi
sokiose kitokiose smagiose užduotyse. Šventė praėjo 
gražiai, laimėjo draugystė, tik nesistebėkite, jei kitiemet 
karaliai grįš pasidabinę apdarais lietuviškais motyvais...

Sausio 15 dieną, kitą sekmadienį, jau nuo 8 val., kai 
kuriems parapijos darbuotojams šventadienio proga dar 
pučiant į akį, bazilikoje pradėjo brazdėti gitaros, mušti 
būgnai ir skambėti negirdėti jaunimo balsai: repeticijai 
prieš šv. Mišias pamažu rinkosi jungtinė Panevėžio vys
kupijos ir Kauno šlovinimo grupė, vadovaujama Vytau to 
Striogos. „Pagaliau! Prieš Mišias, pasirodo, galima gie
doti ne tik „Pulkim ant kelių“, – su palengvėjimu atsi
duso kai kas. Dar vienas malonus netikėtumas – į atlai dų 
šv. Mišias atvykę vyskupai: dabartinis ganytojas vyskupas 
Linas ir Kauno arkivyskupas Lionginas. Dėl tokio malo
naus vizito ypač ministrantai negalėjo sulaikyti džiaugsmo. 
Taigi jaunatviškai – su trenksmu – ir iškilmingai buvo pa
garbintas Viešpats ir Švč. Mergelė Marija.

Sausio 20–21 dienomis, penktadienį ir šeštadienį, 
parapijos ministrantai dalyvavo vyskupijos ministrantų 
susitikime Utenoje. Čia, Dievo Apvaizdos parapijoje, 
virš 80 vaikų ir jaunuolių su kunigais diskutavo apie 
pašau kimą, dalyvavo ministrantų turnyre, teminiuose 

užsiėmimuose, susitikime su vyskupijos ganytoju Linu, 
tikrino ir gilino praktinius gebėjimus ruošdamiesi ir 
patarnaudami šv. Mišiose. Po visų rimtų reikalų buvo 
ištaškytas Utenos baseinas, išmindžiotas visas sniegas 
aplink bažnyčią ir nučiuožinėtos rimčiausios Utenos 
rogučių ir „pašikniukų“ trasos. Rasta ir pamestų batų. 
Bet džiaugiamės: mūsų žiniomis, grįžo visi ir sveiki. 
Tarnystė tęsiasi.

Sausio 24 dieną, antradienį, parapijos namuose 
rin kosi parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos. 
Buvo pristatyta parapijos finansinė padėtis, aptartas 
2016 metų bei patvirtintas 2017 metų veiklos planas. 
Direktorė pristatė piligrimų centro veiklą, svarbiausia 
tai, kas susiję su artėjančiu bazilikos remontu. Nemažai 
dėmesio sulaukė ir artėjantys Žolinės atlaidai.

Sausio 27 dieną, penktadienį, 
Kaune parapijos religinio ug
dymo vadovei Svajonei buvo 
suteiktas Vytauto Didžiojo 
uni versiteto Religijos studijų 
magistro laips nis. Tai jau ant
rasis Svajonės magistro diplo
mas. Džiaugiamės, sveikiname 

ir jau čiame, kad stu dijų metu 
įgytos žinios nenuguls dulkėti 

lentynose, o jau yra pritaikomos ir 
dalijamos.

Lietuviai šiemet turės džiaugsmo ir garbės švęsti savo 
tautiečio – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio – paskel
bimą palaimintuoju. Tikriausiai kai kurie šiomis die
nomis išgirstame apie jį pirmą kartą, kiti esame girdėję, 
bet nieko apie jį nežinome... Tačiau visi keliau jame 
paskui jį – į Viešpaties būstą. Gal jo pažinimas, kuriam 
galimybių šiais metais pritrūkti neturėtų, duos mums 
paspirčių ir įkvėpimų vis gražiau gyventi ir su gyventi..?

2017 sausio Mėnuo krekenavos ParaPijoje
Rita Lapiniauskienė

Sausio mėnuo, nors ir šaltas, bet nebuvo jau visai 
„sustingęs“ ar „apšalęs“. Turėjome ir gražių akimirkų bei 
galimybių pasidžiaugti ir padėkoti Dievui ir vienas kitam 
už buvimą kartu, rūpinimąsi ne tik vienas kitu, bet taip 
pat ir įsijungimu bei dalyvavimu kaip gyva parapija.

Pirmiausia norime pasidžiaugti įgarsinimo sistemos 
įrengimu. Visi aiškiai ir gerai girdime Dievo žodį bei mal
das, kurias mūsų visų vardu garsiai skiria Dievui kunigas. 
Tik truputį tą džiaugsmą aptemdo mažas rūpestis – esa
me įsiskolinę 1 200 Eur Krekenavos parapijai. Nuoširdžiai 

dėkojame visiems geros valios aukotojams.
Sausio 20–21 dienomis buvome išleidę tris 

ministrantus į Panevėžio vyskupijos orga
nizuojamą stovyklą „Pagauk amžinąjį gyve
nimą, kuriam esi pašauktas“. Jaunieji mūsų 
parapijiečiai labai džiaugėsi šia galimybe 
pabūti su kitais ministrantais, susitikimu 
su vyskupu Linu bei gautomis patirtimis. 
Linkime jiems aktyviai įsijungti į parapijos 
veiklą ir čia panaudoti gautas patirtis ir žinias.

2017 sausio naujienos iš uPytės
Ses. Ingrida Kazlauskaitė

Nuo vasario 5 d. Krekenavos parapijos namuose veikia dailininkės 
Elenos Gailiūnienės batikos darbų paroda. Apsilankyti galite 

sekmadieniais po šv. Mišių arba darbo dienomis, prieš tai 
susitarę su parapijos namų administratore.

ParoDa
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MANO ARTIMAS GALI MAN ATVERTI AKIS

Kun. Michael: Mūsų pirmosios misijos toli nuo namų 
pradėjo rastis prasiautus viesului Katrina. Po šios širdį 
draskančios nelaimės buvo lengva surinkti pinigų grei
tajai pagalbai. Bet šį kartą nusprendėme, kad bus kitaip, 
ir aš paskelbiau, kad mes vykstame į tą regioną aktyviai 
padėti. Neturėjome aiškios minties, kaip, kas, kur ar ką, bet 
vis tiek viešai pasižadėjome tai daryti. Ateinančius keletą 
metų dešimtimis parapijiečių įsitraukė į šią programą, 
kurią sunkiausia buvo pradėti.

Kaip ir su daugeliu dalyku: jei tai būtų lengva, kiek
vienas tai galėtų daryti. Bet aiškiai tai nebuvo lengva. Mes 
surinkome komandą protingų žmonių ir po netrumpų 
diskusijų įvardijome parapiją, kurioje galėtume padėti. Ta 
pirmoji kelionė – neužmirštama patirtis tam šešetui, ku
rie ten vykome. Atrodė, kad audra praūžė tik vakar. Nors 
gatvės jau buvo išvalytos, visa kita buvo tik griuvėsiai: 
mašinos medžiuose, medžiai namuose, sienos sugriuvę, 
pastatų likę tik pamatai, parapijos bažnyčia virto tuščiais, 
purvinais griaučiais, mokykla, neįtikima, bet daugiau 
mažiau gulėjo ant šono, klebonija buvo suplota.

Niekada savo gyvenime nebuvau matęs viso miesto 
taip sugriauto. Nesimatė daug vilties ar progreso ženklų.

Tačiau ši patirtis mus išmokė svarbios pamokos, kuri 
padarė įtaką visoms vėliau sekusioms mūsų pastangoms. 
Vienintelis dalykas, kurį mes tada atlikome pirmosios 
kelionės metu, tai klausėmės žmonių ir klebono, kaip jie 
pasakojo, kas jiems nutiko. Vienas po kito ištisą dieną jie 
nepailstamai pasakojo savo istoriją.

Prieš mums išvažiuojant atsimenu, kaip atsiprašiau 
vienos iš šeimininkių, pas kurią buvome apsistoję, kad 
išvykstame taip nieko ir nepadarę. Ji pažvelgė į mane su 
nuostaba ir pradėjo verkti. Jai prireikė nemažai laiko, kad 
nusiramintų. Galiausiai ji sugebėjo pasakyti: „Jūs nesu
prantate, jūs tiesiog nesuprantate.“

Tada aš staiga supratau. Ant sugriauto jų pasaulio mes 
stovėjome kartu su jais. Tiesiog stovėjome su jais, buvome 
su jais ir mylėjome juos.

Dangaus karalystės judesys yra meilės judesys. Ga  
liau siai tai, ką mes bandėme padėti, tai atstatyti mei
lės karaliavimą. Ir žinoma, to nematysime arba nepas
tebėsime, jeigu nepradėsime tarnauti vienas kitam. 

Tik tarnavimas artimui atskleidžia man tai, ką 
dėl manęs daro Dievas, ir parodo, kaip Jis mane 
myli. Šventieji – prisiminkime, pavyzdžiui, palai
mintąją Motiną Teresę iš Kalkutos – meilės jėgos 
vis semdavosi iš susitikimo su eucharistiniu 
Viešpačiu ir, atvirkščiai, tą susitikimą realų ir gilų 
darydavo jų tarnavimas kitiems. Dievo meilės ir 
artimo meilės neįmanoma vienos nuo kitos at
skirti; įsakymas yra vienas. 

Iš popiežiaus Benedikto XVI enciklikos „Dievas yra meilė“

Krikščioniškas tarnavimas yra daugiau negu tinka
mas pasirūpinimas kito reikmėmis. Tai nebūtinai kažko 
darymas dėl vargstančių. Tai labiau Dievo paveikslo 
atpažinimas kituose per mūsų tarnavimą. Tai leidimas 
mūsų tarnavimui atverti mūsų akis pačiam Dievui ir dar 
labiau Jį įsimylėti. Misijos yra meilės programa ir prak
tika, kurią atlieka Bažnyčia kaip meilės bendruomenė. 

JŪS NEGALITE TO DARYTI VIENI
Kad parapija sveikai vystytųsi, joje turi augti moki

niai. Augantys mokiniai auga Dievo žodyje ir Eucharis
tijoje dalindamiesi savo gyvenimais su kitais, darantys 
su savo pinigais tai, ką Dievas norėtų kad jie darytų, ir 
tarnaujantys kitiems.

Kad ir kokio dydžio būtų jūsų parapija, negalite to 
daryti vieni. Jums reikia komandos. Ir ne bet kokios 
komandos, o grupės žmonių, kurie pasiruošę...

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)

13. Įsimylėti
Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį.

Ir jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti 
žodžio ir jie turėtų galią išvarinėti demonus. (Mk 3, 13–15 )

Kun. Michael: Parduotuvėje sutikau kunigą, kuris 
neseniai pirmą kartą buvo paskirtas klebonu. Jis buvo 
susijaudinęs ir norėjo apie tai pasikalbėti. Jo pirmas klausi
mas man buvo: „Koks manęs laukia didžiausias iššūkis?“ 
Ilgai negalvojęs atsakiau: „Tavo personalas.“ Ir aš tai pa
sakiau nepažindamas nė vieno žmogaus iš jo personalo. 
Maždaug po mėnesio aš vėl jį susitikau parduotuvėje ir 
paklausiau, kaip jam sekasi. Jis atsakė: „Norėčiau juos 
visus atleisti iš darbo.“

PERSONALO GALVOS SKAUSMAS

Vienu metu Gimimo parapijoje buvo dvi sekretorės, 
kurios sėdėjo viena priešais kitą parapijos raštinėje. Jos 

nesikalbėjo. Žiūrėdavo viena į kitą iš padilbų ir atrodė, 
kad tikrai nemėgsta vienas kitos (ir panašu į tai, kad 
nemėgo ir mūsų). Ankstesnis viršininkas joms buvo 
davęs menkas užduotis, jos tai ir darė. O mums davė 
aiškiai suprasti, kad nesiruošia niekuo kitu padėti.

Parapijoje taip pat buvo buhalteris. Devyniasdešimties 
metų amžiaus (taip, jam tikrai buvo tiek). Jis buvo 
malonus ponas, kuris tvirtai laikėsi pozicijos, kad 
pinigai neturėtų būti leidžiami. Pagal jį, jie turėjo būti 
suskaičiuoti, saugomi ir dėmesingai surašyti į milžiniškas 
senovines knygas odiniais viršeliais. Žinoma, jam turėjo 
būti labai nelengva, kad mūsų parapija neturėjo jokių 
santaupų. Čia taip pat buvo linksma jaunimo vadovė, 
nors parapijoje nebuvo jokių jaunimo programų. Atro
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2016uosius finansinius metus pasitikome turėdami 
2 953,16 eur kasoje ir 1 361,77 eur banko sąskaitose. 
Para pijos bendrosios pajamos 2016 m. – 88 714,3 eur.
Pajamos iš rinkliavų – 27 070,34 Eur. Aukos, gauta 
pagalba finansuojant, juridinių asmenų parama – 
15 307,28 Eur. Aukos už šv. Mišias ir patarnavimus 
(krikštai, santuokos, laidotuvės ir kt.) – 32 846,58 Eur.
2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio – 1 306,06 Eur. 
Kitos pajamos (aukos už naudojimąsi parapijos namų 
salėmis) – 7 184,04 Eur. Taigi, 2016 metų Krekena 
vos parapijos ižde buvo 93 029,23 eur.

Parapijos išlaidas 2016aisiais 
finansiniais metais sudarė 
87 389,34 eur. 

Parapijos personalo (kle
bono, parapijos referentės
buhalterėsvargonininkės, 
religinio ugdymo vadovės, pa
ra  pijos namų administratorės, 
klebonijos ekonomės ir bazilikos prižiūrėtojos, pagal
binio ūkio darbuotojo, zakristijono, vaikų ir jaunimo 
veiklos koordinatoriaus ir fotografo, svetainės ir laik 
raštėlio redaktorės) ir pavaduojančių darbuotojų išlai
kymas (atlyginimai, įmokos SODRAI) – 30 050,00 Eur.
Pastatų išlaikymas (elektra, vanduo, komunaliniai 
mokesčiai, draudimo įmokos) – 10 566,61 Eur. Staty
bos ir remonto darbai (įv. statybinės ir elektros prekės, 
durys, dažai, raštinės įrengimas, krosnelės ir jų įrengimai 
„Vilties“ salėje ir raštinės patalpose, grindų įrengimas 
šarvojimo salėje, traktoriuko priežiūra) – 8 763,04 Eur.

Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai (katalikiškai spau
dai, „Carito“, katechezės, vaikų ir jaunimo, choro 
veiklai remti, interneto svetainei) išleista 5 696,32 Eur. 
777,00 Eur skirti liturgijai reikalingiems reikmenims 
įsigyti. Dar 1 641,45 Eur panaudoti apeigose naudo
jamo ilgalaiko turto įsigijimui (varpeliai, žvakių sto
vai, Advento žvakės ir kt.). Ilgalaikio turto nupirkta už 
4 406,82 Eur. Didžiausia šių išlaidų dalis teko kieto 
kuro katilo įsigijimui, gesintuvų, skalbyklės, kilimėlių, 
sniego kastuvų, spynų, rankenų ir kt. ūkio daiktų bei 
buities technikos įsigijimui. Įvairių paslaugų (automo
bilio apžiūros, uždangalų, liturginių drabužių valymo, 
Teo LT, Omnitel, Mezon, prietaisų patikros, pašto, 
naujametės šventės organizavimo ir kt.) išlaidoms 
padengti išleista 2 898,89 Eur. Įvairaus trumpalaikio 
naudojimo prekių, raštinės prekių ir kt. būtinų poreikių 
(išlaidos kurui, prekės parapijos namams, švaros prekės, 
saldumynai ir žaislai vaikams, svečių maitinimas, gėlės, 
raštinės prekės, Žolinės atlaidų rengimas) tenkini
mui panaudota 15 486,30 Eur. Vyskupijos nustaty
toms rinkliavoms (pagalba seminarijai, šv. Petro ska
tikas, Šventajai Žemei, misijoms) atiteko 1 429,09 Eur. 
673,82 Eur paaukota Ukrainos žmonėms, kaip parama 
vargingiems.

Pinigų likutis metų pabaigoje – 5 639,89 eur.
Kartu su mūsų parapijos klebonu kun. Gediminu 

džiaugiamės ir dėkojame, kad parapijiečių ir kitų 
geradarių žmonių dėka 2017uosius finansinius metus 
pradėjome be skolų.

krekenavos ParaPijos 2016 M. finansinė ataskaita

Metų pradžios likutis buvo 576,44 eur (531,01 Eur 
kasoje ir 45,43 Eur banko sąskaitoje). 2016 m. gauta
2 932,01 eur pajamų. Iš jų 1 180,32 Eur – rinkliavos,
1 629,20 Eur – aukos už Mišias ir patarnavimus, 
72,34 Eur – bažnyčiai ir kitos aukos, 50,15 Eur – jūsų 
skirti 2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Viso išleista 2 498,01 eur. Darbuotojų išlaikymui skir
ta 1 105,00 Eur. 815,27 Eur išleista priemonėms parapijos 

namų remonto ir tvarkymo darbams, taip pat įvairioms 
parapijos ūkio prekėms (kopėčioms, karučiui, sudedamai 
lovai, bažnyčios valymo įrangai, priešgaisrinės saugos 
priemonėms ir kt.). Žaibosaugos dokumentų parengimas, 
automobilio techninis aptarnavimas kainavo 223,21 Eur, 
mokesčiai ir draudimas – 177,49 Eur, kurijai – 78,99 Eur. 
80,02 Eur sudarė organizacinės atlaidų išlaidos, talkininkų 
maitinimas, 18,03 Eur išleista liturgijos prekėms.

vaDaktėlių ParaPijos 2016 M. finansinė ataskaita

do, kad didžiausias jos darbas buvo prižiūrėti savo trijų 
metų vaiką. Pas mus taip pat buvo draugiškas ir sukal
bamas ūkvedys, kurio geranoriškumu daug kas naudo
josi, ir kitatautė šeimininkė, su kuria niekas nebendravo.

Ir tada čia buvo faktinis personalo vadas – religinio 
ugdymo vadovė. Nepaaiškinamai ši ponia sugebėjo išlai
kyti personalą krūvoje, naudodama įmantrų apkalbų 
tinklą, intrigas ir dramatizavimą. Tai darė ją užsiėmusią.

Darbo diena prasidėdavo, kada visiems buvo pato
 gu. Maždaug apie 9.30 val. ryto, kuomet ankstesnio 
klebono patarnautojai įslinkdavo išgerti savo rytinės 
kavos su personalu. Tai buvo aukščiausias raštinės 
darbo taškas, nes tuo metu buvo pasikeičiama visomis 
svarbiausiomis naujienomis. Po to personalo dėmesys 

nukrypdavo į ki tą svarbų dienos reikalą – pietus. Už 
juos mokėdavo parapija ir jie buvo užsakomi kasdien.

Jeigu būtumėte norėję sugauti tą esminį momentą, 
kuris atspindėtų mūsų raštinės kultūrą, tai buvo perso
nalo pietūs. Tai buvo aprūpinta apkalbų sesija. Diskusija 
pabrėždavo „mes“ ir „jie“ skirtumą, ir jeigu išeidavai iš 
kambario, iš karto priklausydavai „jiems“.

Kaip grupė mūsų personalas nebuvo sveikas. Ir vietoj 
to, kad dirbtume komandoje, mes dažnai darbavomės 
vienas prieš kitą. Nebuvome mes ir jokie vadovai, nes 
niekam nevadovavome ir nieko nevedėme, tuo labiau 
mokinystės keliu.

Mums pasisekė, nes per pirmuosius pora metų dau
guma šitų žmonių išėjo. Pirmiausia abi sekretorės išlėkė 

Krekenavos parapijos ekonominių reikalų taryba
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2016 metus pradėjome su 857,08 eur likučiu 
(770,43 Eur kasoje ir 86,65 Eur banko sąskaitose). Para
pijos pajamos 2016 m. sudarė 19 715,26 eur. Iš jų 
932,23 Eur pervedė Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
(JAV) įgarsinimo sistemai Upytės bažnyčioje įrengti. 
Taip pat pajamas sudarė: rinkliavos – 7 191,25 Eur,
aukos už šv. Mišias ir patarnavimus – 6 277,90 Eur, 
aukos bažnyčiai, už žvakes, kalėdaičius, spaudi
nius – 3 020,58 Eur, už naudojimąsi parapijos namų 
salėmis – 1 020 Eur. Nemažai gauta aukų bažnyčios 
išlaikymui bei remontui – 1 398 Eur. Pajamos iš 2 % 
gyventojų pajamų mokesčio – 420,30 Eur. Buvo parduo
ti garažo vartai, už kuriuos gavome 200 Eur. 

Viso išleista 17 278,08 eur. Didžiausia išlaidų dalis – 
10 520,12 Eur – skirta parapijos darbuotojų išlai kymui 
(atlyginimai, SODROS įmokos). 1 396,94 Eur išleista 

parapijos namų virtuvės įrengimui bei smulkiems re
monto darbams, 656,42 Eur išleista parapijos įvairaus 
ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimui (šildytuvai 
ministrantų zakristijoje bei ant altoriaus, plovimo ir 
valymo įranga bažnyčiai, skalbimo mašina, džiovyklė, 
lygintuvas, žvakės, alba zakristijonui bei kamža ir ki
tos prekės liturgijai), katalikiškai spaudai. 1 366,21 Eur 
skirta pastatų išlaikymui (elektra, vanduo, komunali
niai mokesčiai, turto draudimas). Vyskupijos nustaty
tos rinkliavos (seminarijai, misijoms, Šventajai Žemei ir 
pan.) pareikalavo 317 Eur išlaidų. Karitatyvinei ir sielo
vadinei veiklai (vieno ministranto išleidimas į Pasau
lines Jaunimo Dienas Lenkijoje, ministrantų išleidimas 
į stovyklą, saldainiai, taip pat su ministrantais buvome 
nukeliavę pasižiūrėti kino, įvairios atlaidams išlaidos) 
skirta 1 130,74 Eur.

uPytės ParaPijos 2016 M. finansinė ataskaita

į skirtingas puses (dėl ko, taip ir nežinome, atrodo, kad 
jos iš tiesų mūsų nemėgo). Buhalteris išėjo į pensiją. Ir 
mes padėjome mūsų jaunimo vadovei susirasti tinka
mesnį darbą, atsižvelgiant į jos šeimos situaciją. Religi
nio ugdymo vadovė mums nieko nesakiusi susi rado kitą 
darbą ir išėjo pačiu mums nepatogiausiu laiku, sukur
dama kiek įmanoma daugiau kracho savo išėjimu.

Po to mums pavyko įdarbinti keletą tinkamų 
žmonių, bet mes taip pat padarėme ir rimtų klaidų. 
Kaip minėjau anksčiau, didžiausia problema būdavo, 
kad paskubėdavome įdarbinti, neskirdami užtek 
tinai laiko surasti tinkamą žmogų, tuo pat metu dažnai 
net patys nesuprasdami, ko mes iš to žmogaus iš tiesų 
norėtume.

Reikia pastebėti, kad bažnytiniame pasaulyje ryškėja 
galimų darbuotojų trūkumas. Šalia to, kad egzistuoja 
pašaukimų krizė, susijusi su kunigyste ir vienuoliniu 
gyvenimu, ta krizė taip pat yra ir tarp pasauliečių, ku
rie galėtų dirbti Bažnyčioje. Ta karta, kuri tapo reli ginio 
ugdymo ar jaunimo vadovais iš karto po Vatikano II 
Susirinkimo, dabar išeina į pensiją, ir nėra aišku, kas 
juos pakeis. Tai pranoktų šios knygos tikslus, jeigu 
bandytume atsakyti, kodėl taip yra, ir mes iš tiesų ne
same tikri, kad žinome kodėl, nors prie šios temos dar 
grįšime. Viename tyrime yra neblogai susumuota tai, ką 
mes išgyvename:

Pasauliečių bažnytininkų tarnystėje reikia dau
giau jaunų žmonių. Vidutinis amžius jau yra per 
didelis. Jauni žmonės atneštų naują entuziazmą 
ir kartu tai būtų ženklas, kad pasauliečių tarnystė 
turi ateitį. Jie taip pat sėkmingiau patarnautų 
jaunimui ir jauniems suaugusiems. Labiausiai 
brangintini jauni žmonės būtų tie, kurie mato 
tokią tarnystę kaip pašaukimą ir ilgalaikį kar
jeros įsipareigojimą.

Mus nustebino ir tai, kad šitokia situacija privedė 
prie „knaisiojimosi“ po kitus personalus, kas šiuo metu 
yra tapę bažnytinės kultūros dalimi. Kartais tai atrodo 

kaip muzikos kėdės: religinio ugdymo ar jaunimo vado
vai pereidinėja iš parapijos į parapiją. Jie pasirodo kaip 
Merė Popins su savo triukų dėžutėmis; ir daro tai, ką jie 
daro. Po to jie iškeliauja, atlikę tai, ką padarė, kad tą patį 
padarytų kitoje parapijoje. Kai kurie galiausiai palieka 
šitą sistemą ir įsidarbina katalikiškoje mokykloje, kurio
je ir daugiau mokama, ir geresnės darbo valandos, arba 
įsidarbina vyskupijos įstaigose.

Nuolatinė vadovų kaita silpnina savanorių įsitrau
kimą ir įvairias programas. Iš kitos pusės, yra perso
nalo narių, kurie užima savo pozicijas tarsi jiems 
jos priklausytų iki gyvos galvos. Jie suorganizuoja 
savo tarnystę iki mažiausiai pastangų reikalaujančios 
priežiūros ir tada išeina į pensiją darbo vietoje. Kai jie 
galiausiai tikrai išeina, dažniausiai lieka nemažai ką su
tvarkyti ar iššluoti po to, ką paliko.

Daugelis vyskupijų šiuo metu siūlo tarnysčių forma
vimo programas, kas yra labai teigiamas žingsnis. Tačiau 
nėra aišku, kiek šios programos bus sėkmingos ir ką jos 
pritrauks. Be to, jeigu formacija yra tiktai teologinė, 
t. y. ją pristato teologai, kurie neturi jokios praktinės 
patirties dirbti vietinėje parapijoje, tai bus labai ribota 
pagalba auginant būsimus parapijų tarnautojus.

atkelta iš 4 psl.



KONTAKTAI
klebonas-rektorius  kun. dr. 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    10–15 val.
IV    9–15 val.
V     9–15 val.
VI    9–15 val.
VII   Nedirba

Parapijos referentė, buhalterė ir vargonininkė
      Rita Lapiniauskienė, tel. 8 656 39249
krekenavos bazilikos zakristijonas ir ūkvedys
      Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
      katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. 8 615 53708
krekenavos „Carito“ vadovė, „vilties“ salės administratorė
      Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
krekenavos parapijos vaikų ir jaunimo veiklos 
koordinatorius, vadaktėlių bažnyčios zakristijonas
     Kęstutis Lapiniauskas, tel. 8 622 10859 
Marijos legiono Prezidiumo pirmininkė
     Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
krekenavos Gyvojo rožinio būrelis
     Gema Plėštytė, tel. 8 605 81765

upytės parapijos rekvizitai
     Upytės k., 38040 Panevėžio r. sav.
     tel. 8 616 39715
     el. paštas: upytesparapija@gmail.com 
     sąsk. nr.  LT607300010077097292
     įm. kodas 191261858
upytės parapijos sielovados pagalbininkė
      ses. Ingrida Kazlauskaitė PAMI, tel. 8 616 39715
upytės bažnyčios zakristijonas
     Tomas Černauskas 8 656 62 142
upytės bažnyčios vargonininkė
      Pranutė Adomaitienė,  tel. (8 45) 570 616 
upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
      Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094

ekstraordinariniai komunijos dalintojai
     Bazilikoje – Kęstutis Lapiniauskas
     Upytėje – Tadas Grybas     
     Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė     

PAmAldų lAIKAS
krekenavos švč. M. Marijos ėmimo į dangų bazilikoje

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15omis mėn. dienomis:

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

Laidotuvių atveju (išskyrus pirmadienius) 12 val.

upytės šv. karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių šv. jono nepomuko bažnyčioje
Vasario 19 d. 14 val. (tik esant palankioms oro sąlygoms)
Kovo 26 d. 14 val.
Balandžio 16 d. 12 val.

krekenavos slaugos ligoninėje
Ketvirtadieniais sutartu laiku

Prisiminkime 
juos maldose.

2017 m. sausį iškeliavusieji į Amžinybę
krekenavos parapijoje

KęstutisNorbertas Nebilevičius, 76 m.
Jadvyga Rutkūnaitė, 80 m.
Jonas Pikšrys, 83 m.
Genovaitė Kuokalienė, 82 m.
Zofija Navikienė, 80 m.
Genovaitė Kazilienė, 76 m.

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

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

Studijų įrašus galite rasti parapijos interneto svetainėje
                                     www.krekenavosbazilika.lt

rinkliavos krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €
Sekmadienio rinkliava (0101) 127, 64, 
Sekmadienio rinkliava (0108) 257, 92, 
Sekmadienio (Švč. M. Marijos atlaidų) rinkliava (0115) 309, 62, 
Sekmadienio rinkliava (0122) 130, 95, 55,

Sekmadienio rinkliava (0129) 134, 167, 

2017 m. sausio mėn. parapijų pajamos

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

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

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

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

2017 m. sausį pakrikštytieji
krekenavos parapijoje

Urtė Morta Šatinskaitė


