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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

mano širdis džiaugiasi! Krekenavos ir
Upytės parapijose vyksta pasiruošimo sakramentams
katechezė. Nauji veidai ir vardai mūsų bažnyčiose ir
sekmadienių šv. Mišiose. Taip ir augame, augindami kitus: liudydami tikėjimą, jį aiškindamiesi ir aiškindami,
melsdamiesi vieni už kitus. O kur dar prasidėjusios
Šventojo Rašto studijos?... Ar galima atsilaikyti Dievo
žodžio saldumui, kada jis paliečia giliausias mūsų širdies
ir sąmonės kerteles – gydo, keičia, nušviečia! Su nekantrumu laukiu kada su nemaža grupele parapijiečių
šio mėnėsio pabaigoje lankysimės Šventojoje Žemėje.
Tikiu, kad sugrįžus bus įvairių progų pasidalinti gausiais
įspūdžiais su tais, kurie lauks mūsų namuose.
Įvykę parapijų ekonominių ir pastoracinių tarybų
susirinkimai – dar vienas džiugus ženklas, kad parapija
nėra tik klebono, bet mūsų visų reikalas. Ir tai, kuo gyvename ir kaip gyvename, turi rūpėti kiekvienam, kas vadina save tikinčiuoju. Šiek tiek sunkiau sekasi su parapijos finansais. Gal todėl, kad visiems ir visur su jais darosi
sunkiau. Bet ir vėl, turime
tinkamai susidėlioti savo
prioritetus/svarbumus, ir
dar kartą sau atsakyti, ar
Dievo meilės darbas, kurį
pasaulyje Jis daro
per Bažnyčią ir
Bažnyčioje, yra
man svarbus?!.
O gal svarbiau

yra investuoti į vis naujas pramogas ar daiktus, kurie
taip trumpai džiugina ir taip ilgai reikalauja jais rūpintis
ir jiems tarnauti? Mielieji, sekmadienio rinkliava yra
vienintelis ir pats svarbiausias momentas „atsirokuoti“
su Dievu, pasirūpinti, kad dalis mūsų uždarbio ir pelno
būtų Jo pelno ir užmokesčio dalis. Jis dosniai atlygina
tiems, kurie ryžtasi „investuoti į Dievo reikalus“! Netikite manimi, pamėginkite patys!
Artėja Vėlinės. Skubėsime į kapines lankyti savo
mirusių artimųjų žemiškojo atminimo. Nepamirškite,
ten tik jų „žiponėliai,“ mums buvę tokiais savais ir brangiais, bet jų pačių ten nėra! Kur jie? Jie pas Gailestingąjį
Dievą, Jo meilės teisme. Meilės, kuri priimta – amžinai
apdovanoja, o atmesta ar neatsakyta – tampa iš
pradžios laikinu, o po mirties, amžinu savęs skriaudimu
ir baudimu. Todėl kviečiu, neužsibūkime kapinėse, geriau daugiau laiko praleiskime maldoje ir šv. Mišiose, nes
būtent čia sprendžiasi mūsų ir mūsų artimųjų amžinas
likimas. Minėjau, kad Dievas kviečia mus visus investuoti į Jo išganomąjį darbą Bažnyčioje, tad neišmėtykime
savo ir Jo pinigų glėbiams gėlių ir žvakių, kurios paskui
vos spėjamos išvežti į šiukšlynus. Ar ne geriau po vieną
žvakutę ant Jūsų ir nelankomo kaimyninio kapo, ir
tada – tai, kas svarbiausia, – malda? Atminkime, mūsų
gyvenimą galiausiai vertins ne kaimynai, o Dievas, tad
Jam labiausiai ir stenkimės patikti vykdydami Dievo ir
artimo (dar gyvo) meilės įsakymą.
Iki mielų susitikimų,

kun. Gediminas Jankunas

Prisipažinimas

Vėlinių pamaldų tvarka
Lapkričio 1 d. (trečiadienis)
Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios:
10 val. Upytės bažnyčioje,
12 val. Krekenavos bazilikoje,
14 val. Vadaktėlių bažnyčioje,
18 val. Krekenavos bazilikoje
(už mirusiuosius su geduline procesija).
Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis)
Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės). Šv. Mišios:
10 val. Upytės bažnyčioje,
18 val. Krekenavos bazilikoje.

Aš visą laiką ėjau prieš šaltą šiaurės vėją,
Vienas šalau, speiguotai pūgai siaučiant laukuose...
Šiandien širdis nurimo. Pavargau daug nuėjęs,
Sunku laikyt man likimą šaltuose delnuose...
Kai pažvelgiu į nueitą gyvenimo kelią,
Matau tėvų namus paunksmėje aukštų klevų...
Širdis suspurda, troškimai vėl eiti kelia
Į tėviškę priglust prie žemės ir tėvų...
Deja, žinau, ten nieko aš jau neberasiu –
Nei senos pirkios, nei vaikystėj išmintų takų...
Nors praeitį aš kasdien auksinėm svajonėm pinsiu,
Nesugrąžinsiu nieko, ir dėl to man labai sunku...
Paslėpsiu širdyje, kas mano išgyventa –
Ir džiugesį, ir liūdesį dėl meilės ir skaudžių klaidų...
Tačiau ir šiandien, kol širdis krūtinėj plaka,
Aš ne tik skausmo, bet ir džiaugsmo vis dar surandu...
Vincas Steponavičius
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rugsėjo mėnuo Krekenavos parapijoje

Sonata Česevičienė
Lietumi skalaujamas rugsėjis atnešė naujų darbų
pradžią. Savo suolus klasėse iš naujo atrado mokiniai, iš
atostogų į darbus grįžo suaugusieji, įsisuko naujas darbų
ratas. Pokyčiai vyko ir mūsų parapijoje. Naujasis raštinės
darbo laikas galbūt šiek tiek sujaukė įprastą tvarką, bet
vėliau įpratino parapijiečius savo reikalus sutvarkyti iki
pietų arba pagalbos kreiptis savaitgaliais. Visą rugsėjo
mėnesį jautėsi, jog vyksta adaptacija tiek parapijiečiams,
tiek parapijos darbuotojams.
Rugsėjo-1ąją Upytės parapija pradėjo šv. Mišiomis visai
Upytės A. Belazaro mokyklos bendruomenei, po jų kle
bonas kun. Gediminas skubėjo į šventinį naujų mokslo
metų atidarymą Krekenavos M. Antanaičio gimnazijoje, vėliau jo palaiminimo ir sveikinimo žodžio laukė
Žibartonių pagrindinės mokyklos bendruomenė.
Rugsėjo 3-ąją Vadaktėliuose Šv. Jono Nepomuko baž
nyčioje šventėme tradicinius šv. Izabelės atlaidus. Po šv. Mišių parapijiečiai turėjo progos pabendrauti agapės metu,
pasivaišinti šaulių virta koše ir pasidžiaugti bendryste.
Rugsėjo 13-ąją grupė piligrimų iš Krekenavos, Upytės
ir Vadaktėlių išvyko į kasmetinius Švč. M. Marijos Gi
mi
mo atlaidus Šiluvoje kartu su parapijos klebonu.
Net ilga diena neprailgo bendrystėje, nes vakare laukė
„Žolynėlio“ spektaklis ir klebono kun. Gedimino homilija. Įtemptą dieną vainikavo džiugi žinia – parapijos refe
rentei ir vargonininkei Ritai bei vaikų ir jaunimo koordinatoriui Kęstučiui gimė dukrelė Marija. Džiaugiamės,
sveikiname ir linkime augti sveikai mūsų naujai parapijietei, o tėveliams – nepristigti kantrybės ir nepamiršti
pailsėti! Dievo palaimos ir Mergelės Marijos globos jūsų
pagausėjusiai šeimai!
Kaip ir kaskart, rugsėjo 15-ąją parapijiečiai ir atvykę
piligrimai rinkosi į tradicinius kasmėnesinius Švč. Mer
gelės Marijos atlaidus. Po šv. Mišių visų laukė naujos
parodos atidarymas parapijos salėje. Šįkart džiaugėmės
šiaulietės Onos Girdvainienės grafikos darbais – ypatin
gai kruopščiai ir preciziškai sukurtais atvirukais,
kurių buvo galima įsigyti savo artimiesiems įvairioms
šventinėms progoms.
Rugsėjo mėnesį susirinko net dvi grupės vaikų ir jaunimo ruoštis itin svarbiems sakramentams. Rugsėjo 17 d.
susirinko mažieji, besiruošiantys Sutaikinimo ir Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) sakramentams. Parapi
jos katechetė Svajonė Lapiniauskienė pristatė pasirengimo programą ir užsiėmimų tvarkaraštį vaikams ir
jų tėveliams, visi kartu aptarė bendrą tvarką ir susitarė
atsakingai lankyti Kristaus mokyklą. Kitą sekmadienį,
rugsėjo 24-ąją, klebonas kun. Gediminas „egzaminavo“
jaunuolius, pareiškusius norą rengtis Sutvirtinimo sakramentui. Buvo nedrąsu akis į akį susitikti su parapijos
rektoriumi pokalbių kambarėlyje, bet visi būsimi sutvir
tinamieji tvirtai išreiškė norą dalyvauti pasiruošimo programoje. Prašome maldoje paminėti visus mūsų vaikus
ir jaunuolius, kad jiems nepristigtų drąsos einant pirmus
nedrąsius žingsnius tikėjimo kelyje.
Nauji mokslo metai rugsėjį prasidėjo ne tik moki
niams, bet ir mokytojams bei dėstytojams. Savo ži
niomis, išmintimi ir patirtimi mūsų parapijos rektorius
šįmet dalinasi su VDU teologijos fakulteto ir Kauno

kunigų seminarijos studentais. Būti mokytoju – itin
atsakingos pareigos, todėl džiaugiamės, jog turėdamas
daug pareigų kitur, klebonas kun. Gediminas randa
laiko ir Šventojo Rašto studijoms mūsų parapijoje.
Studijuoti Dievo žodžio susirinkome ir šiais metais.
Rugsėjo 27 d. šv. Mišiomis bazilikoje pradėjome penktuosius Šventojo Rašto studijų grupės metus ir nuo šiol
kiekvieną trečiadienį laukiame kiekvieno, išdrįsiančio
leisti Viešpačiui rasti kelią į mūsų širdis.
Rugsėjo 30-oji buvo ypatinga Panevėžio vyskupijai, kuri pakvietė į Atsinaujinimo dieną „Parodyk man,
Viešpatie, savąjį kelią“. Šlovinimas, malda, katechezės ir
Eucharistijos šventimas kartu su vyskupu Linu Vodo
pjanovu laukė visų susirinkusių kino teatro „Garsas“
patalpose. Šiame džiugiame renginyje dalyvavo ir mūsų
vaikai bei jaunimas, o klebonas kun. Gediminas skaitė
pranešimą apie priėmimo kultūrą parapijose. Krekenavoje tuo metu šurmuliavo orientacininkų renginys
„Atrask Krekenavą“, kurio pradžioje sveikinimo žodį
taręs klebonas Gediminas, vėliau apgailestavo, jog vis
dar nepasitaikė proga ir pačiam išbandyti pradedančiųjų
trasą. Galbūt kitąmet?
Rugsėjo mėnesį baigėme ekonominės tarybos
posėdžiu, kuriame aptarėme praėjusios Žolinės atlaidus, apžvelgėme finansus ir nusprendėme dar aiškiau
parapijiečiams pateikti išlaidas, kurias patyrėme besirengdami didiesiems atlaidams ir visos atlaidų savaitės
metu. Šiame laikraštėlyje taip pat rasite ir šiek tiek
kitokią parapijos mėnesio pajamų ir išlaidų lentelę.
Norime, kad visi suprastume, jog parapijos kasa pildosi
tik parapijiečių aukų dėka, todėl esame labai dėkingi
už sekmadienio rinkliavas, jūsų aukas šv. Mišių intencijoms, aukas už patarnavimus. Džiaugiamės, kad galime
jums pasiūlyti galimybę auką palikti banko kortele, kas
labai patogu nemėgstantiems nešiotis grynųjų pinigų, o
ir mums tai sumažina surenkamų monetų kiekį. Mūsų
parapijos klebonas kun. Gediminas dažnai juokauja,
kad parapijon pinigus suneša ir sąskaitas apmoka ne
angelai, o parapijiečiai, kurių parama padeda išlaikyti
ir baziliką, ir parapijos namus. Turėtume sutikti, jog
per pastaruosius šešerius metus itin pakito parapijos kultūra, mes turime šiltas ir jaukias erdves, ku
riose rengiame parodų atidarymus, priimame svečius,
susiburiame paminėti bendruomenės ir asmenines
šventes, randame prieglobstį netekus artimo. Visa tai
turime dėka parapijiečių bendrystės ir supratimo, kad
mes visi, kiekvienas iš mūsų, savo auka išlaikome savo
parapiją. Ekonominė taryba sausio mėnesio pradžioje
kartu su parapijos klebonu ir referente-buhaltere pakvies jus į viešą metinį ataskaitinį susitikimą, kuriame
galėsite gauti atsakymus į rūpimus klausimus, pateikti siūlymus, kaip racionaliau naudoti lėšas, kaip jų
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pritraukti projektų pagalba ir kaip mes visi galėtume
prisidėti prie savo parapijos išlaikymo. Tikime, kad
turėsite idėjų!
Prasidėjęs lietumi, vėliau rugsėjis dovanojo vieną
šiltą ir saulėtą savaitę, kurios metu visi, kas tik galėjo,
krutėjo soduose, daržuose, laukuose. Iš kraštų išsiliejęs

Nevėžis priminė pavasarį ir tik nuo medžių krintantys spalvingi lapai atspindėjo rudenį. Lietus, kurio
būta tiek gausiai, kad rodos prakiuro dangus, priminė
malonių lietų, kurio savo maldose prašome Viešpaties.
Tegul mūsų širdis žvarbiomis rudens dienomis sušildo
malda ir meilė artimui savo.

2017 m. rugsėjo mėn. parapijų pajamos ir išlaidos
Pagrindinės pajamos

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienio rinkliava (09-03)

340,98

90,-

349,63

Sekmadienio rinkliava (09-10)

173,58

98,-

-

Švč. M. Marijos atlaidų rinkliava (09-15)

135,28

-

-

Sekmadienio rinkliava (09-17)

198,32

173,-

-

Sekmadienio rinkliava (09-24)

215,55

149,-

-

Aukos už šv. Mišių intencijas

1401,00

675,-

40,00

Aukos už patarnavimus

1190,00

-

-

Aukos už parapijos namų salių naudojimąsi

270,00

60,-

-

Pagrindinės išlaidos

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

SODRA

479,76

158,-

-

Atlyginimai ir honorarai

2430,80

791,-

100,00

Karitatyvinė ir sielovadinė veikla

301,28

716,-

-

Apeigose naudojamo ilgalaikio turto įsigijimas 200,00

-

-

Pastatų išlaikymas

292,71

37,27

3, 98

Paslaugų (išskyrus komunalines) pirkimas

184,21

21,02

1,75

Pagalba seminarijai

1014,00

-

-

Kunigų solidarumo fondui

121,00

-

-

Atlaidų išlaidos

162,05

-

110,04

Ilgalaikio turto įsigijimas

788,92

113,67

-

Ses. Ingrida Kazlauskaitė

kondicionierius/šildytuvas parapijos
namų svetainei

prožektoriai bažnyčiai ir
šildytuvas parapijos namuose

pagalbiniam kambarėliui

rugsėjo naujienos iš upytės

Vasara pasibaigė, atėjo rudenėlis. Ne visiems jis
malonus ir laukiamas, bet yra ir tokių, kurie moka džiaugtis
rudens drėgnu oru ar jau vis mažiau pasirodančia ir mus
sušildančia saulute. Atrodo, visi grįžo į kasdienybės rutiną
ir nieko ypatingo nebeįvyksta mūsų gyvenime. Bet taip
nereikia galvoti. Yra, kad ir ne didelių, bet labai gražių
įvykių, kuriais galėtume pasidžiaugti.
Vienas iš jų – tai rugsėjo 1-osios šventė. Ją pajutome
ir savo mažoje bažnytėlėje, kai mokiniai, su gražiais
jurginų ir kardelių žiedais, atėjo paprašyti Dievo globos
sau ir savo mokytojams. Buvo jaučiama šventinė, ir net
trupučiu įtampos prieš naujus mokslo metus, atmosfera.
Nemažai įvairios veiklos šį mėnesį pasiūlė ir mūsų
Amatų centras. Juos net sunku išvardinti. Bet vienas iš
jų buvo, kai amatininkai ir jų draugai rugsėjo 24 d. atėjo
pasimelsti už save ir savo šeimas. Džiugu, kai žmogus supranta, kad vien jo paties darbo ir pastangų neužtenka,
norint pilnavertiškai gyventi. Reikia ir pasitikėjimo Dievo
palaima, bei prašyti Jo globos.
Kaip ir visur, šiemet ir Upytėje pradėjome ruošti vaikus,
kurie nori priimti Išpažinties ir Pirmosios Komunijos sakra-

mentus, bei jaunuolius, kurie rimtai (norisi patikėti, kad tikrai
taip) yra apsisprendę priimti Sutvirtinimo sakramentą.
Norisi palinkėti, kad užėjus drėgniems ir niūriems
orams, vis dėlto neprarastume optimizmo ir pasitikėjimo
ne tik savimi, bet ir Dievu, kuris iš tikro veikia mūsų
gyvenimuose. Reikia tik truputį plačiau atverti savo
pasitikėjimo akis ir pabandyti pastebėti Jo veikimą
kiekvienos dienos rūpesčiuose.
Turbūt jau dauguma pastebėjo, jog pasikeitė aplinka
prie Upytės parapijos namų: iškloti akmenėliai, pasodinti
kai kurie krūmeliai, taip pat atsiras ir suolas, ant kurio bus
galima prisėsti ir pasidžiaugti gražiu oru, ar tiesiog ledų
suvalgyti ir pabendrauti. Visas šis grožis atsirado
projekto „Graži aplinka – atgaiva sielai“ dėka,
kurio finansavimą gavome iš savivaldybės
remiant nevyriausybines organizacijų ir
bendruomenių veiklas. Dėkojame Dievui
ir tiems žmonėms, kurie įdėjo
nemažai pastangų, kad šis
projektas būtų realizuotas.
Dieve, atlygink.
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Žolinės atlaidų išlaidos
Išlaidų pobūdis

Suma

Įvairios prekės smulkaus remonto darbams

163,79 €

Švaros priemonės ir įrankiai, prekės virtuvei

358,85 €

Vanduo ir vandens aparatų nuoma

97,73 €

Žolinės vaikų ir jaunimo stovykla (paramos lėšos)

635,30 €

Maitinimas (kunigų pietūs, maitinimas klebonijoje ir kt.)

1325,00 €

Biotualetų ir praustuvės nuoma

214,17 €

Honorarai (vyskupams, kunigams, klierikams, stovyklos vadovams, personalui)

2690,00 €

VISO IŠLAIDŲ ŽOLINEI RUGPJŪČIO MĖNESĮ:

5484,84 €

Liepos mėnesio išlaidos Žolinei (kanceliarinės prekės ir pašto išlaidos)

25,54 €

Mokesčio už elektrą pokytis už rugpjūčio mėnesį

98,06 €

Paslaugų (išskyrus komunalines) pirkimo pokytis

161,26 €

VISO IŠLAIDŲ ŽOLINEI:

5769,70 €

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)

Ateinančiomis savaitėmis parodėme dar porą video
filmukų: vienas jų labai praktiškas, apie tai, kur mes einame
ir ko tikėtis ten nuėjus. Paskutinė nata buvo savaitę prieš
Kalėdas, kuomet mėginome paaiškinti emocinę ir dvasinę
šio svarbaus pasikeitimo prasmę. Nesitikiu, kad tuo metu
pakeitėme kieno nors mąstymą, bet vis tiek stengėmės
padėti vieni kitiems suprasti gerąją šio sprendimo pusę.
Visi pasiruošimo darbai vyko sklandžiai pagal planą,
už tai dėkui Bobui ir jo komandai, kurie pagavo šio projekto mintį ir ją įgyvendino.
2005 metų Kūčių diena buvo labai ilga, kuomet laukėme
vakaro žiūrėdami į 1500 tuščių kėdžių, paruoštų mūsų
parapijiečiams ir svečiams. Tai daug kėdžių. Ir niekas
neskubėjo jų užpildyti. Likus 20 min. iki Mišių dauguma
jų vis dar buvo tuščios. Bet po kelių minučių žmonės ėmė
rinktis ir rinktis ir daugiau mažiau užpildė visą salę. Per
paskutinius penkerius metus šios kalėdinės Mišios tapo
viena labiausiai gerbiamų mūsų parapijos tradicijų. Per tą
laiką mes išaugome iki 3200 kėdžių ir dvejų Mišių, kurios
užpildomos nuo altoriaus iki durų. Šį pavasarį ir Velykų
Mišios vyko stadione. Dauguma žmonių, kurie nelanko
bažnyčios, labai patogiai jaučiasi toje erdvėje, ir nemaža
dalis naujų mūsų parapijos narių pradėjo savo tikėjimo
kelionę su mumis būtent nuo tų kėdžių.
Svarbiausia šiame pasakojime – ne Kalėdų išvakarių Mišios,
bet gebėjimas keisti mūsų bendravimo ir tikėjimo kultūrą.

Jūs galite tai daryti!
Žingsniai, kurių galite imtis savo parapijoje
Jeigu savo parapijoje esate už ką nors atsakingas ir matote, kad tai neveikia:
• Pripažinkite, kad tai neveikia. Nepasitenkinimas ir
nusivylimas gali pagimdyti naujų minčių.
• Galvokite kitaip; kūrybiškai pažvelkite į savo
problemą. Kuomet vyksta smegenų audra, nei viena mintis nėra bloga. Žinoma, kad yra ir tokių, bet neskubėkite
jų atsisakyti prieš tai nepergalvoję ir neišdiskutavę. Per
maldą ir nuoširdų vidinį pokalbį įsitikinkite, kad ta mintis nėra tik jūsų noras, bet yra ir Dievo dalykas.
• Pasidalinkite savo idėja su maža, bet augančia grupele ir leiskite jiems įsitraukti bei prisidėti; iš tiesų, padarykite juos pokyčio vadovais ir perdavėjais kitiems.
• Bendradarbiaukite, įtraukite, būkite dėmesingas kitų
jausmams, kuriuos sukelia pokyčiai. Bet nesileiskite, kad
kritikai ir niurzgos jus stabdytų, ir nemenkinkite savo
idėjos, kad įtiktumėte jiems, net jeigu tai reiškia pinigų
praradimą.
• Sukurkite judesio jausmą. Padėkite žmonėms suprasti, kad savo tarnyste jie dalyvauja didesniame Bažnyčios
darbe ir jos misijos išpildyme. Kadangi tai judėjimas... tai
reiškia, kad kažkas turi PAJUDĖTI!

Priedas B

Keletas (iš daugelio) dalykų, kurių dar nežinome
Pastaruosius keletą metų kentėme džiaugsmingą svečius ar naujai atvykstančius prie mūsų prisijungti. Bet
(pripažįstame) problemą – per didelį žmonių skaičių neskatinti kvietimo – daugiau ar mažiau griauna mūsų
sekmadienio rytais. Minios yra tokios, kad atrodo yra pagrindinį tikslą.
kvaila ir neproduktyvu drąsinti parapijiečius kviesti savo
Pradėjome strateguoti, ką būtų galima dėl to pada
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ryti ateityje. Tuo pat metu ėmėmės nedidelių žingsnelių,
kad palengvintume problemą šiuo metu (pavyzdžiui,
drąsiname parapijiečius statyti automobilius toliau, užleis
ti savo vietas karščiausiu metu). Bet ir toliau galvojame, ar
yra dar kas nors, ką daugiau galėtume padaryti, kad kuo
greičiau ir efektyviau išspręstume šį kritinį iššūkį.
Nusprendėme pabandyti tai, ką matėme darant vis
gausėjančiose sėkmingose evangelikų bažnyčiose, tai –
video transliacijos. Pagrinde tai buvo mūsų savaitgalio
karščiausių pamaldų padarymas prieinamomis naujokams ir svečiams naudojant video technologijas. Vietoj to,
kad ateitų į bažnyčią, jie su mumis galėjo jungtis kažkur
kitur. Video transliacijos gali lengvai padidinti sėdimų
vietų skaičių nestatant naujų konstrukcijų.
Kun. Michael: Po konsultacijos su arkivyskupijos kuri
ja, buvo nuspręsta, kad šios pamaldos nebus Mišios, nes
jos skirtos nebažnytiniams mūsų bendruomenės žmonėms.
Vietoj to mes naudosime seną katechumenų Mišių tradiciją,
kuri iš tiesų yra Dievo žodžio liturgija be Eucharistijos, su
ta pačia homilija, kurią aš sakydavau bažnyčioje, įrašyta ir
perduota video pagalba.
Tomas: Likusi pamaldų dalis (muzika, skaitiniai, mal
dos) būtų tokios pat kaip bažnyčioje ir atliekamos gyvai.
Aš pravedžiau šias pamaldas. Mes nusprendėme taip pat
panaudoti ir kitus mūsų savaitgalio patirties aspektus: sve
tingumo komandą, vaikų kampelį, netgi mažą kavinukę.
Apžiūrėję keletą skirtingų vietų, apsisprendėme pasinau
doti vietiniu viešbučiu „Crowne Plaza“. Investavome daug
energijos, personalo ir savanorių laiko ir, žinoma, pinigų
šiam eksperimentui (ne tiek jau daug, bet vis dėlto tai buvo
pinigai, kuriuos galėjome panaudoti kur nors kitur).
Ir tai nesuveikė.
Išskyrus žmones, kurie tiesiog buvo mums malonūs
ir darė paslaugą ateidami, taip pat keletą smalsuolių, susirinko nedaug žmonių. Aiškiai nepatraukėme didelio skaičiaus nebažnytinių, kaip kad tikėjomės. Kadangi
ėmėmės šio projekto kaip trumpalaikio, kai tik mūsų kontraktas su viešbučiu baigėsi, baigėsi ir mūsų projektas.
Naiviai galvodami mes iš tiesų sulaužėme vieną
pagrindinių savo taisyklių ir tiesiog kopijavome, ką kiti
darė, be tikro supratimo, kaip tai daryti. Sekant šia patirtimi,
įdėmiai pažvelgėme, ką mes darėme ne taip (kas iš tiesų
buvo labai skausminga, pradėjus su tokiomis aukštomis
viltimis). Galiausiai priėjome išvados, kad problema
greičiausiai buvo vadybinė. Žmonės mūsų bendruomenėje
tiesiog nežinojo apie viešbučio projektą, ir jis buvo jau
pasibaigęs dar prieš jiems apie jį išgirstant. O žinant, kad
tai toks neįprastas bažnytiniame pasaulyje projektas, reikia
nemažai laiko, kad apie jį išgirstum ir priimtum.
Kun. Michael: Aš labai norėjau pabandyti vėl ir
įrodyti, kad mes galime tai padaryti.
Tomas: Aš nenorėjau. Tai buvo daug jėgų reikalaujan
tis projektas ir neatrodė, kad mes tų jėgų turime. O kad
galėtume patraukti tiek žmonių, dėl kiek būtų verta tai dary
ti, reikėjo gero marketingo, kuriam mes neturėjome pinigų.
Ką norime pasakyti, yra tai, kad mes nežinojome
ir iki šiol nežinome, ką daryti su video transliacijomis.

Žinome, kad jos gali būti sėkmingos, nes kiti jas daro.
Mes tik nežinome, kaip jas daryti pas mus. Nusprendėme
nekartoti viešbučio patirties dėl priežasčių, kurios buvo
paminėtos anksčiau, bet neatsisakėme ieškoti būdų padaryti mūsų savaitgalio patirtis labiau prieinamas.
Šiuo metu sekmadienio rytais 10.30 val. (ir vaka
rais 17.30 val.) mes transliuojame Mišias gyvai mūsų
internetinėje svetainėje. Pačioje pradžioje nelabai susi
gaudėme techniniuose klausimuose ir keletą mėnesių iš
tiesų pritraukėme mažesnį skaičių žmonių, negu video
transcialijos. Bet šis projektas, priešingai nei viešbučio
patirtis, reikalavo mažiau lėšų ir darbo, taigi galėjome jį
lengviau palaikyti.
Internetinės Mišios neseniai pradėjo pritraukti šimtus
lankytojų ir kassavaitinių maldininkų. Čia taip pat yra
galimybė prisijungti prie internetinių pokalbių, užsakyti
maldos intenciją ar aukoti. Pagrindinė žmonių dalis
išlieka nebažnytiniai mūsų parapijos katalikai. Ir atrodo, kad vis daugiau jų prisijungia. Mūsų internetinėje
svetainėje yra aiškiai nesudėtingas kvietimas, kurį mūsų
parapijiečiai gali pasakyti savo draugams ir giminėms. Ir
dar, pasirodo, su tuo susiję ir netikėti pliusai: parapijiečiai,
kurie keliauja ar atostogauja, gali jungtis su mumis,
išvykę studijuoti studentai gali išlikti ryšyje su savo parapija ir tie, kurie lieka namuose ar serga, neprivalo likti
vieni. Vietinė ligoninė netgi pasiūlė mums paskirti vieną
iš savo vidinės televizijos kanalų, kad būtų transliuojamos mūsų sekmadienio Mišios. Nors tai nėra priimtina
alternatyva dalyvavimui Mišiose, tai yra gera alternatyva
nieko nedarymui (ir pirmas žingsnis atgal į bažnyčią).
Tuo pat metu tai leidžia mums ir toliau augti.
Kad būtume sveika bendruomene, kokia norime būti,
mums reikia žinoti, ko mes nežinome ir ką dar reikia
išmokti. Kad būtume augančia parapija, mums reikia
pripažinti, ką šiuo metu darome ne taip, kas stabdo
augimą ir kur mes toliau turime augti.
MŪSŲ DABARTINIAI IŠŠŪKIAI
Kalbant apie mūsų vietinę parapiją, yra daug dalykų,
kurių dar nežinome. Štai keletas iššūkių, apie kuriuos
norime daugiau sužinoti.
1. Komunikacija
Žinome, kaip komunikuoti aiškiai, suprantamai ir nuo
sekliai apie žingsnius, kuriuos norime, kad parapijiečiai
žengtų mokinystės kelyje. Tačiau nežinome, kaip valdyti
šį procesą arba jį sekti.
2. Mažos grupelės
Žinome, kokios svarbios yra mažos grupelės ir santykiai jose tikėjimo augimui. Tačiau nežinome, kaip į jas
įtraukti didesnį mūsų bendruomenės narių skaičių ir juos
jose išlaikyti. Nežinome, kaip įvertinti grupelių gyvenimo
ciklą, kada yra laikas padalinti, sujungti ar panaikinti.
3. Liudijimai
Atradome, kokią jėgą turi parapijiečių dalijimasis isto
rijomis apie jų gyvenimo pokytį, atsiradus santykiui su
Kristumi. Tačiau nežinome, kaip motyvuoti parapijiečius
kalbėti apie jų tikėjimą viešumoje, liudyti gyvenimo
pasikeitimą ir dalintis istorijomis apie jų mokinystę.

Tęsinys kitame numeryje

Pamaldų laikas

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (nuo rugsėjo iki birželio mėn.)
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis:
Lapkričio–balandžio mėnesiais 12 val.
Gegužės–spalio mėnesiais 10 ir 12 val.

Laidotuvių atveju (išskyrus pirmadienius) 12 val.

Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje

Lapkričio 1 d. 14 val. – Visi šventieji ir Vėlinės
Gruodžio 3 d. 14 val. – I advento sekmadienis
Gruodžio 25 d. 12 val. – Kristaus gimimas (Kalėdos)

Krekenavos slaugos ligoninėje
Ketvirtadieniais sutartu laiku

Bazilikoje išpažinčių klausoma

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

2017 m. rugsėjį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Barbora Karaliūtė
Agota Meškauskaitė
Upytės parapijoje
Armandas Norbertas Tavoras

2017 m. rugsėjį susituokusieji
Krekenavos parapijoje
Mindaugas Kiltinavičius
ir Milda Matulevičiūtė
Laurynas Kairys ir Eimantė Preidytė

2017 m. rugsėjį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Adolfas Mickus, 85 m.
Antanina Kamsiukienė, 93 m.
Pranciška Imbrasienė, 83 m.
Irena Matulevičienė, 78 m.
Prisiminkime
Juos maldose.

Upytės parapijoje
Vytautas Sereika, 52 m.

Krekenavos parapijos raštinės darbo laikas
I
II - V
VI
VII

Nedirba
8–12 val.
9–15 val.
Valanda prieš ir po šv. Mišių

Trečiadieniais 18.30 val. Krekenavos parapijos
namuose vyksta Šventojo Rašto studijos,
prasidedančios 18 val. šv. Mišiomis.
Studijų audioįrašus galite rasti

www.krekenavosbazilika.lt

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
Parapijos referentė ir buhalterė
Sonata Česevičienė, tel. 8 620 20989
Krekenavos vargonininkas
Arūnas Kotinskas, tel. 8 698 84657
Krekenavos parapijos ūkvedys
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Krekenavos bazilikos zakristijonas
Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
Krekenavos parapijos religinio ugdymo vadovė
katechetė Svajonė Lapiniauskienė, tel. 8 615 53708
Krekenavos „Carito“ vadovė, „Vilties“ salės administratorė
Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
Krekenavos parapijos vaikų ir jaunimo veiklos
koordinatorius, Vadaktėlių bažnyčios zakristijonas
Kęstutis Lapiniauskas, tel. 8 622 10859
Marijos legiono Prezidiumo pirmininkė
Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
Krekenavos Gyvojo Rožinio būrelis
Gema Plėštytė, tel. 8 605 81765
Upytės parapijos rekvizitai
Upytės k., 38040 Panevėžio r. sav.
tel. 8 616 39715
el. paštas: upytesparapija@gmail.com
sąsk. nr. LT607300010077097292
įm. kodas 191261858
Upytės parapijos sielovados pagalbininkė
ses. Ingrida Kazlauskaitė PAMI, tel. 8 616 39715
Upytės bažnyčios zakristijonas
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Upytės bažnyčios vargonininkė
Pranutė Adomaitienė, tel. (8 45) 570 616
Upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094
Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Bazilikoje – Kęstutis Lapiniauskas
Upytėje – Tadas Grybas
Nešti pas ligonius – Ramutė Valikonienė
Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė budi
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15–17 val. ir
šeštadieniais 13–15 val. Kitu metu kreiptis telefonu.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje
pirmąjį mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
ir atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.
Adoracijos metu bus klausomasi išpažinčių

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

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

