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Mielieji,    ką tik Sekminių iškilme užbaigėme pen
kiasdešimties dienų velykinio džiaug smo laiko tarpį. 
Tikrai taip, kiekvieną sekmadienį ištisus metus švenčiame 
„mažąsias Velykas“. O vis dėlto Bažnyčios liturginia me 
metų kalendoriuje velykinis laikotarpis ypatingai kviečia 
persiimti Kristaus kančios mirties ir prisikėlimo slėpiniu 
savo gyvenime ir liudyti mums dovanotą pergalę bei 
viltį kitiems. O tai nėra taip lengva. Velykinio laiko litur
gijoje mums padėjo ir Velykinės žvakės liepsna netoli 
altoriaus, ir gėlių žiedais papuoštas kryžius, ir skam
bus aleliuja bei kitos velykinės giesmės, o kur dar kvie
timas šv. Mišių apeigose nesiklaupti, taip išreiškiant 
dalyvavimą Kristaus pergalėje prieš mirtį, 
ir Eucharistijos šventimo pradžioje 
apšlakstymas Velyknakčio apei
gose pašventintu vandeniu. 
Taigi, kūrybingai pažvelgus 
į šio džiaugsmingo laiko
tarpio apeigas ir sim 
bolius, manau, kaž
kiek labiau pavyko 
„pratęsti“ Kristaus 
Jėzaus ir mūsų Pri
si kėlimo šventimą, 
o dabar lieka už 
duotis kasdienia
me laikotarpyje 
ne prarasti Švento 
 sios Dvasios dova 
nos ir ja remian
tis dalyvauti ir kur 
ti Dievo Karalys tės 
tikrovę. 

Neatsitiktinai pami
nė jau Šventąją Dvasią, 
kuri yra Bažnyčios ir mūsų 
tikėjimo gyvenimo pagrin
dinis variklis ir siela. Nenuver
tinkime Šventosios Dvasios, nepa
likime jos dovanos ir dovanų dūlėti mūsų 
sekcijų lentynose ir stalčiuose, išpakuokime tai, ką Die
vas kiekvienam iš mūsų dovanojo mūsų pačių gyveni
mo pilnatvei ir prasmei, o drauge visos Dievo vaikų 
šeimos ir Bažnyčios bendruomenės augimui ir gerovei. 
Džiaugiuosi visais, kurie prisidėjo ruošdami ir dalyvavo 
tradiciniame Sekminių piknike – tai laikas, momentas, 
kada regimai ir juntamai suprantame, ką reiškia būti 
Die vo šeimos nariu. Šeimoje gyvendami, drauge dir
bame, kenčiame, rūpinamės savo pačių ir kitų šeimos 
narių gerove. Taigi bažnytinis gyvenimas nėra tik malda, 
jis yra ir bendras darbas, ir pabuvimas kartu, ir dalijima
sis tuo, ką turime labai ribotai ir baigtiniai, – šio gyveni
mo ir laiko resursais. 

Tas bendrumas gegužės mėnesį patiriamas ir 
gegužinėmis pamaldomis, kurios nebūtinai vyksta 
vien bažnyčioje, bet gali vykti ir kažkieno namuo
se kaimynystėje. Tokią gražią bendrystę jau nebe 
pirmus metus išgyvena Upytės parapijiečiai, kurie 
kartu su sese Ingrida kasdien rinkdavosi į bažnyčią 
pa gerbti Švč. Mergelę Mariją. O kur dar Linkaučių 
uoliosios maldininkės, jau nebe pirmus metus su
sirenkančios Milinių sodyboje vasaros pavėsinėje, 
išpuoštoje Die vo Motinos paveikslais ir gėlėmis. Gal 
kiek nedrąsiai skamba jų giesmė, bet ji tokia nuoširdi, 
kad Marija tikrai negali likti abejinga savo vaikų maldai. 

Ir Upytėje, ir Linkaučiuose gegužinių pamaldų 
pabaigą vainikavo ir smagi gegužinė. 

Daina, šokis, juokas – tai tik atspin
džiai to palaimingo gyvenimo, 

į kurį mus kviečia Viešpats 
Dievas ir savo motiniška 

globa bei užtarimu palydi 
Mergelė Marija. Tokiai 

bendrystei tikrai reikia 
Šventosios Dvasios ir 
mūsų pasiryžimo ieš
koti to, kas vienija 
ir stiprina kelionės 
bendrystėje.

Daug lengviau ir 
prasmingiau per gy
venimą keliaus tie ke  
turiolika Žibartonių 

kaimo vai kų, kurie 
Sek minių die ną Bazi

likoje į savo gyvenimus 
ir širdis įsileido Eucharis

tinį Jėzų. Mokytojos Daivos 
ir sesės Ingridos pastangos 

padėti vaikams bei jų tėveliams 
suprati dvasinę tikrovę ir jos raišką 

Bažnyčioje ir tikėjimo gyvenime, tikiu, 
nenueis veltui. Bet bus svarbus ir mūsų, 

jau seniau ir ilgiau tikinčių ir praktikuojančių tikėjimą, 
kasdienio gyvenimo pavyzdys. Tai mūsų sekmadienio 
šventimą jie turi matyti, tai iš mūsų turi išgirsti, kad 
kuomet mums labai gerai ar labai sunku, mes visa mal
doje deriname ir patikime Dievo gerumui ir malonei. 

Prasidėjusi karšta ir šilta vasara tegul neišdžiovina 
į mūsų širdis tekančios Dievo gailestingumo ir Dvasios 
versmės, ypač tada, kada pradėsime ruoštis didžiausiam 
mūsų bendruomeniškumo ir tikėjimo išmėginimui ir 
kartu sustiprinimui – Didiesiems Žolinės atlaidams. 

Viešpatie, padaryk mūsų širdį panašią į Savo ir savo 
Motinos širdį!

kun. Gediminas Jankunas
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Švč. Mergelei Marijai skirtas gegužės mėnuo buvo 
skambus giesmėmis mūsų Dangiškajai Motinai ir pul-
savo gyvybe ne tik sužaliavusioje ir sužydėjusioje gam-
toje, bet ir bazilikoje, kur būta gausiau besilankančių 
piligrimų. Šurmulio, šiokio tokio triukšmo ir judesio 
mūsų aplinkoje įnešė ne tik maldininkai, bet ir ant bazi-
likos stogo tarsi voriukai mezgantys konstrukcijų tinklą 
darbininkai. 

Pirmąjį mėnesio sekmadienį, skirtą paminėti Motinos 
dienai, rinkomės į baziliką maldoje prisiminti išėjusias 
į amžinybę motinas, savo malda apgaubti gyvąsias, o 
mažieji parapijiečiai nekantravo suteikti palaiminimą 
savo mamytėms. Šios šv. Mišios buvo ypatingos dar 
ir tuo, jog jų metu buvo suteiktas Santuokos sakra-
mentas. Galbūt neįprastas bendruomeninėse šv. Mi  -
šiose toks įvykis, bet buvo labai gera bendra malda 
palydėti Ievą ir Modestą, sukūrus naują šeimą. Už gyvas 
ir mirusias motinas tądien taip pat buvo meldžiamasi ir 
gretimoje Vadaktėlių parapijoje.

Gegužės 12 d., sekmadienį, parapijos vaikai ir jauni-
mas tradiciškai šventė žiemos ir pavasario gimtadie-
nius Lazdynėlių kaime, kur netrūko linksmybių ir 
žaidimų lauke. Geras oras leido pasimėgauti Daivos ir 
Eugenijaus Adamkevičių šeimos svetingumu gražiai 
išpuoselėtoje sodyboje. 

Tradiciniuose kasmėnesiniuose Švč. Mergelės Mari-
jos atlaiduose šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas 
emeritas Jonas Kauneckas, sulaukėme ir kitų svečių – 
Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios choro „Magnificat“, 
vadovaujamo Reginos Ališauskaitės.

Gegužės 17 d., penktadienį, dveji parapijiečių eki-
pažai kartu su klebonu vyko į vidinio išgydymo pamal-
das Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapiją, 
pakviesti parapijos klebono kun. Deimanto Braziulio. 
Rekolekcijų vedėjai buvo kun. James Mariakumar 
ir sesuo Mary Pereira. Tėvas James Mariakumar – 
katalikų kunigas, misionierius, filosofijos profesorius iš 
Indijos. Pastaraisiais dešimtmečiais jis veda rekolekci-
jas įvairiose Europos šalyse, ypač iškeldamas Šventojo 
Rašto svarbą vidinio išgydymo kelyje. Kun. James Mar-
iakumar yra pats patyręs gydančią Dievo žodžio galią ir 
trokšta, kad ši versmė taptų atvira kiekvienai sužeistai 
širdžiai. Savo mokymuose tėvas James atskleidžia 
vidinių sužeidimų priežastis, iliustruoja pavyzdžiais, 
paremtais ilgamete sielovadininko patirtimi. Vidinio 
išgydymo pamaldose mūsų parapijiečiai itin džiaugėsi, 

kad ir patys jau kelintus metus studijuoja Šventąjį Raštą 
ir Dievo žodis visiems yra artimas ir vis labiau pažinus. 

Gegužės 22 d., trečiadienį, vidurdienį bazilikon į 
šv. Mišias rinkosi šventiškai pasipuošę Krekenavos 
Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturientai, kurie tądien 
šventė Paskutinį skambutį. Patikėję Viešpačiui visus 
savo rūpesčius, maldoje paprašę pagalbos artėjančiuose 
egzaminuose, gimnazistai toliau šventę tęsė Krekena-
vos kultūros centre. Tos pačios dienos vakarą į baziliką 
paskutinėms šv. Mišioms šiais mokslo metais rinkosi kiti 
„abiturientai“ – Šventojo Rašto studijų grupė, užbaigusi 
dar vieną metų su Viešpaties žodžiu ciklą. Parapijos na-
muose visų laukė kurso baigimo pažymėjimai ir agapė. 
Prisiminimais nuklydome į regis tik neseniai buvusią 
piligriminę kelionę į Ispaniją, pasidalinome įspūdžiais 
ir nuotraukomis. Kelionės visada suartina, o jei dar 
jose keliauji kartu su Viešpaties žodžiu, tuomet ta 
bendrystė tampa dar tvirtesnė. Agapės metu gamintu 
ant laužo plovu visus vaišino parapijos ūkvedys Tomas, 
jau antrus metus iš eilės stebindamas savo kulinarini-
ais sugebėjimais. Rugsėjį ir vėl rinksimės į kitą metų su 
Šventuoju Raštu ciklą! Didelis dėkui klebonui kun. Ge -
diminui, jog turime tokią unikalią galimybę kartu 
studi juoti Dievo žodį!

Gegužės paskutinį sekmadienį po sumos šv. Mišių 
parapijos namuose mūsų laukė parodos, kurios auto-
riai buvo mama ir sūnus, uždarymas. Indrė Selenytė 
Griškevičienė eksponavo Kryžiaus kelio darbus, o 
trečiokas Petras Pijus Griškevičius mums dovanojo 
galimybę pasigrožėti spalvingomis ir kruopščiai atlik-
tomis ikonomis. Susitikimas buvo šiltas ir jaukus, 
jame dalyvavo ir mūsų parapijos vaikai bei jaunimas. 
Būtų smagu parodų pristatymuose sulaukti ir daugiau 
parapijiečių! 

Gegužis tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti buvęs 
ramus, jame iš tiesų netrūko ir įtampos, ir šventiškos 
atmos feros. Kiekvieną savaitgalį bazilikoje buvo teikia mi 
Krikšto ir Santuokos sakramentai, sulaukėme ekskursijų, 
šventėme asmenines šventes, padėjome vieni kitiems dar-
buose, džiugiai sutikome žinią 
apie mūsų parapijos namų 
ad ministratorei Akvelinai 
gimusią anūkėlę. Patyrėme 
tikrai daug malonių! Visus 
šį mėnesį ypatingai globo-
jo Dangiškoji Motina!

GeGužės  mėnuo KreKenavos parapijoje
Sonata Česevičienė

Gegužės mėnesį pagerbėme Dievo Motiną kiekvieną vakarą susirinkdami ir 
giedodami Švč. Mergelės Marijos litaniją. O birželio mėnesį ir vėl susirenkame 
kiekvieną vakarą 17 val., kad pagerbtume Švč. Jėzaus Širdį. Nes tik malda, tik 
santykis su Dievu gali mus vesti į gilesnį tikėjimą ir pasitikėjimą, suteikti tvirtesnę 
ramybę ir tikresnį džiaugsmą. O kaip mes galime eiti į santykį, jei nedėsime 
pastangų? Kiekvienas susitikimas kainuoja: laiko, pastangų išeiti iš savęs ir iš savo 
namų. O malda juk ir yra bendravimas su Dievu. Žinoma, aš galiu bendrauti ir 

naujienos iš upytės parapijos
Ses. Ingrida Kazlauskaitė
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Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos 
AtstAtymo įrAnkiAi. 

75 tikrų tikriAusi prAktiniAi būdAi pAdAryti jūsų pArApiją geresne

16. nustokite reklamuoti (kitų žmonių) skelbimus 
savo parapijos laikraštėlyje

„Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo.“ (Mt 6, 33)

Tomas: Vienos parapijos laikraštis yra toks didelis, kad 
jį vadina „skrydžio žurnalu“. Jame daug puslapių ir dar 
tarp jų įdėti reklaminiai lapeliai. Kodėl jis toks didelis? 
Dėl tos pačios priežasties, kodėl šeštadienio laikraštis yra 
dešimt kartų didesnis už pirmadienio, – dėl reklaminių 
skelbimų, kurie net nėra parapijos.

Suprantame. Ir mes kas savaitę gauname begales 
prašymų paskelbti kažkieno kepsnius, autobusines ke
liones, loterijas ir kitką. Trumpai tariant, gauname 
daug prašymų skelbti kitų žmonių skelbimus. Daug 
organizacijų nori mūsų bendruomenės narių dėmesio 
tam, ką jie pardavinėja. Tai visai suprantama, nes mes 
sutraukiame auditoriją ir kitos organizacijos nori pasi
naudoti jų dėmesiu.

Bet kodėl mes turėtume jį suteikti? Ar mes patys nesame 
verslininkai? Ar tai, ką mes siūlome, nėra daug svarbiau 
(amžinybės požiūriu) už tai, ką siūlo ir siekia parduoti jie? 
Gali kas nors paklausti, ar negalima reklamuoti ir vieno, 
ir kito? Nemanau, žinant tą trumpą galimybę, kurią, ge
riausiu atveju, gauname tik kartą per savaitę kreiptis į 
savo bendruomenę.

Jeigu turite reklaminius skelbimus paskutiniame laik-
raštėlio puslapyje, nes jie padeda apmokėti jo leidy  bą, – 
tai bent jau turi tikslą. Aišku, nemanome, kad tas tikslas 
yra labai geras, bet bent jau yra tikslas. Bet jeigu dedate 
kitų žmonių skelbimus, nes norite būti geri kaimynai 
ar manote, kad to iš jūsų yra tikimasi, pakeiskite tokius 
įsitikinimus ir paieškokite kitokio būdo būti gerais 
kaimynais. Jeigu reklamuojate kitų žmonių skelbimus tik 

todėl, kad jie to paprašė, – išmokite mandagiai pasakyti 
„ne“. Jeigu spausdinate kitų žmonių skelbimus, nes ne-
turite komunikacijos strategijos, pats laikas pradėti ją 
turėti.

Jeigu atsisakysite visos tos nemokamos reklamos, 
kurią spausdinate, gali nutikti taip, kad jūsų laikraštėlis 
taps mažesnės apimties. O kas, jeigu nustojus spaus-
dinti kitų žmonių dalykus, paaiškės, kad jums net 
nebereikia laikraštėlio. Ne tiek jau daug vyksta jūsų 
parapijoje, kas keistųsi kas savaitę (jeigu yra, tai su-
grįžkite ir paskaitykite pirmą ir antrą šitos knygos 
dalis). Tai gali būti nuolankumo pamoka ir didelė pa-
galba; kassavaitinio laikraštėlio atsisakymas padėtų su-
taupyti laiko ir pinigų.

Tai buvo būtent tas sprendimas, kurį priėmėme mes 
ir nei akimirką to nesigailėjome. Nebeturime parapijos 
laikraštėlio; visos naujienos internete. Laikraštėliai, kaip 
ir kita spauda, eina link išnykimo. Visą informaciją, kuri 
yra jūsų laikraštėlyje, sudėkite į internetą ir nukreipkite 
į ją savo bendruomenės dėmesį. Tai papildomai pakels 
jūsų svetainės lankomumą (o jūs turėsite puikią priežastį 
atsisakyti reklamuoti kitų žmonių skelbimus).

Pats Jėzus kviečia mus tarsi lazerio spindulį sutelkti 
savo dėmesį į Dievą ir Jo karalystę. Tai nelengvas daly-
kas. O sutelkti visos parapijos dėmesį yra dar sunkiau. 
Nekurkite dar daugiau varžymosi vietų sau, savo para-
pijai ir evangelijai. Nustokite reklamuoti kitų žmonių 
įvykius savo laikraštėlyje.

Tęsinys kitame numeryje

vienas būdamas namuose – juk ir vienas galiu perskaityti Jėzaus Širdies litaniją. Ir tai gerai. Bet kai meldžiamės 
bendruomeniškai, tai gauname daugiau malonių. Jėzus yra pasakęs: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese 
melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir 
aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20). Tad kas nori daugiau ir giliau pažinti Dievą, nori daugiau atrasti vidinę ramybę ir 
tikrą džiaugsmą (o tai negaunama iš karto ir iš vieno momento), kviečiame prisijungti prie mūsų šlovinant ir 
pagarbinant Jėzų litanijoje.

Gegužės 30 d. Upytės bažnyčioje turėjome 
šv. Mi šias, kuriose dėkojome Švč. Mergelei Ma-
rijai už užta rimą pas Dievą, sugiedojome litaniją 
ir po to visi susirinkome į parapijos namus, 
kad ten galėtume visi kartu švęsti gegužines. 
Buvo smagu, buvo daug šokių ir dainų. Gera, 
kai galime kartas nuo karto kartu susirinkti, 
pašokti, padainuoti, pasidalinti. Viliamės, kad 
ši tradicija niekada nepasibaigs.

rinKLiavos Krekenavos, € upytės, € vadaktėlių, €

Sekmadienis (05-05) 510,75 267,00 239,23

Sekmadienis (05-12) 290,10 120,00 -

Švč. M. Marijos atlaidai (05-15) 112,20 - -

Sekmadienis (05-19) 275,60 103,00 -

Sekmadienis (05-26) 273,25 142,00 -

2019 gegužės mėn. parapijų pajamos



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

Adoracijos metu klausomos išpažintys

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

2019 m. gegužę susituokusieji
Krekenavos parapijoje

Modestas Rimša ir Ieva Satkevičiūtė
Martynas Adamkevičius ir Dominyka Leonavičiūtė
Audrius Klimkevičius ir Karolina Serdikauskaitė
Arnoldas Kliop ir Paulė Sarafinaitė

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:

Spalio–balandžio mėnesiais 12 val.
Gegužės–rugsėjo mėnesiais 10 ir 12 val.

upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.

vadaktėlių šv. jono nepomuko bažnyčioje
Birželio 30 d. 14 val.
Rugpjūčio 4 d. 14 val.

Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
Kas antrą trečiadienį 14 val. 

Bazilikoje išpažinčių klausoma
Penktadieniais nuo 17.30 iki 17.55 val. bazilikos zakristijoje
Šeštadieniais nuo 11.30 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje
Sekmadieniais nuo 11.15 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje

Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio 
pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.

Krekenavos parapijos raštinės darbo laikas
Nedirba

VI
VII

II, III ir V 8–13 val.
9–13 val.
Valanda prieš ir po šv. Mišių 

I ir IV 

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
      Mantas Masiokas, tel. 8 625 30704
Krekenavos, upytės ir vadaktėlių parapijų ūkvedys
      Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Krekenavos ir vadaktėlių parapijų zakristijonas
      Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136      
Krekenavos „Carito“ vadovė, „vilties“ salės administratorė
      Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035
marijos legiono prezidiumo pirmininkė
     Aldona Juozapaitienė, tel. 8 616 05378
Krekenavos Gyvojo rožinio koordinatorė
     Ramutė Valikonienė, tel. 8 616 44307

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

ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
   Bazilikoje ir nešti pas ligonius – Algirdas Pogužinskas, 
Ramutė Valikonienė, Akvelina Pogužinskienė
   Upytės bažnyčioje ir nešti pas ligonius – 
Tomas Černauskas ir s. Ingrida Kazlauskaitė

2019 m. gegužę pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje

Kajus Kuprinskas
Nojus Gabrielius Kuprinskas
Paulina Beatričė Andriejavaitė
Vakaris Matas Vasiliauskas

2019 m. gegužę iškeliavusieji į Amžinybę

marijos legionas renkasi šeštadieniais po 
12 val. šv. Mišių bazilikos koplyčioje.

Upytės bažnyčioje sielovados pagalbininkė budi 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 

15–17 val. ir šeštadieniais 13–15 val. 
Kitu metu kreiptis telefonu.

prisiminkime 
juos maldose.

Krekenavos parapijoje
Gintautas Kavaliauskas, 52 m.
Emilija Jasinskienė, 81 m.
Alvydas Sereika, 34 m.

Sveikiname!


