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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,
Kaip ir kasmet, rugpjūtį, svarbiausioje mūsų
vyskupijos šventovėje, Krekenavos mažojoje bazilikoje, vyks didieji Žolinės atlaidai. Švęsime Die
vo motinos Marijos ėmimą į dangų. Taip savo
motiną, o kartu ir kiekvieną iš mūsų, dieviško
ir amžino gyvenimo garbe nori pagerbti mūsų
Viešpats Jėzus Kristus.
Per Krikštą tapę Bažnyčios nariais esame ir
Bažnyčios Motinos –
Marijos vaikais.
Nesunku paste
bėti, kad šiuo
metu Bažnyčia
pasaulyje išgyvena nelengvą apsivalymo ir išsigryninimo laiką.
Nuo pat pradžių ji buvo ir
yra kartu nusidėjėlių ir šventųjų bendruomenė. Bažnyčia
nėra laimėtojų klu
bas. Tai vieta, kur,
pasak apaštalo Pauliaus,
dalyvaujame bėgimo varžybose, kad laimėtume
mums paruoštą šventumo ir garbės vainiką.
Sunkumų Bažnyčioje metu Marija yra ir Paguoda,
ir Viltis, ir galinga Užtarėja. Šiuometiniuose atlaiduose pagrindine tema pasirinkome vieną iš
seniausių maldų į Mariją, kurią randame litanijos
pabaigoje. Tegul ši malda lydi mus ne tik rugpjū
čio 14–20 atlaidų dienomis, bet ir kiekviename
Bažnyčios ir jos vaikų tikėjimo kelionės šventumo
link žingsnyje.
Kviečiu visus geros valios žmones apsilan
kyti maldos šventėje Krekenavoje. Tegul mūsų
visų bendra malda Motinos Marijos, Malonių
Versmės, žvilgsniu apglėbia kiekvieną žmogų,
šeimą, parapiją, bendruomenę ir Tėvynę Lietuvą.
O taip pat parūpina kuo daugiau pašaukimų vykdyti gailestingojo Dievo valią gelbėti pasaulį ir jo
žmones.
Tavo apgynimo šaukiamės,
Šventoji Dievo Gimdytoja!
Panevėžio vyskupas
+ Linas Vodopjanovas OFM

Rugpjūčio 14 d., trečiadienis
„TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, ŠVENTOJI DIEVO GIMDYTOJA“
Meldžiamės už jaunimą ir piligrimus
20 val. Atlaidų vigilijos šv. Mišios, adoracijos pradžia
Švč. Sakramento adoracija iki 6 val.
Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis DIDŽIOJI ŽOLINĖS DIENA
„MŪSŲ MALDŲ NEATMESKI MŪSŲ REIKALUOSE,
BET NUO VISOKIŲ PAVOJŲ MUS VISADOS GELBĖK“
Meldžiamės už Bažnyčią ir Lietuvą
Šv. Mišios 6 val.,10 val. ir 18 val.
12 val. Iškilmingos šv. Mišios ir žolynų šventinimas
13.30 val. Deivio ir Renatos Norvilų koncertas bazilikos aikštėje
19 val. Vakaro koncertas miestelio aikštėje
Visą dieną miestelio aikštėje vyks Žolinės kermošius
Rugpjūčio 16 d., penktadienis
„MERGELE GARBINGOJI IR PALAIMINTOJI“
Meldžiamės už kunigus, vienuolius ir vienuoles,
bažnyčių darbuotojus ir piligrimus, prašydami
palaimintojo M. Giedraičio užtarimo
Šv. Mišios 12 val. ir 18 val.
Rugpjūčio 17 d., šeštadienis
„MŪSŲ VALDOVE, MŪSŲ TARPININKE, MŪSŲ UŽTARĖJA“
Meldžiamės už visus, dalyvaujančius tikėjimo perdavime ir
ugdyme, tikybos mokytojus, katechetus ir piligrimus
12 val. šv. Mišios
Meldžiamės už dvasios ir kūno sergančiuosius, jų artimuosius,
slaugytojus ir visus medicinos darbuotojus
18 val. šv. Mišios su vidinio išgydymo pamaldomis
Rugpjūčio 18 d., sekmadienis
„SU SAVO SŪNUMI MUS SUTAIKINK“
Meldžiamės už šeimas, ūkininkus ir verslininkus, parapijos
geradarius ir piligrimus
Šv. Mišios 12 val. ir 18 val.
13.30 val. Šeimų šventė bazilikoje
Rugpjūčio 19 d., pirmadienis
„SAVO SŪNUI MUS PAVESKI“
Meldžiamės už parapijų marijines maldos grupes, judėjimus ir piligrimus
Šv. Mišios 12 val. ir 18 val.
Rugpjūčio 20 d., antradienis
„SAVO SŪNUI MUS ATIDUOKI“
Meldžiamės Carito atkūrimo Lietuvoje 30-mečio proga, už darbuotojus,
savanorius, jų veiklas ir piligrimus
12 val. Padėkos šv. Mišios
16 val. Šv. Mišios Krekenavos globos namuose
Rugpjūčio 15–19 d.
Rugpjūčio 15–20 d.
17 val. bazilikoje vyks
10 val. Švč. Sakramento adoracija
dokumentinių filmų
11 val. Rožinio malda
peržiūros
11.30 val. Katechezė
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento
Išpažinčių klausoma valandą prieš šv. Mišias
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Sonata Česevičienė

birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną,
parapijos vaikai ir jaunimas kartu su klebonu Gediminu Jankūnu keliavo į Kauną. Ten visi atidavė dalelę
savo energijos šokinėdami batutų parke „Jump Space“.
Pasistiprinę skaniomis picomis, visi keliavo pasivaikš
čioti po Kauno senamiestį. Kelionę vainikavo apsilankymas Kauno kunigų seminarijoje. Ši išvyka buvo padėka
ministrantams už pagalbą patarnaujant Didžiosios savai
tės apeigose ir šv. Velykų iškilmėje. Dar kartą didelis ačiū
jums už šią nuostabią tarnystę parapijoje! Birželio 2 d.,
sekmadienį, šv. Mišios buvo aukojamos Vadaktėlių
Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje.
O Dvasia Viešpatie, nuženk! Savųjų sielose gyvenk,
pripilk malonių iš dangaus krūtinę tikinčio žmogaus!
Birželio 9 d. šventėme Šventosios Dvasios atsiunti
mą – Bažnyčios gimtadienį. Sekminių šv. Mišių metu
Pirmąją Šv. Komuniją priėmė Žibartonių kaimo vaikai, visus metus ruošęsi šiai svarbiai dienai kartu. Jų
švente džiaugėsi ne tik tėveliai, bet ir šiam sakramentui padėjusios pasiruošti Žibartonių tikybos mokytoja
Daiva Adamkevičienė ir Upytės sielovados pagalbininkė
sesuo Ingrida Kazlauskaitė. Po iškilmių šventoriuje
skanavome torto, o tuomet visus kvietėme susitikti netoliese esančioje Varnakalnio stovyklavietėje, kur kartu su dainomis ir šokiais pratęsėme šią džiugią dieną.
Linksmybių ir Sekminių kiaušinienės niekam netrūko!
Birželio 13 d. klebonas kun. Gediminas dalyvavo
tarptautinėje konferencijoje Šiluvoje, kurios tema buvo
„Švč. M. Marijos kultas globalizacijos kontekste: nuo
tikėjimo iki turizmo“, kur skaitė pranešimą „Marijos
apsireiškimų vaidmuo išganymo ekonomikoje“.
Kaip ir kiekvieno mėnesio 15-ąją dieną, bazilikoje
šventėme kasmėnesinius atlaidus. Tądien sulaukėme
gausaus piligrimų būrio iš Kamajų parapijos kartu su
klebonu kun. Audriumi Šukiu. Šv. Mišias aukojo vys
kupas Linas Vodopjanovas OFM, giedojo Kamajų cho
ristai. Po Eucharistijos susirinkome į parapijos namų
salę, kur vyko naujos parodos pristatymas. Grafikė
Vikto
rija Daniliauskaitė, kurios darbais pasipuošė
mūsų erdvės, pristatė savo kūrybą ir susilaukė didelio
svečių susidomėjimo darbais, kurie ant drobės prakal
bino jūros bangų nuglūdintus akmenėlius.
Birželio 16-ąją bazilikoje vyko šv. Antano atlaidai.
Šv. Mišias aukojo brolis pranciškonas Rolandas Taučius,
po jų bazilikos aikštėje linksminomės kartu su Berčiūnų

liaudiškos muzikos kapela „Sanžyla“,
gaivinomės braškių kompotu. Gau
siai tądien sulaukėme pranciškonų
pasauliečių, kurie kasmet mus aplanko
šių atlaidų metu.
Artėjant didiesiems Žolinės atlaidams, birželio 19 d.
į parapijos namus rinkosi pastoracinės ir ekonominės
tarybų nariai, kurie kaip ir kasmet posėdžio metu pa
siskirstė pareigomis ir atsakomybėmis, kad visos savaitės
darbai vyktų sklandžiai. Įsipareigojimų tokiu įtemptu
metu nepritrūksta visiems!
Priešpaskutinį mėnesio penktadienį parapijos vaikai
ir jaunimas užbaigė metų susitikimų ciklą šv. Mišiomis
bazilikos koplyčioje ir vaišėmis bazilikos aikštėje. Pikniko
metu besivaišindami picomis kartu su klebonu aptarė
praėjusius metus ir artėjančią Žolinės savanorių stovyklą.
Birželio 23 d., praėjus devynioms savaitėms po Kristaus
Prisikėlimo, minime Devintines. Tądien šventėme Eucharistijos slėpinį, kurį Jėzus paliko Paskutinės Vakarienės
metu. Šv. Mišių metu dalyvavome išskirtinėje procesijoje,
kuri nuo įprastinės eucharistinės procesijos skiriasi tuo,
kad sustojama keturiose skirtingose bažnyčios vietose ir
skaitomos visų keturių Evangelijų ištraukos.
Birželio 24 d. Krekenavos bazilikos choras giedojo atlaiduose Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Kadangi tai tituliniai kaimyninės parapijos atlaidai, džiaugiamės galėję giesmėmis praturtinti Eucharistijos šven
timą. Dėkojame parapijos klebonui kun. Kęstučiui Šva
binskui už svetingą priėmimą!
Birželio 28 dienos vakarą bazilikon rinkosi parapijie
čiai į šv. Mišias, kurias aukojo kunigas Dainius Matiukas,
meldėmės už amžiną atilsį ilgametį parapijos kleboną
kan. Petrą Povilą Budriūną. Tą patį vakarą parapijos
personalas ir jaunimas kartu su klebonu kun. Gediminu
vyko į Panevėžį pasveikinti su diakonystės šventimais
klieriką Normundą Figuriną.
Birželis baigėsi dar viena konferencija, kurioje dalyvavo mūsų parapijos klebonas. Paskutinį mėnesio sek
madienį Marijampolėje vyko šeimų kongresas, tema
„Esame pašaukti laisvei“. Atlaidais ir šventėmis turtin
gas birželis buvo ne tik liturgijoje, pati bazilika ėmė
puoštis nauju stogo „rūbu“, kurio žibėjimas saulės spinduliams krentant reikiamu kampu pasitinka iš visų pusių
keliaujančius mūsų miestelin. Savo maldose prašykime,
kad visi bazilikos renovacijos darbai vyktų sklandžiai!

liepos mėnuo Krekenavos parapijoje
Vasaros vidurys daugeliui sutampa su kasmetinėmis
atostogomis, tad ir mes liepos mėnesį nutarėme pradėti
išvyka. Net keturiasdešimt vietų autobusas, pilnas Krekenavos ir Upytės parapijiečių, ankstyvą liepos 2 dienos
rytą pajudėjo link Vajasiškio, kaip visi juokavome „Klebono Gedimino Jankūno keliais“. Kupiškio, Zarasų ir
Utenos krašte savo jaunystės metus praleidęs klebonas
kun. Gediminas norėjo mums parodyti, kokia buvo jo

kunigystės pradžia ir kokie nuoširdūs žmonės jį supo.
Kelionės metu aplankėme modernią Utenos Švč. Dievo
apvaizdos bažnyčią, Antalieptės Šv. Kryžiaus ir Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčias, barokinę
Palėvenės šventovę. Pagrindinis kelionės tikslas buvo
Vajasiškis, kur mūsų laukė būrys vietos parapijiečių.
Visi kartu šventėme šv. Mišias, o po to mums teko patir
ti tikrąjį vajasiškiečių svetingumą, programos „Senolių
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kaimas“ metu. Teatralizuota programa įtraukė visus
į lietuviško kaimo linksmybes, o vaišių stalai lūžo nuo
naminių gėrybių. Iškalbingoji ir energingoji Genovaitė
Sarokina, Vajasiškio bendruomenės pirmininkė, aprodė
mums kiekvieną kampelį: teko sutikti ir Vajasiškio Kiškį,
ir išvaduoti iš varpinės mergelę, ir ten pat nusigąsti sutikus
įspūdingo „veido“ varpininką, bėrusį mums žiedlapius iš
aukštybių. Tik 33 nuolatinius gyventojus turintis kaimas
gali nustebinti kiekvieną atvykstantį!
Liepos 6 dienos vakarą iš visų Panevėžio rajono kam
pelių tradiciškai rinkomės į Upytę, kur šv. Mišiomis
Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje pradėjome Valsty
bės dienos minėjimą, melsdami Viešpaties globos savo
šaliai. Gausi eisena nusidriekė iki Upytės piliakalnio, kur
laukė meninė programa „Ašara Dievo aky“, šaulių salvės,
aviacijos pasirodymas ir grupės „Rebelheart“ koncertas.
Antrąją liepos mėnesio savaitę klebonas buvo išvykęs
į tarptautinę konferenciją Lenkijoje, Čenstachovoje. Stebėti šv. Mišių tiesioginę transliaciją turėjome galimybę internetu, tad buvo įdomu regėti kleboną, skaitantį Evange
liją už šimtų kilometrų. Iš kelionės vargonininkui Mantui
klebonas parvežė „lauktuvių“ – naują giesmę, kurią jau
stropiai mokosi bazilikos choras ir dovanos piligrimams
Švč. Mergelei Marijai Didžiųjų Žolinės atlaidų metu.
Kaip ir kasmet beveik per patį vidurvasarį bazilikoje
galima sutikti daug gražaus ir šventiškai pasipuošusio
jaunimo, kuriems iškilmingai mūsų šventovėje įteikiami
brandos atestatai. Šiais metais Krekenavos M. Antanaičio
gimnazijos abiturientų būrys nebuvo itin didelis dėl
įvairių priežasčių, bet gausi sveikintojų palyda užpildė
bazilikos erdves. Padėkoję už gautas malones ir gavę
palaiminimą visi rinkosi į parapijos salę, kur laukė ne tik
vaišės, bet ir proga dar sykį vienas kitam pasakyti gerą
žodį, pasidalinti mokykliniais prisiminimais ir paskutinį
kartą dar pasijusti mokiniu.
Liepos 13 d. parapijos salėn rinkosi jau kitoks jaunimas. Tądien Panevėžio vyskupijos šeimos centras ir Lie
tuvos lytiškumo ir rengimo šeimai programos „Pažink
save“ Panevėžio savanoriai pakvietė į sesiją jaunuoliams
„Draugystė, pasimatymai ir šeima“. Užsiėmimus aktua
liomis šiam amžiaus tarpsniui jaunimui temomis pravedė
savanorė Monika Šinkūnaitė, vyskupijos šeimos centro
direktorė Jolanta Masiokienė. Diena baigėsi jaunimo
giesmėmis, šlovinimu ir šv. Mišiomis bazilikoje.
Visą liepos mėnesį Panevėžio vyskupijoje vyko ne
nutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, meldžiantis už
pašaukimus. Mūsų parapijoje tai buvo liepos 14 dieną,
kurios rytą Švč. Sakramento adoraciją pradėjome Kre
kenavos bazilikoje, vėliau „estafetę“ perėmė Rodų koply
čia, kurioje vyko kasmetiniai Škaplierinės atlaidai su
tradicine kraštiečių agape. Po Rodų iškilmių Viešpatį
pagarbinti buvo galima Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko
bažnyčioje, o vakare naktinę adoraciją perėmė Upytės
parapija. Graži ir prasminga maldos grandinėlė apjungė
visas mūsų parapijas!
Jau kitą dieną parapijoje šventėme kasmėnesinius
Švč. M. Marijos atlaidus. Šv. Mišias ryte aukojo kun. Vitalijus Kodis, o 12 val. šv. Mišiose sulaukėme Panevėžio
vyskupo Lino Vodopjanovo OFM. Džiaugiamės, kad
vyskupas mus dažnai lanko ir rūpinasi ne tik mūsų

išganymu, bet ir bazilikos restauracijos darbais!
Liepos 20 diena buvo pati „karščiausia“ klebonui
kun. Gediminui, kadangi jam reikėjo net trijose skirtingose
parapijos šventovėse krikštyti mažuosius para
pijiečius,
spėti į Radviliškių kaimo kepyklos „Duonos šventę“, atlikti palydėjimo į amžino poilsio vietą tarnystę ir vakare
Panevėžio katedroje pasveikinti mūsų parapijos draugą
diakoną Raimundą Zimką kunigystės šventimų proga.
Kitą kartą net sunku patikėti, kiek skirtingų įsipareigojimų
ir tarnysčių supuola į vieną dieną mūsų klebonui!
Liepos 21 d., sekmadienį, po šv. Mišių neskubėjome
namo, tačiau rinkomės į parapijos namus, kur vyko naujos poeto Rimvydo Stankevičiaus ir dailininko Eugenijaus Marcinkevičiaus darbų parodos atidarymas. Tapyba
ir eilės čia nugulė į lankytojus prakalbinančias drobes,
kurias įdomu stebėti, narpliojant poetišką žodį spalvų
kontekste. Dar visą rugpjūtį galite užsukti į parapijos
namų salę „paskaityti“ paveikslų!
Liepos 23 d. netradiciniam susirinkimui į Krekena
vos parapijos salę suėjo smalsieji Krekenavos ir Upytės
parapijiečiai. Parapijos salėje vyko susitikimas su vieš
niomis iš Lenkijos, kurios yra charizminės bendruo
menės „MOCNI W DUCHU“ aktyvios narės. Jos da
linosi savo asmeninėmis patirtimis, kaip sutiko Dievą
gyvenime, kokią tarnystę atlieka bendruomenėje, kaip
dalinasi Evangelijos Gerąja žinia kasdienybėje.
Liepos 27 d., šeštadienį, Ramygalos Šv. Jono Krikš
tytojo parapijoje vyko Panevėžio vyskupijos Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XV kongresas, kuriame
dalyvavo ir mūsų parapijos Gyvojo Rožinio būrelių na
riai. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodo
pjanovas OFM ir kunigai, po šv. Mišių buvo sodinamas atminimo medelis, vyko šventinė agapė ir vietos
muzikantų koncertas.
Paskutinėmis liepos dienomis Upytės ir Krekenavos
miesteliuose buvo galima sutikti 27 jaunus šviesius ir
besišypsančius žmones, kalbinančius vietinius gyventojus ir ieškančius nakvynės. Tai buvo pranciškoniškojo
jaunimo atgailos žygio į Porciunkulės atlaidus dalyviai,
beveik savaitę laiko pėsčiomis su malda ir giesmėmis
pasiryžę įveikti maršrutą Truskava–Panevėžys. Mūsų
parapijos buvo pirmosios,
kurios priėmė jaunuo
lius ir išlaikė svetingumo
egzaminą. Nakvynę suteikę upytiečiai ir krekena
viškiai svetingai priėmė
jaunimą, pietums į savo
namus jaunuolius pasikvietė ir vaišinio Naujaro
džių kaimo žmonės. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas šv. Mišias su pili
grimais pirmą vakarą aukojo Upytės bažnyčioje,
o kitą dieną, žygio daly
viams pasiekus Krekenavą, mūsų bazilikoje. Iš
visos Lietuvos susirinkęs
jaunimas žyg yje patyrė
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daug fizinių išbandymų, tačiau, tikiu, jog ženkliai daugiau jų kelyje buvo malonių.
Pasibaigusi liepa atnešė atvėsusius orus ir priminė
mums, jog vasara jau ima versti paskutinį savo knygos
lapą. Laukuose zujantys derlių nuimantys kombainai

priminė ir artėjančią mūsų parapijos „rugiapjūtę“ –
Didžiuosius Žolinės atlaidus. Laukiame jūsų visų rug
pjūčio 14–20 dienomis mūsų bazilikoje prie Stebuklingojo Dievo Motinos, Malonių Versmės, paveikslo!

Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos

Atstatymo įrankiai.

75 tikrų tikriausi praktiniai būdai padaryti jūsų parapiją geresne

17. Jūs esate jūsų internetinis puslapis
„Vieno teprašau iš Viešpaties, tik vieno tenoriu – gyventi Viešpaties namuose per visas savo
gyvenimo dienas, gėrėtis Viešpaties žavumu ir lankyti jo šventyklą.“ (Ps 27, 4)
Jūsų parapijos laikraštėlis yra jau pasenęs dalykas
(ir vis labiau nebesvarbus), o jūsų parapijos internetinė
svetainė yra kaip niekad svarbi ir daug didesnė galimybė,
negu jūs įsivaizduojate. Ateina laikas, kai žmonės pir
miau aplankys jūsų internetinį puslapį negu jus, ir tai, ką
jie jame pamatys, lems, ką jie galvos apie jūsų parapiją.
Jūs esate jūsų internetinis puslapis.
Daug svarbiau negu internetinis puslapis yra internetinio puslapio naujumas, tai yra jo nuolatinis atnaujinimas. Visai nesvarbu, kad jūsų puslapio maketas prabangus, su įvairiausiomis funkcijomis ir pagražinimais.
Svarbu tai, kad jūs turite internetinį puslapį ir kad
jame kas savaitę yra atnaujinama informacija. Jeigu negalite užtikrinti tokio savo puslapio atsinaujinimo, ge
riau jo neturėkite visai. Jeigu jį turite, išlaikykite nuolat
atnaujinamą informaciją, dėkite nuotraukas ir visais
įmanomais būdais stenkitės, kad jis būtų patrauklus.
Be viso šito, nuspręskite, koks yra jūsų puslapio tikslas: ką stengiatės juo pasiekti? Jeigu jūsų atsakymas yra
„visus“ ir „visur“, arba net nežinote atsakymo, panašu,
kad jis nebus toks efektingas. Yra trys dalykai, kurių mes
norime savo internetinėje svetainėje:
PAKVIETIMO VIETA
Pirmutinis mūsų internetinio puslapio tikslas yra
mūsų parapijos teritorijoje gyvenantys nebažnytiniai
žmonės. Po asmeninio mūsų parapijiečių kvietimo,
mūsų internetinis puslapis yra antrasis evangelizacijos
instrumentas. Iš esmės šie abu būdai susiję, nes jeigu kas
nors svarsto atsiliepti į kvietimą pas mums ateiti, jie pirmiausiai patikrina mus mūsų internetiniame puslapyje.

Tai pakvietimo vieta, todėl jie privalo
rasti informaciją apie tai, kas jų laukia,
kai jie pas mus ateis.
VIETA SAVYJE
Antrasis mūsų svetainės tikslas, kad tai būtų vieta savyje, kur mūsų lankytojai gali praleisti laiko susipažindami
su mūsų turima ir teikiama įvairia informacija. Čia galima stebėti dvejas mūsų savaitgalio Mišių tiesiogines
transliacijas, rasti ankščiau įrašytas homilijas ir kitokias
kalbas, mažų grupelių medžiagą (taip kad kviečiame pasinaudoti).
VIETA PARAPIJIEČIAMS
Žinoma, norime, kad mūsų svetainė būtų reikalinga
bei naudinga ir mūsų parapijiečiams (jie ne vieninteliai
mūsų lankytojai, ne jiems pirmiausia tai skirta, bet jie
vis dėlto yra lankytojai). Mūsų puslapis suteikia jiems
visą reikiamą informaciją, kad nereikėtų skambinti ar
apsilankyti raštinėje. Internetinė svetainė yra lengvas ir
greitas būdas užsirašyti į įvairias programas, tarnystes ir
veiklas, išsakyti savo nuomonę ar pervesti piniginę auką.
Psalmėse karalius Dovydas džiaugiasi tuo, ką jam
pavyko sužinoti apie Viešpatį, praleidžiant laiką su Juo.
Jūsų internetinė svetainė gali būti vieta, kur žmonės, nesantys kartu, gali pažinti jus ir taip priartėti prie Dievo.
Neįmanoma pervertinti jūsų internetinio puslapio
svarbos. Štai kodėl turite skirti jam laiko, pažinti jį ir
stengtis, kad jis būtų šviežias ir patrauklus. Jūsų parapijoje yra žmonių, kurie gali jums padėti (jie tikriausiai visi
šiuo metu lanko vidurinę mokyklą).

Tęsinys kitame numeryje

naujienos iš upytės parapijos
Ses. Ingrida Kazlauskaitė

Liepos 6 d. jau ketvirti metai kaip žmonės rinkosi
švęsti Valstybės dienos šventę. Šventė prasidėjo šv. Mi
šiomis, nes be Dievo palaimos žmogus silpnas prieš
visokias jėgas ir galybes. Tad tikintieji būrėsi pirmiausiai
padėkoti Dievui už laisvę ir paprašyti, kad ir toliau vestų,
globotų ir saugotų mūsų Tėvynę bei vadovaujančiuosius

mūsų tautai. Po šv. Mišių visi išsirikiavo eisenai į Čičinsko
kalną, kur drauge visi prisiminė Lietuvos istoriją ir kartu sugiedojo Lietuvos himną. Girdėjosi salvės Lietuvos
garbei, buvo rodomas aviacijos pasirodymas. O kas dar
norėjo pabūti, pasiklausyti muzikos ir kartu padainuoti,
galėjo išgirsti grupės „Rebelheart“ koncertą.
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Liepos 21 d. šventėme di
džiuosius Upytės atlaidus –
šv. Magdaleną. Turėjome lai
mę ir džiaugsmą pasiklausyti
neseniai į diakonus įšventinto
Normundo Figurino. Niekada
nėra per daug išgirsti šventųjų
gyvenimų istorijų, ypatingai,
kai tas istorijas pristato vis kitas asmuo ir kitu aspektu. Tad
ir šiais metais esame dėkingi
diakonui Normundui už gra
žius, padrąsinančius ir pavyzdžiu liudijančius žodžius. O po
šv. Mišių visi buvo pakviesti į
kraštiečių šventę prie Upytės
Antano Belazaro pagrindinės
mokyklos. Ten galėjome ir padainuoti, ir pašokti, pasiklau
syti „Dotnuvos muzikantų“
dai
nų, pasigrožėti amatinin
kų darbais ir net įsigyti jų,
bei prisiminti Upytės istoriją
ir pamatyti senas fotografijas.
Tikimės, kad ateinančiais metais šv. Magdalena suburs ir vėl
mus draugėn ir išprašys iš Die
vo mums visiems reikalingų
malonių.

2019 m. birželį
iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Julija Bagdonaitė, 93 m.
Janė Tomkienė, 93 m.
Violeta Suščenko, 69 m.
Vitalijus Šiurskas, 51 m.
Rūta Šucienė, 36 m.
Upytės parapijoje
Dalia Rudienė, 59 m.

Liepos 29 d. upytiečiai turėjo galimybę parodyti,
kokie jie iš tikro yra krikščionys. Tos dienos vakare
į Upytę atvyko pranciškoniškas jaunimas. Savo atgailos žygiu, kaip pirmieji pranciškonai, keliavo pro
vieną miestelį link kito, kol pasiekė Panevėžį. Ten
su džiaugsmu ir dėkingumu šventė Porciunkulės atlaidus. Na, o upytiečiams reikėjo pasirūpinti piligrimais: suteikti jiems nakvynės bei maisto. Ir ryte juos
vėl išlydėti į kelionę. Viliuosi, kad ne tik jaunimas
galėjo parsinešti mūsų žmonių gerumą, bet ir patys
parapijiečiai patyrė malonių, kurias jiems atnešė atlikti krikščioniški gailestingumo darbai piligrimams.

Susituokusieji Krekenavos parapijoje
2019 m. birželio mėnesį
Paulius Siurbė ir Ieva Kuprytė
Edvinas Šemežys ir Živilė Berželytė
2019 m. liepos mėnesį
Žygimantas Puodžiūnas ir Vaiva Bankutė

2019 m. birželį pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Luknė Luka Simanynaitė
Karina Kotryna Kardaševičiūtė
Nojus Jonas Urbonas
Simas Simonas Aukštikalnis
Luknė Petronėlė Pupelytė
Augustė Augaitė
Jonas Survila

Upytės parapijoje
Tadas Drebickas
Arielė Sofija Drebickaitė

Sveikiname!

2019 m. liepą pakrikštytieji
Krekenavos parapijoje
Simas Simonas Simonavičius
Lėja Marija Žostautaitė
Rūta Izabelė Kėvalaitė
Ajus Pijus Ašmanavičius
Tuva Adelė Kulikauskaitė
Rokas Paulius Daubaras
Augustė Monika Montautaitė

Vadaktėlių parapijoje
Vytis Juozapas Reikalas
Upytės parapijoje
Nojus Adomas Noreikis
Jorė Marija Žekonytė

2019 birželio ir liepos mėn. parapijų pajamos
Prisiminkime
Juos maldose.

2019 m. liepą
iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Gintaras Janionis, 43 m.
Jadvyga Mykolaitienė, 89 m.
Laima Junevičienė, 66 m.
Upytės parapijoje
Petras Tumelis, 66 m.
Barbora Jonušienė, 101 m.
Jonas Buras, 24 m.
Justina Bartaševičienė, 20 m.

RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (06-02) (Katalikiškai žiniasklaidai)

273,25

238,00

96,01

Sekmadienis (06-09)

405,00

136,00

-

Švč. M. Marijos atlaidai (06-15)

227,00

-

-

Sekmadienis (06-16)

410,60

81,00

-

Sekmadienis (06-23)

128,90

142,00

-

Sekmadienis (06-30) (Švento Petro skatikas)

309,90

90,00

-

RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Valstybės diena (07-06)

-

210,00

-

Sekmadienis (07-07)

225,89

80,90

-

Sekmadienis (07-14)

300,28

126,10

-

Švč. M. Marijos atlaidai (07-15)

225,89

-

-

Sekmadienis (Magdalenos atlaidai Upytėje) (07-21)

370,88

810,44

-

Sekmadienis (07-28)

196,30

191,00

-

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

Spalio 6 d. 14 val. (Rugsėjo mėn. šv. Mišių nebus.)

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.

Pasiruošimas sakramentams Krekenavos parapijoje
Vaikus nuo 9 metų, norinčius ruoštis Išpažinties ir
Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) sakramentų (taip pat ir
Krikšto sakramentui, jei toks reikalingas) priėmimui, ir tų vaikų
tėvelius (ar globėjus) kviečiame rugsėjo 1–22 d. užsiregistruoti
parapijos raštinėje jos darbo valandomis. Reikalingi dokumentai:
vaiko Krikšto pažymėjimo kopija ir užpildyta registracijos
anketa-susitarimas. Pirmasis bendras susitikimas su vaikais
ir jų tėveliais (ar globėjais) vyks parapijos namuose
rugsėjo 22 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių.
Vaikų pasiruošimas sakramentams vyks iki birželio mėnesio.
Katechezės susitikimai vyks kas antrą sekmadienį. Vaiko ir bent
vieno iš jo tėvelių (ar globėjų) dalyvavimas susitikimuose yra
privalomas. Gavėnios laikotarpiu vaikai, individualiai pagal savo
pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį. Pirmosios Šv. Komunijos
priėmimas numatomas 2020 m. birželio 13 d.
***
Jaunuolius, 15 metų ir vyresnius, apsisprendusius ruoštis
Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame rugsėjo 1–29 d.
registruotis parapijos raštinėje jos darbo valandomis. Reikalingi
dokumentai: Krikšto pažymėjimo kopija, Pirmosios Komunijos
pažymėjimo kopija ir užpildyta registracijos anketa-susitarimas.
Pasiruošimo šiam sakramentui programa vyks iki
2020 m. birželio mėn. 15 d. Katechezės susitikimų laikas
bus derinamas pagal daugumos užimtumo galimybes.
***
Registracijos anketą-susitarimą galima pasiimti raštinėje arba
atsisiųsti iš parapijos internetinės svetainės.
Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramentams
klausimais galima paskambinus telefonu 8 620 20989.

Pasiruošimas sakramentams Upytės parapijoje

Nuo rugpjūčio 25 d. prasideda registracija norintiems
pasiruošti priimti Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) ir
Atgailos sakramentus. Kreiptis į s. Ingridą el. paštu:
upytesparapija@gmail.com ar tel. 8 616 39715, arba raštinėje
sekmadienį po šv. Mišių. Pirmasis susitikimas planuojamas
rugsėjo 29 d., sekmadienį. Kviečiu tėvelius rimtai apsvarstyti,
ar tikrai jūs ir jūsų vaikas esate pasiruošę sąmoningai žengti šį
žingsnį. Reikės ir tėvelių, ir vaikų įsipareigojimo kas sekmadienį
dalyvauti šv. Mišiose ir gyventi maldos gyvenimą bei tęsti
Eucharistijos šventimo praktiką ir po Pirmos Komunijos šventės.

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

Krekenavos parapijos raštinės darbo laikas
I ir IV Nedirba VII Valanda prieš ir
II, III ir V 8–13 val.
po šv. Mišių
VI 9–13 val.

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 klausomos išpažintys

Ateikite, pagarbinsime Viešpatį!

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

