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

Mielieji,

Kaip šių metų Velykose, taip ir Kalėdose turėsime,
laikydamiesi mūsų Vyriausybės paskelbto karantino,
susilaikyti nuo dalyvavimo bendruomenės maldoje ir
Eucharistijos šventimo mūsų bažnyčiose. Lieka, taip
vadinamas, „nuotolinis“ būdas, kada į mūsų laikinuose maldos namuose ar Upytės bažnyčioje aukojamas
šv. Mišias, trečiadieniais vedamas Šventojo Rašto studijas jungiamės internetinės transliacijos pagalba. Vis
kažkas, o ne nieko. Tie, kurie neturi tokių galimybių, nes
Kalėdose pas juos negalės apsilankyti jų vaikai ar anūkai
ir pajungti tokias transliacijas per jiems daug geriau
pažįstamas priemones, tenkinsis LRT ir Marijos radiju
perduodama Bažnyčios malda. Ir vėl, kažkas geriau
negu nieko. Bet svarbiausia, kad norėtume melstis, kad
norėtume girdėti ir išgirsti Dievo žodį, kad nors dvasiniu
būdu vienytumėmės su tuo, ką mus mylintis Dievas dovanoja ir daro dėl mūsų šv. Mišių aukoje.
Šventos Kalėdos – tai Dievo gimimo žmogumi
šventė. Ji paženklinta Betliejaus žvaigždės šviesos, į šį
Įsikūnijimo slėpinį atvedusios ne tik paprastus pie
menėlius, bet ir pagonių krašto Išminčius / Karalius.
Kalėdose labai svarbu suprasti ir išgyventi Dievo tapimo
žmogumi kuklumą: tvartelis, ėdžios, šienas, pirmiausia gyvulių, o ne minios žmonių skleidžiama šiluma,
ir tie, be kurių Jėzaus gimimas neįsivaizduojamas.
Kalbu apie mūsų Viešpaties šeimą – mamą, visuomet
mergelę Mariją, rūpestingą globėją meistrą Juozapą, ir
Dangiškąjį Tėvą, su kurio žinia ir valia viskas ir vyksta.
Iš tiesų viskas! Ir pandemija, ir karantinas, ir vakcina, ir
pagalba, ir pasaulio politika, ir ekonomika – viskas vyks-

ta su Dangiškojo Tėvo žinia. Bet šis Tėvas – ne despotas,
ne abejingas funkcionierius, Jis – mylintis savo vaikus,
protu ir laisve apdovanojantis Kūrėjas.
Šioje, kad ir ribotoje, kaip ir mes patys, laisvėje ir
Marija, ir Juozapas, ir piemenys, ir Išminčiai, ir valstybių
vadovai, ir jų piliečiai, ir tikintieji, ir netikintieji – visi
laikome laisvės egzaminą. Egzaminą, kurio metu gali
me pasirinkti – pasakyti: „Tebūnie ne mano, bet Tavo
valia!”, arba kartu su gražiausiu ir protingiausiu, savimi
įtikėjusiu ir pasitikinčiu arkangelu Liuciferiu „šviesos
nešėju“ ištarti: „Netarnausiu!” Pasirodo, ir šviesa gali
būti skirtinga, priklausomai nuo jos šaltinio. Gali būti
atominių elektrinių, fejerverkų, elektrinių girliandų,
žmogaus sukurta šviesa. Ir gali būti Dievo sukurtos
saulės, mėnulio, žvaigždžių ir ugnies dovanojama
šviesa. O kur dar šviesa, sklindanti iš kiekvieno žmogaus
akių, lūpų ir širdies, priklausomai nuo to, į ką ta širdis
atsigręžusi: į Dievą, ar tik į žmonių valdomą pasaulį.
Kiekviena asmeninė, bendruomeninė, valstybinė ar
pasaulinė krizė yra virsmo, naujumo laikas. Vieniems
kažkas tuo metu neišvengiamai pakinta, baigiasi, kitiems
prasideda kaip nauja ar atnaujinto gyvenimo galimybė.
Ši pandemija yra išbandymas ir nauja galimybė ne tik
pasauliui, bet ir Kristaus Bažnyčiai atrasti tikro tikėjimo
ir maldos kelią. Kuomet apribojamas išorinis ir materialusis veikimas, lieka vidinio, dvasinio gyvenimo kelias. Šios krizės ir šių Kalėdų metu esame kviečiami eiti
būtent tokiu keliu: atpažinti ir peržiūrėti savo širdies
polinkius ir pasirinkimus, savo laisvės panaudojimo
ir pasinaudojimo prioritetus. Galiausiai, kuklesnėje
aplinkoje ir mažesniame, kartais tik iki savęs vieno(-os)
žmonių rate, perkainoti ir iš naujo susidėlioti savo santykius su Dievu, artimu ir mums dovanota kūrinija.
Mielieji, ši pandemija ateis ir praeis, kaip ir daugelis dalykų žmonijos ir pasaulio istorijoje. Lieka vienas
jau nebekintantis dalykas – Dievas tapo žmogumi,
kad apreikštų mums savąją meilę ir kad dar kartą
pakviestų į amžiną draugystę su Juo! Tai nepasikeis, ir
neturi pasikeisti, nes Jis yra – kelias, tiesa ir gyvenimas.
Jėzus Kristus yra tikroji mūsų laisvė ir laimė, kurį sutikti ir priimti kviečiu šiose šv. Kalėdose ir Naujuosiuose 2021 mūsų Viešpaties metuose.
Būkit palaiminti! Junkimės visais įmanomai būdais
į bendrą maldą ir kartu su angelais giedokime:

Garbė Dievui aukštybėse, ramybė
žemėje Jo mylimiems žmonėms!
klebonas kun. Gediminas Jankūnas
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Sonata Česevičienė

SPALIO MĖNUO KREKENAVOS PARAPIJOJE

Spalio mėnuo, popiežiaus Pranciškaus paskelbtas
Misijų mėnesiu, toks buvo ir mūsų parapijoje. Pirmąją
mėnesio dieną vyko savanorių-misionierių mokymai.
Kiekvienuose namuose, nepriklausomai nuo to, kas juose gyvena bei koks jų ryšys su Dievu ir Jo Bažnyčia,
apsilankė net 18 savanorių-misionierių. Jų misija buvo
sutikslinti mūsų parapijos teritorijoje gyvenančių žmo
nių sąrašus, suteikti informaciją apie mūsų parapiją,
priminti apie galimybes priimti sakramentus, pasikvies
ti kunigą ligoniui, palaiminti namus, užprašyti šv. Mi
šių intenciją. Tuo pačiu visiems parapijiečiams buvo
suteikta galimybė jiems patogiais būdais prisidėti prie
bazilikos remonto, paremiant presbiterijos ir pagrindinio altoriaus įrengimo darbus. Įvairiai buvo sutikti
mūsų savanoriai, sulaukę ir nepasitenkinimo, ir piktų
žodžių, ne visur drąsiai beldęsi į parapijiečių duris. Vis
tik misijai pasibaigus konstatavome, jog ji buvo labai
sėkminga! Dėkojame visiems, savo auka prisidėjusiems
prie bazilikoje vykstančių darbų!
Spalio 4 dieną, minėdami Šv. Pranciškų Asyžietį,
pasaulinės gyvūnijos globėją, ypatingam palaiminimui
kvietėme parapijiečius atsivesti savo augintinius prie
Pranciškaus ir Gubijo vilko kalnelio. Klebonas Gedi

minas jau turbūt tuos „šventuosius“ keturkojus, kasmet
šeimininkų atvedamus palaiminimui, jau vardais žino!
Galbūt kitąmet nustebinkime jį supažindindami ir su kitais lojančiais ar miauksinčiais „parapijiečiais“?
Šv. Mišios pirmąjį mėnesio sekmadienį buvo aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje.
Spalį savo profesines šventes švenčiantys policijos pareigūnai ir pedagogai sulaukė klebono Gedimino Jankūno dėmesio ir sveikinimų. Šv. Mišių dovana,
esant gerai epidemiologinei situacijai, buvo pradžiuginti
Krekenavos globos namų gyventojai. Kasmėnesiniuose
atlaiduose sulaukėme vyskupo emerito Jono Kaunecko.
Klebonas spalį buvo priverstas skirti laiko savo sveikatos stiprinimui, tad jam gydantis sanatorijoje Lietu
vos pajūryje, sulaukėme jį pavaduojančių kunigų iš
Panevėžio pagalbos.
Spalio 18 dieną kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais
minėjome Misijų sekmadienį. Tos dienos rinkliava buvo
skirta įvairioms katalikiškoms pasaulyje vykdomoms
misijoms paremti.
Spalis, vis dar negrąsinęs dideliais susirgimais koro
navirusu, leido džiaugtis bendryste gyvoje maldoje
švenčiant Eucharistiją.

LAPKRIČIO MĖNUO KREKENAVOS PARAPIJOJE
Sonata Česevičienė

Visų Šventųjų iškilmę švęsti į laikinuosius maldos
namus rinkomės jau sulaukę iš sanatorijos grįžusio klebono kun. Gedimino Jankūno.
Eucharistija buvo švenčiama visose trijose klebono
aptarnaujamose parapijose. Vėlinių maldai šiais metais susirinkti progą turėjo ir žibartoniškiai, kadangi
šv. Mišios sekančią dieną buvo aukojamos Žibartonių
Vincento Paduviečio koplyčioje. Susirinkti bendrai
maldai už mirusius galėjome visą Vėlinių aštuondienį,
meldžiantis Krekenavoje ir Upytėje, kur vienam
trečiadieniui persikėlė Švento Rašto studijos.
Kasmėnesinių atlaidų šv. Mišias lapkritį aukojo
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Tądien meldėmės už žuvusius kelyje ir minėjome pasaulinę vargs
tančiųjų dieną. Pasibaigus misijų mėnesiui norėjome
padėkoti savanoriams-misionieriams, tad padėkomis
ir Advento žvakėmis apdovanojome visus drąsiuosius
parapijiečius, pasibeldusius į kiekvieno duris.
Lapkričio 22-ąją šventėme Kristaus Karaliaus, Visa
tos Valdovo, iškilmę. Maldose taip pat prisiminėme
choristus, šventusius savo globėjos šv. Cecilijos šventę.
Vargonininkas Mantas Masiokas visus choristus pasveikino su dovanomis! Gaila, kad daugėjant susirgimų
koronavirusu, negalėjome šios šventės paminėti tra
diciškai prie arbatos puodelio ir pyrago... Kadangi šis

sekmadienis buvo klebono kun. Gedimino gimtadienio
išvakarės, sveikinome ir savąjį „globėją“!
Paskutinėmis lapkričio dienomis klebonas ryžosi
operaciniam gydymui, tad vėl kurį laiką jį pavadavo Panevėžio kunigai. Pirmąjį Advento sekmadienį
šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupijos kurijos naujasis kancleris kun. Egidijus Tubelis.
Lapkričiui pasibaigus pandeminė situacija šalyje
ėmė keistis į blogąją pusę, ore ėmė vyrauti artėjančio
griežto karantino nuojauta. Vis mažiau rinkdavomės
bendrai gyvai maldai, laikėmės saugumo reikalavi
mų ir su nerimu stebėjome augančius susirgimų atvejų
skaičius. Malda persikėlė į tiesiogines transliacijas
parapijos svetainėje ir Facebook
paskyrą. Ieškokime
nusiraminimo ir
pastiprinimo Dievo žodyje, laukdami Išganytojo
gimimo. Po kiek-
vienos tamsos gimsta Šviesa! Džiu
gaus ir ramaus
laukimo!
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Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos

ATSTATYMO ĮRANKIAI.

75 TIKRŲ TIKRIAUSI PRAKTINIAI BŪDAI PADARYTI JŪSŲ PARAPIJĄ GERESNE

29. Žinokite, kokiu laiku gyvenate
„Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.“ (Koh 3, 1)
Mums buvo įdomu, kad susipažįstant su šalies
sėkmingiausiomis evangelinėmis bažnyčiomis, paste
bėjome, kad jie labai daug dėmesio skiria ir savo veiklas sieja su liturginiais laikotarpiais: Adventu, Pelenų
trečiadieniu, Didžiuoju Penktadieniu ir Verbų sekma
dieniu. To anksčiau nebūdavo, ir atrodo, kad tai teigiamas ir svarbus dalykas vystant krikščionių vienybę.
Būdami katalikais galime džiaugtis liturginių metų
kalendoriumi ir tam pritaikytais Dievo žodžio skaitymais. Tai tikrai padeda savaitė po savaitės priderinti
skelbiamą žinią ir atitinkamo liturginio meto giesmių
tekstus bei nuotaiką.
Tačiau, jeigu liturginiai laikotarpiai puikiai dera su
bažnytiniais žmonėmis ir jų supratimu, jie nebūtinai ką
nors reiškia rečiau apsilankantiems, o juo labiau visai
nebažnytiniams žmonėms, kurie į jūsų bažnyčią galbūt
įžengia pirmą kartą. Tačiau ir jie gyvena tam tikrais
kultūriniais laikotarpiais, kurie savaip, tam tikru laips
niu, sutampa su bažnytiniais laikotarpiais (ką ir suprato mūsų kai kurie draugai evangelikai). Jūsų bažnyčia
ir jūsų sekmadieniai turi tampriai rištis su šiais laikotarpiais, nes tai nulemia, kur jūsų žmonės suoluose yra
protiškai ir emociškai.
Jūsų kultūroje gali būti ir visiškai kitaip, bet čia mes
kalbame apie mūsų Rytų pakraščio, vidurinės klasės
kultūrą. Mūsų Timonijaus, Marylando parapijoje šie laikotarpiai daugiau mažiau seka tokia seka:
• Sugrįžimas į mokyklą (prasideda Nacionaline Darbo
diena (Labor Day) pirmąjį rugsėjo pirmadienį ir tęsiasi
iki Padėkos dienos, ketvirto lapkričio ketvirtadienio):
Tai „naujieji metai“ mūsų kultūroje; visi sugrįžta prie
savo įprastų tvarkaraščių, prasideda mokykla, vaikų
sporto būrelių programos ir Nacionalinės Futbolo
lygos varžybos, rodomos sekmadieniais. Helovinas
(Halloween) yra didelis dalykas šeimoms su mažais
vaikais ir paaugliais. Tai įprastas laikas, kada vaikai
ir jaunuoliai įsitraukia į mūsų rengiamas programas ir
padidėja Mišių lankomumas.
• Kalėdos (Po Padėkos savaitgalio iki Kūčių): Vis
labiau vaikų sporto programos ir varžybos ima domi
nuoti prieš visa kita (krepšinis, futbolas, ledo ritulys).
Tvarkaraščiai perpildyti apsipirkinėjimu, puošimu,
pramogomis ir kelionėmis. Ir vis dėlto, šiuo metu
žmonės vis dar nori eiti į bažnyčią, ir tai atrodo ge
riausias laikas pakviesti į ją ateiti savo nelankančius ar
netikinčius draugus. Lankomumas vis didėja ir galime
užtikrintai tikėtis, kad didės ir surenkamos aukos.

• Žiema/ankstyvas pavasaris (nuo savaitgalio iškart
po Naujųjų Metų iki penktojo gavėnios sekmadienio):
Vaikų sporto užimtumas prasidėjęs prieš Kalėdas ir toliau visu intensyvumu tebevyksta. Šiame laikotarpyje
vyksta SuperKamuolio varžybos, Valentino diena,
šv. Patriko diena ir, bent jau mūsų parapijoje, dar vieną
savaitgalį šeimos skiria išvykti kur nors paslidinėti.
Šiuo laiku įprastai geriausia pakviesti žmones užsirašyti
į mažesnes grupeles ar į tarnystes. Atrodo, žmonės daug
labiau linkę klausytis, įsitraukti ir pamėginti naujus dalykus šiuo periodu. Mes jį vadiname „mūsų laikas“.
• Pavasaris/vėlyvas pavasaris (nuo Verbų sekmadienio iki Atminimo dienos (Memorial Day), paskutinio gegužės pirmadienio): Velykos ir Motinos diena,
žinoma, yra vienos svarbiausių dienų (šeimos pietums),
o taip pat atsiranda dar daugiau vaikų sporto būrelių.
Tai metas pasikeitimams: Pirma Komunija, Sutvirtinimas, mokslo baigimas ir vestuvės. Tai puikus metas
pakviesti savanorius užsiregistruoti ateisiančio rudens
savanorystėms.
• Vasara (nuo Atminimo dienos savaitgalio iki Darbo
dienos savaitgalio rugsėjį): Šį laiką žymi Tėvo dienos
šventimas (kuris toli gražu ne toks svarbus kaip Motinos diena), Liepos 4-osios – Nepriklausomybės dienos –
minėjimas ir ypač liepą paplitusios atostogos. Šiuo
metu galime tikėtis, kad sekmadienio Mišių lankomumas sumažės trečdaliu ar net pusiau, bet kartu tai ir laikas žmonėms, kurie ieško savo bažnyčios, jos paieškoti.
Tuo metu visi būna labai atsipalaidavę, žmonės renkasi
į bažnyčią apsirengę kasdieniais vasariniais drabužiais.
Mūsų personalui tai laikas pasiruošti tam, kas vėl mūsų
laukia. Bet kokie didesni remontai taipogi vykdomi
šiuo metu.
Tai nebūtinai gali būti laikotarpiai, pagal kuriuos
gyvena jūsų bendruomenė, tačiau žmonės vis tiek
neišvengiamai gyvena tam tikrais kultūriniais sezonais. Turite tuos laikotarpius žinoti ir prie jų priderinti
savo sekmadienio homilijas ir giesmes. Šie laikotarpiai
nulemia ir kitus dalykus, pavyzdžiui, altoriaus puošimą
arba galimybes susirinkti pabendravimui po šv. Mišių.
Kun. Michael: Taigi, šalia viso kito, atsižvelgimas
į skirtingus laikotarpius reiškia, kad aš nesistengsiu,
priešingai nei per Gavėnią, duoti tokios stiprios žinios
vasaros sekmadieniais, kuomet nemažai žmonių, būdami
Mišiose galvoja apie tai, kaip netrukus eis maudytis ir
poilsiauti prie vandens telkinio. Tikriausiai stengsiuosi
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būti labiau įkvepiantis gruodyje ir
labiau motyvuojantis rugsėjo mė
nesį. Niekada neatostogauju prieš
Kalėdas ar per Gavėnią, ir nesis
tengiu organizuoti pinigų rinkimo
vajaus rugpjūtyje.
Be makro-sezonų, kuriuos mums
nustato kalendorius ir kultūra, mū
sų bendruomenės gyvenime dar būna ir mikro-sezonai,
kuriuos padiktuoja įvairūs įvykiai ir aplinkybės. Jeigu
nori būti aktualus ir veiksmingas savo bendruomenėje,
turi tai suprasti ir sekti, kas vyksta.
Prisimenu, vieno penktadienio popietę išgirdau apie
susišaudymo tragediją Niutaune, Konektikuto valstijoje.
Iš karto supratau, kad tai, ką buvau pasiruošęs sakyti
sekmadienio homilijoje, nebebus taip aktualu ir neati
tiks tų emocijų, kurias išgyvens mano bendruomenės
žmonės. Nesinorėjo išmesti visos savaitės homilijos
ruošimosi darbo lauk ir pradėti nuo visiškai naujos
kūrimo, tačiau teko tai padaryti. Turėjau atliepti į tai, kas

atsitiko. Kaip ir maniau, didžiulė minia žmonių pasirodė
tą sekmadienį, tikėdamiesi net patys tiksliai nežinodami
ko, tačiau vis tiek laukdami iš manęs išgirsti kažką apie
tą įvykį. Jie norėjo, kad padėčiau jiems susiorientuoti
ir integruoti jų dabartinį skausmą į tikėjimo patirtį. Be
homilijos, tą sekmadienį pakeitėme ir giesmes, kad visa
būtų atliekama su deramu santūrumu.
Šventasis Raštas sako, kad viskam yra savas metas
ir laikas po dangumi. Kad tarnystė būtų sėkmingesnė,
reikia žinoti, kokiame laikotarpyje esi ir į kokio laiko
išmėginimą tenka atliepti. Žinokite ir skaitykitės su tais
laikotarpiais.
Kuomet šitai suprasime ir įprasime, tai bus didelis
laimėjimas, leidžiantis mums daug labiau suartėti su
savo žmonių gyvenimais. Gali tarsi girdėti juo sakant:
„Taip, panašu, kad mūsų parapijoje yra suprantančių,
kas vyksta!”

PAMOKSLAVIMO ĮRANKIAI
30. Surask savąją žinią; ir lik prie jos
„Būkite visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam
apie jumyse gyvenančią viltį.“ (1 Pt 3, 15)
Tomas: Vieną savaitgalį turėjome net kelis specia
lius skelbimus, kuriuos reikėjo iškomunikuoti. Kunigas
Michael vieną jų paminėjo savo homilijos metu, bet
man tai nepatiko. Aš pats turėjau išstoti iškart po ko
munijos dalijimo iš pranešti likusius porą skelbimų, bet
kunigui Michael nepatiko, kaip aš tai padariau. Kai aš
baigiau, jis kalbėdamas savaip pataisė mano skelbi
mus ir dar priminė savąjį – dėl visa ko. Abu suirzome ir
likome nepatenkinti vienas kitu. O dar blogiau tai, kad
daugumas parapijiečių suoluose taip ir nesuprato, apie
ką buvo tie skelbimai.
Dalies pamokslininkų ir personalo problema yra tai,
kad jie iš vis neturi jokios žinios. Jie nepailsdami kalba,
bet neturi ką pasakyti, bent jau nieko, kas iš tiesų kitiems
rūpėtų, arba tai, ką Jėzus liepė mums skelbti. Tai viena
iš komunikacijos bėdų. Štai kita: tu turi nuostabią žinią,
aktualią žinią, paveikią žinią, ir Dievą pagerbiančią
žinią. Kitaip sakant, tu radai savo žinią, bet negali ties
ja išlikti. Ir tai tikrai yra dar viena problema.
Jūsų homilija ir skelbimai turi susilieti į vieną
susijusią žinią, kurią pirmiausiai priėmėte ir tikite jūs ir
jūsų parapijos personalas. Ir tada, tarsi geros sėkmingos
rinkiminės kampanijos kandidatas jūsų parapijos personalas turi likti su ta žinia. Tai yra sąmoningas savęs
disciplinavimas, ir tai reiškia sunkų darbą. Negalite
tiesiog atsistoti ir pamokslauti arba skelbti skelbimus
nepasiruošęs ir kalbėti, kas šauna į galvą.

Kuomet kalbame apie homiliją (kurią mes vadiname
to sekmadienio „žinia“), tai susiję su dviem pama
tiniais klausimais, kuriuos išmokome iš pastoriaus
Andy Stanley: Ką nori, kad jie sužinotų? Ir ką nori,
kad jie darytų?
Ar tu turi žinią? Įrodyk: Ar gali ją pasakyti vienu
sakiniu? Ar gali vienu sakiniu savo bendruomenei
pasakyti, ką nori, kad jie žinotų ir darytų? Pasižiūrėkite į pateiktus pavyzdžius:
Ką norite, kad jie žinotų? Dievas nori, kad Juo
pasitikėtumėte.
Ką norite, kad jie darytų? Ateinančią savaitę po
šešias minutes kasdien praleiskite tyloje/maldoje, kad
parodytumėte ir sustiprintumėte savo pasitikėjimą.
Ką norite, kad jie žinotų? Sužeisti žmonės sužeidžia
kitus, bet Dievas nori mus išgydyti ir padaryti sveikais.
Ką norite, kad jie darytų? Šią savaitę kiekvieną kartą,
kada sunerimsite, pradėsite pykti ar nusiminti, melskite Dievo pagalbos ir išgydymo.
Ką norite, kad jie žinotų? Šiame Advento laikotar
pyje paruoškite Viešpačiui kelią.
Ką norite, kad jie darytų? Pašalinkite kai kuriuos
triukšmus iš savo aplinkos: mažiau televizijos, techno
logijų ir žinučių rašymo.
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Tik tiek; turi būti taip paprasta, arba tai jau per
daug komplikuota.
Nors tai viena trumpiausių Šventojo Rašto knygų,
Pirmasis Petro laiškas turi nemažai gerų įžvalgų
krikščioniško gyvenimo praktikai. Šis trumpas laiškas

turi žinią, kuri yra kartu subtili ir praktiška. Petras rašo,
kad jis nori paraginti ir padrąsinti (1 Pt 5, 12). Kalbant
apie jūsų žinią, visuomet būkite pasirengę paaiškinti,
ką jūs iš tiesų norite pasiekti.

Tęsinys kitame numeryje

2020 m. spalio ir lapkričio mėn. parapijų pajamos
RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (10-04)

176,00

155,00

00,00

Sekmadienis (10-11)

156,20

87,00

-

Švč. M. Marijos atlaidai (10-15)

79,00

-

-

Sekmadienis (10-18)

247,02

177,00

-

Sekmadienis (10-25)

111,20

100,00

-

RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Vadaktėlių, €

Sekmadienis (11-01)

148,00

156,00

80,00

Sekmadienis (11-08)

139,00

56,00

-

Sekmadienis / Krekenavoje Švč. M. Marijos atlaidai (11-15)

174,00

87,00

-

Sekmadienis (11-22)

175,00

113,00

-

Sekmadienis (11-29)

137,70

75,60

-

DĖL BAZILIKOS REMONTO
Pastarosiomis savaitėmis ne vienas su nerimu stebite prie mūsų bazilikos (ne)vykstančius remonto darbus.
Daugelį, įskaitant ir mane, glumina ir liūdina tai, kad vis dar nepabaigti šiaurinio bokšto ir dalies stogo skardinimo
darbai. Šioje situacijoje, mes kaip parapija, ir šį projektą įgyvendinantis mūsų įsteigtas VšĮ „Krekenavos piligrimų
centras“ tampame generalinio rangovo UAB „Statybų kodas“, su kuriuo pasirašyta rangos darbų sutartis, ir jo
persamdytų subrangovų vidinių nesusikalbėjimų ir kitų problemų, aukomis.
UAB „Statybų kodui“ nepavykus susitarti su iki tol pastolius nuomavusia firma, pastarieji išsiardė bokšto
ir skardinimo darbų pabaigimui reikalingus pastolius, ir privertė rangovą
pasisamdyti naują firmą, kuri šiuo metu naujai stato pastolius, kad skardinimo darbai būtų sėkmingai užbaigti.
Visų šalių atsakingiems asmenims yra puikiai žinomi ir kiti iššūkiai
bei problemos, susijusios su šio projekto rangos darbų įgyvendinimu ir jų
atlikimu pagal sutartyje nurodytą terminą. Akivaizdu, kad terminai buvo,
yra ir privalės būti pratęsti, generaliniam rangovui už tai prisiimant visą
sutartyje numatytą atsakomybę.
Savo ruožtu, noriu pabrėžti, kad už šio projekto vykdymą atsakingam
VšĮ „Krekenavos piligrimų centrui“ ir jam administruoti padedančiai UAB
„Teisai“, taipogi techninę priežiūrą atliekančiai įmonei, Centrinė Projektų
Vertinimo Agentūra (CPVA) ir parapija priekaištų neturi, visa atsakomybė
už vėlavimą ir susidarusią situaciją tenka generaliniam rangovui ir jo persamdytiems subrangovams.
Nepaisant esamos situacijos, kviečiu visus apsišarvuoti kantrybe
ir malda palydėti šio projekto galutinio įgyvendinimo darbus. Dėkoju
visiems už maldas, aukas ir kitokią paramą, kuri leidžia mums organizuoti bei įgyvendinti ir tuos darbus, kurie į šiam projektui gautų europinių
lėšų apimtį nepatenka, bet yra nemažiau reikalingi, kad atkurtume tinkamą
erdvę maldai bei tikinčiųjų, piligrimų ir kitų lankytojų priėmimui.

PAMALDŲ LAIKAS
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bazilikoje (laikinai – parapijos namuose)
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Atlaidų 15-omis mėn. dienomis
11 val. Švč. Sakramento adoracija,
12 val. šv. Mišios
Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
Sekmadieniais 10 val.
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje
Balandžio 4 d. 14 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
sutartu laiku

Mieli parapijiečiai, piligrimai
ir visi geros valio žmonės!
Kviečiame prisidėti prie bazilikos remonto
darbų savo malda ir auka.
Sąsk. nr. LT45 7300 0100 0237 8753
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: auka remontui.
Te Viešpats Jums atlygina!

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. LT45 7300 0100 0237 8753
įm. kodas 191260418
Parapijos referentė ir buhalterė
Sonata Česevičienė, tel. 8 620 20989
Krekenavos, Upytės, Vadaktėlių parapijų vargonininkas
Mantas Masiokas, tel. 8 625 30704
Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų zakristijonas
Algirdas Pogužinskas, tel. 8 620 66136
Krekenavos ir Upytės parapijų ūkvedys
Gediminas Kaspariūnas, tel. 8 688 91390
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. LT60 7300 0100 7709 7292
įm. kodas 191261858
Upytės bažnyčios zakristijonas
Tomas Černauskas, tel. 8 656 62 142
Upytės „Carito“ vadovė, šarvojimo salės administratorė
Janina Bagdanskienė, tel. 8 657 72094
Ekstraordinariniai Komunijos dalintojai
Bazilikoje ir nešti pas ligonius:
Algirdas Pogužinskas, Ramutė Valikonienė
ir Akvelina Pogužinskienė
Upytės bažnyčioje ir nešti pas ligonius:
Tomas Černauskas

2020 m. spalį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Klemensas Vytautas Antanaitis, 82 m.
Kęstutis Lukoševičius, 76 m.
Napoleonas Vaznonis, 93 m.
Bronislava Misevičienė, 82 m.
Upytės parapijoje
Vytautas Ivanauskas, 69 m.

2020 m. lapkritį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Birutė Banaitienė, 84 m.
Nijolė Genovaitė Gorodeckienė, 85 m.
Bronius Dauderis, 91 m.
Kristina Žukauskienė, 81 m.
Upytės parapijoje
Jonas Abloževičius, 72 m.
Albinas Edvardas, 78 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas.
Kitą numerį numatoma išleisti iki kovo 26 d.
Dėkojame už Jūsų paramą!

