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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

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Karantinas, pasninkas, susilaikymas, dvasinio gyvenimo revizija ir atsinaujini
mas – tinkami žodžiai ką tik prasidėjusiam gavėnios laikotarpiui. Kad nebūtume
šito gyvenimo ir laikmečio aukomis, Dievas mums davė protą ir galimybę kitaip
interpretuoti tai, kas mumyse ir aplink mus vyksta. Kiekvienas iš mūsų galime
būti ir likti aukomis, arba galime būti ir tapti aukojančiais savo laiką, sveikatą,
jėgas, pinigus kitam ir dėl kito. Tokį pavyzdį ir mokymą mums paliko žmogumi
tapęs Dievas – Kristus Jėzus. Kuo visa tai baigsis? Žvelgiant pasaulio akimis –
mirtimi, o žvelgiant tikėjimo ir Dievo akimis – mirtimi, prisikėlimu ir amžinuoju
gyvenimu. Ši programa, kurią teologiškai dar vadiname Velykų arba Prisikėlimo
slėpiniu, nėra pakitusi jau porą tūkstančių metų, keičiasi tik kartos ir dalyviai. Ši
gavėnia ir šis laikas – mums ir mūsų. Pasinaudokime!
Vis dėlto koks kūrybingas gali būti žmogus – ir dar tikintis – žinoma, kai nori.
Karantinas padarė mus kūrybingais, jeigu norime surasti Dievo artumą maldoje,
Jo Žodyje, Jo (ne)užvertose bažnyčiose, per kaukę ar apsauginę plėvelę teikiamus nuodėmių išrišimo žodžius. Kas
žiūrime šv. Mišias savo kambarėlyje vieni, kas su šeima prie didžiojo ekrano salonėlyje, kas klausomės per Marijos
radiją, ar įsijungiame LRT Plius kanalą. Visa tai – nauji būdai ir naujos priemonės, kurios leidžia, bet... ne viską. Todėl
žvelgiame į bažnyčių bokštus, į ten kartas nuo karto languose pasirodančias šviesas ir klausiame, kada aš vėl arba kada
tiesiog būsiu ten. Krekenavoje toks klausimas buvo keliamas dar nieko net nežinant apie prasidedančią pandemiją.
Kalbu apie mūsų mažosios bazilikos akivaizdžiai užsitęsusį remontą. Nenoriu gilintis į visas peripetijas, o ir nereikia.
Užtenka ir kelių dėl to labiau pražilusių galvų. Bet klausimas lieka – kada? Šiai dienai atsakymas – š. m. liepos 18 d.,
sekmadienį. Yra vilties, kad šį kartą tai teisingas atsakymas, nes kiek gi galima gyventi pažaduose ir neapibrėžtu
me. Tą dieną yra suplanuotas Krekenavos bazilikos iškilmingas atidarymas ir naujojo altoriaus konsekravimas
(pašventinimas). Nenorėjome suplakti visko į vieną vietą, tad Didieji atlaidai lieka atlaidais, o ši proga bus tam tikro
istorinio etapo užbaigimas ir naujojo pradžia. Dabar, kai visa tai rašau, nemanykite, kad liko tik dulkes išsišluoti.
Akivaizdu, kad dar nėra baigti stogo skardinimo darbai, viduje nėra suklotos visos plytelės, nėra baigti tam tikrų
patalpų dažymo darbai. Nemenku iššūkiu tapo ir vidaus apšvietimas. O kur dar išorės takai, tvora, vartai ir kiti
darbai. Žinoti ko norime, tai žinome, bet kai reikia padaryti, nutinka visko. Supranti, kad ne Dievo angelai, bet
tokie pat žmonės kaip ir mes tuos darbus vykdo. O žmonėse ir su žmonėmis visko ir visaip pasitaiko. Taigi tenka
apsišarvuoti kantrybe ir su malda lydėti tai, kas galiausiai Dievo Apvaizdos yra leidžiama.
Ne paskutinėje vietoje lieka ir finansai. Jų niekam ir niekada tikriausiai nebūna per daug. Bet kur jų stokojama, tenka
irgi eiti į permąstymo ir perplanavimo dalykus. Ačiū visiems, kurie iki šiol parėmėte ir vis dar remiate mūsų bazilikos
remonto darbus. Iš savo pusės stengiuosi, kad jūsų kiekvienas suaukotas euras ar centas būtų kaip galima atsakingiau
panaudotas ir išleistas. Šiame numeryje rasite ir visų trijų parapijų praėjusių metų finansinę apžvalgą. Ji tikrai nėra
kritinė, bet tik jūsų atsakingumo ir dosnumo dėka. Kokia paguoda, kad nepaisant suvaržymų ir kitų aplinkybių, padėjote
ir padedate išlaikyti ir mane, ir parapijų personalą, ir visą tą tarnavimo kultūrą, kurią nebe vienerius metus stengiamės
diegti ir palaikyti. Stebino ir stebina Upytės parapijos tikintieji, kurie iki šios dienos atneša ar kokiu kitu būdu perduoda
taip vadinamą „metinę“ kalendą. Tikrai pagirtinas pavyzdys ir tradicija. O kur dar visi tie, kurie nenustojote užprašinėję
įvairias šv. Mišių intencijas, nes tai dar viena puiki proga prisidėti prie savo parapijos ir bažnyčios gyvavimo. Džiugina ir
aukos, randamos mūsų raštinės ar bažnyčios aukų dėžutėse ir banko sąskaitose. Negaliu skųstis, kad nerūpime, kad esa
me palikti vieni, savo ruožtu ir mes, parapijos personalas, darome viską, kad nebūtumėte jūs ir jūsų dvasiniai poreikiai
užmiršti ar ignoruojami. Žinoma, visada galime geriau, bet svarbu, kad darome ir norime augti.
Ir vėl kitokia bus šių metu gavėnia ir šv. Velykos! Gal ir gerai, tai kartu ir mums proga bei akstinas stengtis būti
kitokiais, doresniais, labiau tikinčiais ir pasitikinčiais Dievu. Galų gale, suprantančiais, kad žmogus gyvas ne vien
duona, jam reikėjo ir reikia bendravimo su kitais ir dvasinių dalykų. Kovo 19 d., kuomet liturginiame kalendoriuje
minėsime šv. Juozapą, visuotinėje Bažnyčioje pradedame švęsti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos me
tus. Kokia svarbi yra šeima, vienaip ar kitaip gavome patirti visi, bet... kaip žinia, tam, kad galėtum puoselėti ir,
jeigu reikia, ginti tai, kas svarbu, reikia įdėti nemažai pastangų. Tegul šv. Juozapas, Šventosios Šeimos ir Bažnyčios
globėjas, globoja mus ir mūsų šeimas, o kartu ir visą pasaulį, palydėdamas link teisumo ir šventumo. Tik tai
gelbėja ir išgelbės pasaulį. Tik tai gelbėja ir išgelbės mus – panirimas drauge su Viešpačiu į Velykų slėpinį, Jo
kančią, mirtį ir Prisikėlimą.
Ištvermingos gavėnios bei džiugaus dvasinio, ir ne tik, Prisikėlimo!

klebonas kun. Gediminas Jankūnas
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GRUODŽIO MĖNUO KREKENAVOS PARAPIJOJE
Sonata Česevičienė
Adventinį laikotarpį pradėjome viešoje erdvėje pri
statydami naują Krekenavos bazilikos medijų logotipą.
Šio logotipo pagrindas sudarytas iš 5 raidžių mono
gramos, kuri bendrai sudaro žodį MARIA, ir dvy
likos aukso spalvos žvaigždžių vainiko. Mėlyna sim
bolio spalva – tai vilties spalva ir tradicijoje
Mergelės Marijos spalva, o žvaigždžių vainiko
simbolis paimtas iš Apreiškimo Jonui kny
gos. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
iškilmės pirmajame skaitinyje iš Apreiškimo
Jonui knygos skaitome: „Ir pasirodė dan
guje didingas ženklas: moteris, apsisiau
tusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos
dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1).
Šis simbolis Krekenavoje jau žinomas nuo
bažnyčios pastatymo metų (1901 m.). Deko
ruojant bažnyčios pagrindinį fasadą, virš centrinių
trijų vitražo langų, padaryta smiltainio gipsatūros
raidinė monograma su žvaigždėmis. 2020-ųjų metų re
monto darbų metu monograma buvo atnaujinta. Šiems ir
kitiems išorės dekoro detalių auksavimo darbams lėšas
skyrė klebonas Gediminas kartu su tėčiu Jonu, taip pras
mingai įamžindami a.a. Danutės Elžbietos Grigaliūnaitės
Jankūnienės atminimą ir dėkodami už maldą, palydint ją
į Amžinojo Tėvo namus. Kartu su nauju medijų logotipu
startavo ir parapijos Instagram paskyra, kaip dar vienas
būdas pasiekti tikinčiųjų bendruomenę.
Gruodžio mėnesio pradžioje, laikantis saugumo
reikalavimų, dar galėjome fiziškai rinktis bendrai mal
dai į parapijos namus. Kasmėnesiniai Švč. M. Marijos
atlaidai buvo paskutinės viešos pamaldos, sugriežtinus
karantino reikalavimus. Šv. Mišias tądien aukojo
mūsų vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Nuo gruodžio 16 dienos Lietuvos vyskupų konferencijos
sprendimu buvo sustabdytos viešos pamaldos visoje
Lietuvoje. Nors jau kurį laiką transliuodavome pamaldas
internetinėje erdvėje, Eucharistijos šventimas tikinčiųjų
bendruomenėje ir susitikimas su Jėzumi Šv. Komu
nijoje yra ta dovana, kurią norisi „išpakuoti“ ne mobi
liojo įrenginio ekrane. Vis tik turime ir kuo pasidžiaugti!
Klebono kun. Gedimino Jankūno homilijas ir Šventojo

Rašto egzegezes atrado tikintieji iš visos Lietuvos ir
net už jos ribų. Sulaukėme daug padėkos skambučių ir
elektroninių laiškų!
Dar neįsigaliojus griežtiems karantino reikalavimams
parapijos „Carito“ atstovės, laikydamosis saugumo reikalavimų, aplankė parapijoje gyvenančius seny
vo amžiaus, vienišus ir neįgalius parapijiečius.
Aplankytiems parapijiečiams buvo išdalintos
simbolinės dovanėlės, sveikinimo atvirukai,
kalėdaičiai ir „Carito“ žvakelės. Lai Dievas
laimina jūsų darbus!
Trečiąjį advento sekmadienį skautų pa
galba į Upytės ir Krekenavos parapijas atke
liavo Betliejaus Taikos ugnis, ją tradiciškai
atnešė „Aušrinės“ draugovės nariai. Parapijos
personalas stengėsi, jog Išganytojo gimimą
pasitiktume kiek galima įprasčiau. Kalėdaičius
ir „Carito“ žvakeles parapijiečiai pasiimti galėjo
bekontakčiu būdu parapijos raštinės prieangyje.
Pastatą papuošėme lempelėmis ir įžiebėme eglutę ant
Pranciškaus ir Gubijo vilko kalnelio, parapijos namų
altoriaus erdvę sidabrinės eglutės šakelėmis papuošė
Irma Rudienė ir Vida Kacevičienė. Betliejus antrus
metus iš eilės buvo įrengtas parapijos namų lange, kad
jį saugiai galėtų aplankyti parapijiečiai. Prakartėlę su
puriomis kaip debesėlis avytėmis šiemet mums pado
vanojo menininkė Elena Gailiūnienė su šeima.
Piemenėlių šv. Mišių džiugią žinią klebonas kun. Gediminas transliavo iš Krekenavos parapijos namų, o
Kalėdų rytą Išganytojo gimimą skelbė Upytės ir Kreke
navos parapijos tiesioginės šv. Mišių transliacijos.
„Sveikas, Jėzau gimusis“ skambėjo iš mobiliųjų ekranų
daugelio namuose! Turėję karantinines Šv. Velykas,
sulaukėme ir karantininių Šv. Kalėdų! Paprastume,
uždaruose socialiniuose „burbuluose“, kiekvienas savo
„tvartelyje“ sutikome gimusį kūdikėlį Jėzų!
Senuosius metus tradiciškai palydėjome Padėkos šv.
Mišiomis Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
ir pasitikome Naujus 2021-uosius Viešpaties Metus,
atiduodami į Jėzaus rankas ateinančių metų lūkesčius
ir rūpesčius.

SAUSIO MĖNUO KREKENAVOS PARAPIJOJE
Sonata Česevičienė

Sausio mėnesio pirmąją dieną Naujus Viešpaties
metus pradėjome šv. Mišiomis Krekenavos parapi
jos namuose, švęsdami Švč. Mergelės Marijos, Dievo
Gimdytojos, iškilmę. Trijų Karalių iškilmę pasitikome
įprastai, sausio 6 dieną. Juokavome, jog keliaudami
ne į savo gyvenamos vietos savivaldybę, jie prasmuko
pro patikros punktus turėdami svarų kelionės tikslą –
gimusiam Išganytojui atnešti aukso, smilkalų ir miros.
Pašventintos kreidos savo namų durims paženklinti
parapijiečiai galėjo saugiai pasiimti iš krepšelio, pa
kabinto prie raštinės durų. Tądien taip pat minėjome

garbingosios Dievo tarnaitės Marijos Kazimieros
Kaupaitės gimimo metines.
Karantinas vėl visus įtraukė į virtualų pasaulį, kuria
me visi renginiai, mokymai ir konferencijos vyko nuo
toliniu būdu. Mūsų parapijoje toks renginys buvo skir
tas Laisvės gynėjų dienai, sausio 13-ajai. Jį organizavo
ir pravedė Krekenavos ir Ramygalos kultūros centrų
atstovai, padovanoję literatūrinę muzikinę kompoziciją
„Kol atmintis gyva“. Kasmėnesiniuose sausio mėnesio
atlaiduose tradiciškai sulaukėme Panevėžio vyskupo
Lino Vodopjanovo OFM.
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Dievo Žodžio sekmadienį, sausio 24 dieną, šv. Mi
šių metu klebonas kun. Gediminas Jankūnas, įgaliotas
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo, suteikė pa
skirtiems Dievo žodžio skaitytojams lektorato skyri
mus. Lektoriaus tarnystei siuntimus gavo šie asmenys:
Akvelina Pogužinskienė, Rūta Adamkevičienė, Rima
Balčiuvienė, Aldona Juozapaitienė, Audronė Kisielienė, Otilija Galvelytė, Daiva Adamkevičienė, Gedi
minas Kaspariūnas, Aušra Sidorovienė, Laima Urnikienė, Rugilė Duliūtė, Žilvija Adamkevičiūtė, Beatričė
Česevičiūtė, Danutė Šatienė, Zita Vasiliauskienė.

Sveikiname ir džiaugiamės šių parapijiečių
tarnyste mūsų parapijoje! Ypatingai dėkojame
Rūtai Adamkevičienei už Dievo žodžio
skaitytojų kuravimą parapijoje!
Sausis pačiu savo pavadinimu
būdavo „sausas“, mažiau turėdavo
me renginių ir sumažėdavo tikin
čiųjų skaičius šv. Mišiose dėl šalčio bazi
likoje. Šiemet mūsų parapijoje sausį dar
labiau apribojo griežti karantino ribojimai. Vis dėlto
nepritrūkome Dievo artumo, maldos ir artimo meilės!

Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos

ATSTATYMO ĮRANKIAI.

75 TIKRŲ TIKRIAUSI PRAKTINIAI BŪDAI PADARYTI JŪSŲ PARAPIJĄ GERESNE

31. Viena Bažnyčia, viena žinia
„Mirtis ir gyvenimas – liežuvio galioje.“ (Pat 18, 21)
Kai pirmą kartą atvykome į parapiją, joje buvo ke
turi savaitgaliais tarnaujantys kunigai, kurie dalijosi
sakykla. Vienas iš jų buvo labai atsipalaidavęs, ramus
vyrukas, kalbantis aksominiu balsu, tinkamu radijo
pranešimams. Kitas kunigas buvo šiek tiek dramatiškas
ir teatriškas; mėgo naudoti visokias vaizdines priemones.
Trečiasis buvo universiteto dėstytojas ir labiau mokė,
negu pamokslavo. Ketvirtasis buvo – kaip čia pasakius
– „kuo greičiau tai baikime“ tipo kunigas. Nė vienas
nebuvo blogas; iš tiesų, kiekvienas turėjo savo stipriųjų
pusių ir savo sekėjų ratą. Tas „atsipūtęs“ kunigas galėjo
būti labai paguodžiantis ir jautrus; teatrališkas buvo labai
žaismingas; profesorius daug kam atrodė įdomus ir pamo
kantis, net ir tas, kuris viską norėjo kuo greičiau baigti,
kartais pasakydavo kokią protingą ar juokingą frazę.
Kun. Michael: Daug žmonių tikriausiai žiūrėjo ir
pavydėjo man, dėl tokios pagalbos, kurią gaudavau. Ir
man pačiam tai patiko. Užtruko nemažai laiko, kol supratau, kad pagalbos iš tiesų turėjau šiek tiek per daug.
Keturi skirtingi pamokslininkai (be manęs) užtikrino,
kad parapijiečiai niekada negirdės tos pačios žinutės.
Kartais tai reiškė, kad jie girdės netgi prieštaringas ar
konfliktuojančias žinutes.
Be to, kuo toliau, tuo labiau aš pats praradau ga
limybę stengtis kaip galima geriau komunikuoti su savo
parapijiečiais. Dauguma tikinčiųjų mane išgirsdavo
geriausiu atveju kartą per mėnesį. Tai trukdė
man megzti tvirtesnius santykius ir tobulėti
pamokslavime. Tačiau buvo ir
dar didesnis praradimas.
Gilindamiesi į sėkmingų
bažnyčių veiklą, atradome,
kad jos visos savaitgaliais turėjo arba
vieną pamokslo / homilijos mintį, arba
vieną ir tą patį pamokslą/homiliją.
Kodėl? Visi tose bažnyčiose girdėdavo
tą pačią žinią, kuri, šalia daugelio kitų

dalykų, padėdavo visiems judėti ta pačia kryptimi, vis
labiau artėjant prie bendros misijos ir vizijos.
Kun. Michael: Sprendimas pradėti kontroliuoti
sakyklą skelbiant vienodą žinią visai parapijai turėjo
didžiulę įtaką mūsų parapijos atsigavimui ir augimui.
Nesuklysiu pasakydamas, kad tai turėjo įtakos visoms
mūsų veikimo sritims: padidino rinkliavas, praplėtė
tarnystes, augino mūsų sielovadines programas, padidino einančių išpažinties ir šv. Mišių dalyvių skaičių,
sąrašą galima tęsti ir tęsti.
Pamokslavimas daro įtaką parapijos kultūrai ir ben
dravimui. Jeigu pamokslavimas stipriai įsišaknijęs Di
evo žodyje ir siekia tobulėjimo, jis keis bendravimo
kultūrą į sveikesnę, o bendravimas ves į atsivertimą.
Paprasčiau sakant, geras pamokslavimas keičia gyveni
mus. Jeigu pamokslavimas/skelbimas yra varganas arba
nenuoseklus, bendravimas, kuris vyksta parapijoje, bus
dažnai nenaudingas ar net priešiškas gyvenimo pokyčiui,
o kultūra tiesiog nyks.
Pamokslavimas/skelbimas yra kertinis dalykas. Jis
apibrėžia jūsų parapiją. Ir todėl labai apmaidu, kad
dažnai klebonai šią savo galią taip lengvai perleidžia
kitiems. Tol, kol jūs nekontroliuosite, kas ir kaip yra
sakoma iš sakyklos, nematysite jokio nuoseklaus jūsų
parapijos bendruomenės augimo, o ir jūs pats, ir jūsų
bendruomenė nepasieks savo tikrojo potencialo.
Toliau pasidalinsime keliomis praktinėmis nuoro
domis.
Įsipareigokite skelbti tą pačią žinią
visose šventadienio Mišiose
Nesvarbu, kas yra pagrindinis šv. Mišių vadovas,
tas pats pamokslininkas gali sakyti homiliją visose to
sekmadienio Mišiose. Jeigu turite vikarą, savaitgalių
pagalbininką, ar diakoną, galite pamokslauti pasikeisda
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mi po vieną savaitgalį (tai palengvins jūsų darbų naštą).
Tais savaitgaliais, kai pamokslaujate jūs, pasistenkite
kiek įmanoma apriboti kitas veiklas, pirmenybę teikite
pamokslavimui. Kalbėti tris ar keturis kartus toje pačioje
dienoje yra labai sekinantis dalykas (ypač pirmus keletą
kartų), taigi tausokite savo jėgas.
Jūsų homilija tegul būna vienas
svarbiausių jūsų savaitgalio prioritetų
Iš tiesų, po sakramentų šventimo ir sielovadinio pa
tarnavimo, rengimasis homilijai ir jos sakymas tebūna
jūsų prioritetų viršuje. Savo tvarkaraštyje tam skirkite
specialų laiką, ir niekam neleiskite to laiko atimti. Dviejų
valandų pasiruošimui nepakanka; keturių valandų taip
pat; ir jeigu nesate labai geras rašytojas ir kalbėtojas,
gali nepakakti net ir aštuonių valandų. Savo savaitėje tu
rite paskirti nemažą laiko dalį homilijos rengimui.
Kaip vieną iš pasiruošimo dalių turėkite „bandomąjį
pasirodymą“ savo personalui. Prieš svarbesnius sekma
dienius, Kalėdas, Velykas, atlaidus pakvieskite rečiau
bažnyčią lankančius įvertinti jūsų homiliją, jie bus pa
maloninti, kad į juos kreipiatės, o kartu nustebins savo

įžvalgomis, ką ir kaip galite pasakyti geriau. Pasinau
dokite tomis įžvalgomis.
Nenustokite mokęsi
Nuodugniau sužinoti apie žinios paruošimą ir jos
svarbą galite pirmojoje mūsų knygoje „Atstatyk“. Devin
tajame skyriuje „Padaryk savo žinią aktualia“ pateikta
nemažai naudingos informacijos. Nesustokite ties mumis,
mes tikrai visko nežinome, daug dalykų galima rasti in
ternete, dažniausiai už dyka. Kaip kalbėtojas įpraskite
domėtis kitais šaltiniais. Ypač, raskite laiko pasiklausyti
ar pasižiūrėti garsių pamokslininkų, nesvarbu, kokiai
bažnyčiai jie priklauso. Ieškokite tokių, kurių pamok
slavimo stilius artimas jūsiškiui, ir mokykitės iš jų.
Turite tvirtai laikyti savo sakyklą, arba atgauti ją iš
tų, kuriems buvote ją per daug lengvai atidavę. Nes, nors
pamokslavimas/skelbimas kartais atrodo bevaisis, tiesa
yra ta, kad žodžiai turi galią. Šventasis Raštas sako –
žodžiai turi gyvenimo ir mirties galią. Ir tai tikra galia/
jėga. Naudokitės šia galia, nešvaistykite jos.

Tęsinys kitame numeryje

2020 metų parapijų statistika
Pakrikštyta
Priėmė
Pirmąją
Šv. Komuniją

Priėmė
Sutvirtinimo
Sakramentą

Palaiminta
santuokų

Aplankyta
ligonių
Palydėta
į Amžinybę

Krekenavoje

20

30

19

4

55

93

Upytėje

11

11

-

2

24

6

Vadaktėliuose

1

-

-

-

-

-

KREKENAVOS PARAPIJOS 2020 M. FINANSINĖ ATASKAITA
Krekenavos parapijos ekonominių reikalų taryba

2020-uosius finansinius metus pasitikome turėdami
1 535,39 EUR kasoje ir 630,90 EUR banko sąskaitose. Pa
rapijos bendrosios pajamos 2020 metais – 205 322,42 EUR.
Pajamos iš rinkliavų – 18 757,89 EUR. Įvairaus po
būdžio aukos (Žolinės atlaidams, jaunimo stovyklai,
Misijų mėnesio aukos, už žvakes ir spaudinius, laik
raštėlį, kalėdaičius ir kt.) sudarė 79 671,52 EUR. Šių
aukų ženklią sumą sąlygojo Misijų mėnesio akcija, ku
rios metu parapijos savanoriai, lankydami parapiją,
surinko 18 577,00 EUR. Bankiniu pavedimu įvairios
fizinių asmenų aukos sudarė 21 500,00 EUR. Juridiniai
asmenys parėmė bazilikos darbus 11 500,00 EUR suma.
Šiais metais įvykdėme du projektus, kuriuos finansavo
Panevėžio rajono savivaldybė, pervesdama į parapijos
sąskaitą 56 400,00 EUR, iš kurių buvo remiami presbit
erijos įrengimo darbai ir paruošti rytinės bazilikos teritori
jos sutvarkymo techniniai projektai. Paramos lėšų šiems
darbams nepakako, teko naudotis parapijiečių aukomis
apmokėti darbams. Didžiųjų Žolinės atlaidų metu vyku

siai savanorių stovyklai Panevėžio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto skyrius skyrė 1 740,00 EUR paramą. Aukos už šv. Mišias sudarė 19 141,30 EUR ir
aukos už patarnavimus (krikštai, santuokos, laidotuvės ir kt.) – 15 355,00 EUR. 1,2 % nuo gyventojų paja
mų mokesčio – 2 508,96 EUR. Kitos pajamos (aukos už
„Vilties“ ir kitas parapijos namų sales) – 4 447,75 EUR.
Taigi, 2020 metų Krekenavos parapijos ižde buvo
207 488,71 EUR.
Parapijos išlaidas 2020-aisiais finansiniais metais
sudarė 166 458,89 EUR.
Parapijos personalo (klebono, parapijos referentėsbuhalterės, vargonininko, parapijos namų administrato
rės, klebonijos ir bazilikos ekonomės, ūkvedžio, svetai
nės ir laikraštėlio redaktorės) ir pavaduojančių darbuotojų išlaikymas – 29 310,092 EUR, įmokos SODRAI –
3 951,45 EUR. Pastatų išlaikymas (elektra, vanduo, ko
munaliniai mokesčiai) – 6 860,18 EUR. Statybos ir re
monto darbai (vitražų rekonstrukcija, auksavimo darbai
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bazilikos eksterjere, techninių projektų rengimas ir kt. ) –
33 437,69 EUR. Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai
(katalikiškai spaudai, „Carito“, katechezės veikloms,
laikraštėliui) išleista 2 532,18 EUR. 398,98 EUR skirti
liturgijai reikalingiems reikmenims įsigyti. Ilgalaikio
turto nupirkta už 9 931,43 EUR. Apeigose naudojamo
ilgalaikio turto įsigijimui buvo išleista 51 139,07 EUR,
kurių didžioji dalis skirta naujiems bazilikos presbiterijos
baldams pagaminti. Įvairių paslaugų (Telia, Mezon in
terneto, prietaisų patikros, vandens tiekimo, automobilio
išlaikymo ir kt.) išlaidoms padengti išleista 5 675,03 EUR.
Įvairaus trumpalaikio naudojimo prekių, raštinės prekių
įsigijimui ir kitiems būtiniems poreikiams panaudota
1 559,43 EUR. Vyskupijos nustatytoms rinkliavoms (pa
galba seminarijai, šv. Petro skatikas, Šventajai Žemei,
misijoms) bei suteiktai paramai atiteko 3 148,82 EUR.
Draudimui išleista 1 760,80 EUR. Kasmėnesiniams
Švč. Mergelės Marijos atlaidams ir didiesiems Žolinės
atlaidams buvo išleista 9 192,50 EUR. Kitos išlaidos,
kurias sunku priskirti kuriai nors iš anksčiau paminėtų
kategorijų, bet kurios taip pat buvo parapijai būtinos,
sudarė 762,41 EUR. Šios išlaidos dažniausiai apima
švenčių organizavimo, maitinimo, kuro, vaikų ir jauni
mo savaitgalių, susitikimų bei stovyklų kaštus ir tenkina
kasdienius parapijos poreikius.

Pinigų likutis metų pabaigoje kasoje – 16 787,06 EUR
(iš jų jau rezervuota bazilikos remonto darbams
15 000,00 EUR) ir banke – 23 838,76 EUR (iš jų jau rezervuota bazilikos remonto darbams 20 000,00 EUR).
Kartu su mūsų parapijos klebonu kun. Gediminu
džiaugiamės ir dėkojame, kad parapijiečių ir kitų
geradarių žmonių dėka 2020-uosius finansinius me
tus baigėme ne tuščiu iždu, tačiau nerimą kelia karan
tino suvaržymai, dėl kurių parapija netenka gyvybiškai
svarbių aukų, reikalingų kiekvieną mėnesį padengti tu
rimas išlaidas. Taip pat besibaigiantis bazilikos remonto
projektas paliks dar labai daug neatliktų darbų, kurie
nebuvo įtraukti į ES finansuojamo projekto kaštus. Šiems
darbams atlikti bus tikslingai panaudotos parapijiečių
surinktos aukos, Panevėžio rajono savivaldybės pro
jektinė parama. Persikėlus į laikinuosius maldos na
mus sumažėjo žmonių skaičius savaitgalio šv. Mišiose,
vėliau buvo visiškai sustabdytas tikinčiųjų dalyvavi
mas pamaldose, mažiau turime maldos intencijų, nebe
liko galimybės rinktis į sales metinėms ir geduliniams
pietums. Tebevykstant bazilikos renovacijos darbams
ir besinaudojant laikinaisiais maldos namais dar bent
pirmąjį 2021-ųjų ketvirtį, tikimės parapijiečių suprat
ingumo ir paramos išlaikant ir paremiant savąją parapiją
šiuo nelengvu pokyčių metu.

VADAKTĖLIŲ PARAPIJOS 2020 M. FINANSINĖ ATASKAITA
Metų pradžios likutis buvo 1 081,35 EUR kasoje ir
62,70 EUR banko sąskaitoje. 2020 m. gauta 907,80 EUR
pajamų. Iš jų 552,00 EUR – rinkliavos, 272,00 EUR –
aukos už Mišias ir 50,00 EUR – už patarnavimus, baž
nyčia nesulaukė jokių aukų, 33,80 EUR – 1,2 % nuo
gyventojų pajamų mokesčio.
Viso išleista 1 083,81 EUR. Darbuotojų išlaikymui

skirta 570,00 EUR. Pastatų išlaikymo mokesčiai, paslaugų
pirkimai ir draudimas sudarė 276,31 EUR. 80,00 EUR
sudarė organizacinės atlaidų išlaidos, 49,52 EUR buvo
skirta įvairioms švaroms prekėms. Kurijai buvo pervesta
rinkliava Misijoms ir parama seminarijai – 117,81 EUR.
Pinigų likutis metų pabaigoje – 945,35 EUR kasoje ir
22,69 EUR banke.

UPYTĖS PARAPIJOS 2020 M. FINANSINĖ ATASKAITA
Metų pradžios likutis buvo 4 323,44 EUR
(4 103,80 EUR kasoje ir 219,64 EUR banko
sąskaitoje). 2020 m. gauta 33 627,99 EUR
pajamų. Iš jų 7 501,30 EUR – rinkliavos,
8 041,30 EUR – aukos už Mišias, 2 460,00 EUR
už patarnavimus, 3 713,87 EUR – bažnyčiai ir
kitos aukos, 594,49 EUR – 1,2 % nuo gyventojų
pajamų mokesčio. Šiais metais įvykdėme vieną
projektą, kurį finansavo Immaculata fondas, per
vesdamas į parapijos sąskaitą 3 595,99 EUR, iš
kurių buvo finansuota bažnyčioje vaizdo sistema;
nupirktas monitorius, planšetinis kompiuteris ir
programinė įranga. Juridinių ir fizinių asmenų
parama parapijai sudarė 1 730,00 EUR. Vyskupo
leidimu parapija pardavė Upytės parapijai pa
likimu tekusį a.a. Stanislavos Žiezdrytės butą, už
jį buvo gauta 4 500,00 EUR. Taigi, 2020 metų
Upytės parapijos ižde buvo 37 951,43 EUR.
Viso išleista 28 873,72 EUR. Darbuotojų
išlaikymui (klebono, zakristijono, vargonininko
ir ūkvedžio, sielovados asistentės iki 2021-08-01)

skirta 16 208,78 EUR, Sodros įmokoms – 1 307,99 EUR.
Pastatų išlaikymo mokesčiai sudarė 1 526,20 EUR, paslaugų
pirkimai – 2 512,04 EUR, draudimo įmokoms buvo skirta
1 153,14 EUR. 727,48 EUR sudarė organizacinės atlaidų ir
kitos išlaidos. Kurijai buvo pervesta parama ir privalomos
rinkliavos – 1 585 EUR. Karitatyvinė veikla parapijai kainavo
411,78 EUR, o liturgijai buvo skirta 258,40 EUR. Ilgalaikis
ir trumpalaikis įsigytas turtas sudarė 2 376,05 EUR, ilgalai
kis liturgijai skirtas turtas – 528,00 EUR. Statybos ir remonto
darbams išleista 278, 36 EUR. Pinigų likutis metų pabaigoje –
5 238,09 EUR kasoje ir 3 839,62 EUR banke.

2020 m. gruodžio mėn. ir 2021 m. sausio mėn.
parapijų pajamos
RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Sekmadienis (12-06)

207,00

83,00

Sekmadienis (12-13)

108,00

158,00

RINKLIAVOS

Krekenavos, €

Upytės, €

Sekmadienis (01-31)

72,00

107,00

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. 12 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
sutartu laiku

KONTAKTAI

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!

Klebonas-rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas

2020 m. gruodį iškeliavusieji į Amžinybę

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

Krekenavos parapijoje
Jonas Dauderis, 93 m.
Jonas Liutkus, 69 m.
Birutė Mikulskienė, 88 m.
Stasė Kavaliauskienė, 78 m.
Vilija Briedelytė, 56 m.
Renė Urbelienė, 72 m.

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 parapijoje
Emilis Daunoravičius, 2 m.
Rimgaudas Laurikietis, 67 m.
Vytautas Korsakas, 69 m.
Valerija-Ona Juzėnienė, 84 m.
Bronė Baukienė, 100 m.

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

2021 m. sausį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Albina Čeponienė, 91 m.
Stanislovas Striška, 72 m.
Viktoras Michailovičius, 72 m.
Angelė Sidorova, 73 m.
Rasa Gudaitienė, 49 m.
Romualdas Staponas, 76 m.
Gediminas Tamošauskas, 74 m.
Janina Čekienė, 88 m.
Upytės parapijoje
Algimantas Gintautas, 73 m.
Zita Jadvyga Petravičienė, 90 m.

Prisiminkime Juos maldose.

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

