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Pandemija vis dėlto, mums visus vienaip ar kitaip paveikė ir tebeveikia. Sakyčiau, ji vienus pažadino iš 
apsnūdimo ir įsipatoginimo, kitus, kaip tik, padarė labiau pasyvius ir nejudrius. Pasaulyje vyksta tiek keistų 
ir nerimą galinčių kelti dalykų, bet galiausiai, liekame su savo širdimi ir savo sąžine – kiemu, kuriame mes, 
o ne kas kitas gali padaryti tvarką. Nenustebkime, kad reikės pagalbos, nepanikuokime, nes pagalba yra. 
Žmogumi tapęs Dievas, Kristus Jėzus, tam ir atėjo į šį pasaulį, kad būtų mūsų širdžių ir mūsų sąžinių pagalba. 
Jis visada yra – Dievas su mumis – geriausia ir nemirštanti Žinia!

O mūsų parapijose, Krekenavoje, Upytėje ir Vadaktėliuose, laikas nestovi vietoje. Krekenava gali didžiuotis 
atsinaujinusia bazilika, varpų skambesiu, nauja įgarsinimo sistema, patogesniais ir švaresniais takais, beveik 
kasdien aukojamomis šv. Mišiomis, Šventojo Rašto studijomis, vaikų ir jaunuolių pasirengimo sakramen-
tams katechezėmis, Stebuklinguoju paveikslu, kurio rėmai ir paties paveikslo montavimo darbai vis dar de-
rinimo stadijoje su įvairiomis institucijomis. O kur dar nauja retransliavimo sistema, padedanti ir bazilikoje 
dalyvaujantiems, ir nuotoliu stebintiems geriau pažinti liturgiją ir prisidėti prie jos atsakymais ir giesme. Ką 
dar turime padaryti, kad Bazilikoje būtų kuo daugiau su mus mylinčiu Dievu susitinkančių žmonių?.. Kad ir 
ką atsakytumėte, tai būtų puiki sinodinio kelio medžiaga. Kviečiu įsijungti, dalyvauti, kalbėtis, rašyti.

Upytės parapijoje – savotiškas renesansas. Mus atrado Panevėžyje ir jo apylinkėse 
gyvenantys žmonės. Džiaugiasi bažnytėlės jaukumu, džiaugiasi choro giedojimu, 

džiaugiasi liturgijos aiškumu, o kartu stebisi, kur vietiniai?.. O kas yra „vietiniai“? 
Vietiniai ir yra tie, kurie šitoje tikėjimo bendruomenėje atranda tai, ko ieško savo 
dvasinio gyvenimo praktikoje. Linkiu kuo daugiau žmonių tapti „vietiniais,“ o tai 
reiškia, artimais su Kristumi ir Jo Bažnyčia. Ir čia galima ir reikia eiti sinodiniu 
keliu, kad būtų kuo daugiau kalbėjimosi ir susikalbėjimo, mums visiems rūpimais 

tikėjimo ir jo praktikavimo klausimais. O dėl netikėjimo?... irgi galima kalbėtis. 
Neįmanoma kalbėtis tik susidūrus su visišku abejingumu ir pasyvumu... tas tiesa, bet 

kokiais gyvenimo klausimais. Dieve, saugok mums nuo abejingumo!
Vadaktėlių parapijoje, tiksliau tame, ką vis dar vadiname „parapija“ irgi yra pokyčių. Parapija yra geografinė 

teritorija, kurioje gyvenantys žmonės, siekia susiburti į tikėjimo bendruomenę, kad galėtų klausytis Dievo 
Žodžio, švęsti sakramentus, praktikuoti Dievo ir artimo meilę. Bendruomenė įsipareigoja išlaikyti bažnyčios 
ir kitus jos reikmėms reikalingus pastatus, jų eksploatavimą, priežiūrą, draudimą. Tačiau ateina laikas, kai 
parapijos teritorijoje nebelieka žmonių, o tie, kurie lieka, nebūtinai renkasi ar yra pajėgūs būti tikinčiųjų ben-
druomene, įsipareigojusia visiems aukščiau išvardytiems dalykams. Taip atsitiko Vadaktėlių parapijoje. Todėl 
jau esu parašęs raštą prašydamas Panevėžio vyskupą panaikinti Vadaktėlių šv. Jono Nepomuko parapiją ir 
suteikti jos bažnyčiai koplyčios statusą, parapijos teritoriją priskiriant motininei Naujamieščio Šv. Mato pa- 
rapijai. Laukiame vyskupo sprendimo, o tikrovė jau yra tokia, kokia yra. Ar liūdna? Taip, bet nebeviltiškai. 
Bažnyčia yra sinodinė – „keliaujanti kartu“, ir yra ne paminklas didingai praeičiai, ar praeities didybės sau-
gotoja, bet gyvas organizmas, esantis ir veikiantis ten, kur yra žmonės. Tačiau, kaip keli organai ar ląstelės 
nesudaro atskiro kūno, taip ir keli likę žmonės nėra „parapijinė bendruomenė.“ Dėkojame už Vadaktėlių 
parapijos istoriją ir su Dievo Apvaizdos žinia keliaujame tolyn į Išganymą. 

Gal tiek, o visada gali būti ir yra daugiau, juk mūsų tikėjimo patirtis nėra tik „Po bazilikos skliautais“ 
laikraštėlis. Pirmiausia tai malda su, ir Kristaus Bažnyčioje, įveikiant pačias įvairiausias šio gyvenimo ne-
gandas ir kliūtis. Juk keliaujame ne vieni, su mumis Jėzus, Jo Motina Marija, dangaus ir žemės šventieji, ir 
Šventoji Dvasia kaip Dievo meilė nepailstančiai gelbinti mus ir kiekvieną.

Mielieji,

Maldoje ir sinodinėje kelionėje kartu,
kun. Gediminas Jankūnas

bazilikos rektorius/klebonas
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 Lapkričio mėnesio pradžią kaip 
visada įprasmina Visų Šventųjų 
šventė, jos pavakare, žvakių 
šviesos nušviestais takais, 
pamaldomis Krekena-
vos kapinėse pradėjome ir 
Vėlinių dienos minėjimą. 
Šias dvi pirmąsias, paskuti-
nio rudens mėnesio dienas, 
kupinas maldų ir brangių 
prisiminimų, užbaigėme 
pamaldomis Švenčiuliškių 
kapinaitėse.  Kokia Šventa ir die-
vota mintis melstis už mirusiuosius!

Lapkričio 5 dieną bazilikoje kartu su nemažu 
Panevėžio krašto medžiotojų ir prijaučiančiųjų būriu 
šventėme šv. Huberto dieną, na, o jau kitą rytą, lapkričio 
6-ąją klebonas Gediminas sudalyvavo atidarymo cere-
monijoje bei davė startą nuotykių lenktynėse „Atrask 
Krekenavą“, kurios kviečia atrasti dar neregėtus 
apylinkių kraštus ir išbandyti save.

Lapkričio 15 dieną Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje, 

Auršros Vartų, Gailestingumo Motinos atlaiduose 
darniai suskambo ir giesmėmis maldas į dangų nešė 
Krekenavos bazilikos choras. Panašu, jog tai jiems 
puikiai pavyko, tikintieji negailėjo pagyrų choristams 
ir vargonininkui Mantui.

Lapkričio 19 dieną klebonas Gediminas kartu su 
parapijos sutvirtinamaisiais apsilankė Panevėžio ka-
tedroje, kurioje prasidėjo Kristaus Karaliaus tituliniai 
atlaidai. Po šv. Mišių kartu su Tikėjimo ir Šviesos ben-
druomene agapėje visi dalinosi picomis bei išankstiniu 
kun. Gedimino gimtadieniniu tortu.

Lapkričio 21-oji – Kristaus Karaliaus iškilmė bei 
liturginių metų pabaiga. Šv. Mišiose sveikinome 
kleboną Gediminą artėjančio gimtadienio proga bei 
džiaugėmės bazilikos choru bei vargonininku Mantu 
Šv. Cecilijos minėjimo išvakarėse. 

Panašu, jog remonto darbų vargai vis dar nesitraukė, 
lapkričio pabaigoje šventovėje buvo vykdomi bazi-
likos įgarsinimo sistemos tvarkymo darbai, o parapijos 
raštinė dėl remonto darbų laikinai persikėlė į didžiąją 
salę. Mėnesį užbaigėme pirmuoju advento sekmadie-
niu.

KREKENAVOS PARAPIJOS KRONIKOS
Rugilė Duliūtė

Advento sekmadieniais prieš šv. Mišias buvo gieda-
mos Švč. Mergelės Marijos valandos, na o gruodžio 
5 dieną, II advento sekmadienį, po šv. Mišių vyko 
ministrantų mokymai, kuriems vadovavo klebonas Ge-
diminas. Džiaugiamės, jog mažieji entuziastingai rodo 
susidomėjimą šia tarnyste.

Kartų bendrystė nenutrūko ir kitą savaitę, mat 
gruodžio 10 dieną sutvirtinamieji kartu su klebonu 
parapijos namuose minkė, pjaustė, kepė ir visaip ki-
taip ruošė kūčiukus, kuriuos Caritas nariai, artėjančių 
švenčių proga, perdavė vienišiems seneliams!

Gruodžio 12 dieną, GAUDETE sekmadienį šv. 
Mišias aukojo ir Krekenavą su džiaugsmo dovano-
mis aplankė vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Už 
paruoštą, vykdytą ir pabaigtą bazilikos renovacijos 
projektą popiežiaus Pranciškaus palaiminimo dekretu 
buvo apdovanota Daivos ir Eugenijaus Adamkevičių 
šeima, o kun. Gediminui vyskupas padovanojo Kreke-
navos Marijos rankų darbo ikoną.

Gruodžio 17 d., šv. Mišiose, dėkojome už parapijos 
savanorius, geradarius, partnerius bei jų šeimas. Po šv. 
Mišių mūsų širdis šildė Agnės ir Giedriaus Arbačiauskų 
muzika. Palaimintas vakaras mums visiems - maloniai 
dėkojame, kurie prisidedate savo darbu, tarnyste ir vi-
sokeriopa pagalba! 

Gruodžio 19 d., paskutinį advento sekmadienį, į 
Krekenavą atvyko Betliejaus ugnis. Vadovaujami moky-
tojos Ilonos, “Aušrinės” draugovės skautai kasmet atlie-
ka šią gražią Kalėdų tradiciją. Taip pat tądien bazilika 
kvepėjo nuo Šv. Komunijos sakramentui besiruošiančių 

vaikų iškeptų imbierinių sausainių – jie sudėti kaip 
dovanėlės buvo padovanoti Krekenavos senelių namų 
gyventojams. Su malda į Palendrių vienuolyną rekolek-
cijoms išlydėtas klebonas Gediminas.

Pamažu artėjo diena, kuomet kūdikėlio Jėzaus gimi-
mo žinia pasieks mūsų širdis, o mes su nekantrumu 
ruošėm ir puošėm baziliką bei Betliejų. Už pagalbą 
dėkojame Ramygalos kultūros centro direktorei Lo-
retai bei Krekenavos parapijos jaunimui ir sutvirti-
namiesiems.

Kalėdų naktį, Piemenėlių šv. Mišiose, džiaugsmingai 
suskambo varpai ir varpeliai – gimė Išganytojas! Na, o 
Kalėdų rytas buvo šaltas, bet šviesus, ir kol Krekenavos 
tikintieji šiais metais galėjo ilgiau pamiegoti, mat šv. 
Mišias čia šventėme 12 val., kun. Gediminas su palyda 
skubėjo į Upytės parapiją. Homilijos metu buvome rag-
inami nenustoti turtėti meilėje ir su ta die-na džiaugsmo 
Kalėdų niekada neužbaigti savosiose širdyse! Nenu-
ostabu, jog be dovanų gimtadienis neapsėjo – klebonas, 
lyg tikras Kalėdų senelis, su raudona kepure ir dideliu 
maišu, pilnu saldainių, parapijose džiugino mažuosius 
tikinčiuosius. Šiais metais Kalėdas dar šventėme ir 
Vadakėliuose, bet visi šeši (3 vietiniai ir 3 atvykę) 
susitarėme ateityje susimatyti tik Šv. Jono Nepomuko 
atlaiduose ir Vaižgantinėse, o kitu laiku susitikti pagal 
poreikį. 

Gruodžio 26 d., Šventosios Šeimos sekmadienį, šv. 
Mišių metu buvo pašventintas naujas, kairiajame alto-
riuje esantis, Šv. Martenų šeimos paveikslas. Šią dieną 
su šeima mus aplankė ir paveikslo autorius Egidijus 

Lapkritis

Gruodis
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Darulis. Šventieji Liudvikai ir Zelija, melskite už mus!
Pasitikdami naujus Viešpaties metus, raginome 

drąsiai tęsti kelionę drauge ir kvietėme užpildyti 
asmeninę Sinodo įžvalgų anketą! Tą vis dar galite pada-
ryti – anketą rasite bazilikos internetinėje svetainėje.

Kiek neįprastai, Naujus Viešpaties metus pasitikome 
su Švenčiausiu altoriaus sakramentu, visi atvykę, su-
tartinai tvirtino, jog tai buvo neapsakoma patirtis – nuo 
aplink šaudančių fejerverkų garsų dundančioje bazi-
likoje būti arčiau nei bet kada šalia Jėzaus ir kartu su 
juo žengti į naujus metus.

Sausis
Nuo sausio 1 dienos, parapijoje šiek tiek keitėsi šv. 

Mišių tvarka. Nuo šiol ketvirtadieniais šv. Mišios au-
kojamos 18 val., na, o nuo 19 val. iki 20 val. visada 
vyks Švč. Sakramento adoracija.

Sausio 6 d. Trijų Karalių šventėje aplankyti Kreke-
navos globos namai. Ačiū visiems dalyvavusiems ir 
Trijų Karalių iškilmėje Krekenavos bazilikoje bei vy-
rams, trumpam įsikūnijusiems į karalių vaidmenį bei 
gimusiam Išganytojui atnešusiems aukso, smilkalų ir 
miros.

Sausio 15 d., šeštadienį, kaip įprastai šventėme 
kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos, Malonių 
Versmės atlaidus. 12 val. Šv. Mišias aukos vyskupas 
Linas Vodopjanovas OFM, giedojo Miežiškių Švč. 
Marijos Vardo parapijos choras (vad. Lina Kairytė), o 

Rožinio maldą ir šv. Mišias transliavo Marijos radijas.
Sausio 23 d., Dievo Žodžio sekmadienį, skyrėme 

maldai, apmąstymui ir Dievo Žodžio skleidimui, šv. 
Mišių metu taip pat laiminome visus atliekančius 
lektorių tarnystę! Na, o po to parapijos salėje vyko 
sinodinis Šv. Rašto skaitovų grupės susitikimas. Mūsų 
gyvenimuose visada tebūna laiko ir vietos Dievo 
Žodžiui!

Sausio 25 d., antradienį, įvyko pastoracinės ir 
ekonominės tarybos posėdis ir sinodinis pokalbis.

Naujuose metuose, atrodo, pagaliau išsprendėme 
garso trukdžius tiesioginių transliacijų metu, 
džiaugiamės galėdami suteikti galimybę dalyvauti šv. 
Mišiose nuotoliniu būdu, tačiau raginame nepamiršti 
būti gyva bažnyčia!

KREKENAVOS PARAPIJOS 2021 M. FINANSINĖ ATASKAITA
     2021-uosius finansinius metus pasitikome turėdami         
16 787,06 EUR kasoje ir 23 838,76 EUR banko 
sąskaitose. Parapijos bendrosios pajamos 2021 metais – 
188 833,15 EUR. Pajamos iš  rinkliavų – 39 021,24 EUR. 
Įvairaus pobūdžio aukos (Žolinės atlaidams, Jaunimo 
stovyklai, Misijų mėnesio aukos, už žvakes ir spaudinius, 
laikraštėlį, kalėdaičius ir kt.) sudarė – 43 488,03 EUR. 
Bankiniu pavedimu įvairios fizinių ir juridinių asmenų 
aukos sudarė 11 375, 91 EUR. Šiais metais įvykdėme Jono 
Pauliaus II piligrimų kelio informacinio centro įrengimo 
projektą, kurį finansavo Panevėžio rajono savivaldybė, 
pervesdama į parapijos sąskaitą 20 000 EUR. Šiomis 
lėšomis buvo apšiltintos parapijos namų didžiosios salės 
lubos, įstatytas langas palėpės patalpose, suremontuotos 
raštinės patalpos, pakeista elektros instaliacija. Paramos 
lėšomis dėka bendruomenės projekto buvo įrengti 
pėsčiųjų takai bazilikos aikštėje.  Didžiųjų Žolinės 
atlaidų metu vykusiai savanorių stovyklai Lietuvių 
Katalikų religinės šalpos fondas  skyrė  817,82 EUR 
paramą, taip pat  sulaukėme 8 699,87 EUR aukos iš 
JAV Čikagos Kazimieriečių seserų kongregacijos.  
Aukos už šv. Mišias sudarė 31 596,92 EUR ir aukos už 
patarnavimus (krikštai, santuokos, laidotuvės ir kt.) – 16 
845,00 EUR. 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio – 3 

540,17 EUR. Kitos pajamos (aukos už „Vilties“ ir  kitas 
parapijos namų sales) – 5 902,10 EUR. Taigi, 2021 metų 
Krekenavos parapijos ižde buvo 229 458,97 EUR 
    Parapijos išlaidas 2021-aisiais finansiniais metais  
sudarė 208 472,66 EUR. Parapijos personalo (klebono, 
parapijos referentės – buhalterės, vargonininko, 
parapijos namų administratorės, klebonijos ir bazilikos 
ekonomės, ūkvedžio, komunikacijos specialistės) ir 
pavaduojančių darbuotojų išlaikymas – 34 662,72 EUR, 
įmokos SODRAI – 4 533,76 EUR.  Pastatų išlaikymas 
(elektra, vanduo, komunaliniai mokesčiai) – 12 143,78 
EUR. Statybos ir remonto darbai (informacinio centro 
įrengimas, įvairūs restauravimo darbai, TV ir garso 
įrangos, vargonų remonto darbai  ir kt. ) – 77 288,94 
EUR. Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai (katalikiškai 
spaudai, Carito, katechezės veikloms, laikraštėliui,) 
išleista 4 960,61 EUR. 2 584,72 EUR  skirti liturgijai 
reikalingiems reikmenims įsigyti. Ilgalaikio turto 
nupirkta už 12 605,10 EUR. Apeigose naudojamo 
ilgalaikio turto įsigijimui buvo išleista 12 415,60 EUR, 
įsigyti elektroniniai vargonėliai, švęsto vandens indai, 
įmokėta pusė sumos už Šv. Antano Paduviečio varpą, 
buvo nutapytas Šv. Martenų šeimos paveikslas. Įvairių 
paslaugų (Telia, Mezon interneto, prietaisų patikros, 
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vandens tiekimo, kilimėlių ir dezinfekcinio skysčio 
stotelių, automobilio išlaikymo, įvairios įrangos nuomai, 
remonto darbų paslaugoms, varpų automatikos įrengimui 
ir kt.) išlaidoms padengti išleista 26 411,97 EUR. 
Įvairaus trumpalaikio naudojimo prekių, raštinės prekių 
įsigijimui ir kitiems būtiniems poreikiams panaudota 
3 256,09 EUR. Vyskupijos nustatytoms rinkliavoms 
(pagalba seminarijai, šv. Petro skatikas, Šventajai Žemei, 
misijoms) bei suteiktai paramai atiteko 4 368,20 eurai. 
Draudimui išleista – 1 657,68 EUR.  Kasmėnesiniams 
Švč. Mergelės Marijos atlaidams ir didiesiems Žolinės 
atlaidams buvo išleista 10 229,49 eurai.  Pinigų likutis 
metų pabaigoje kasoje – 18 384,46 EUR  (rezervuota 
saulės kolektorių įrengimui) ir banke – 2 601,85 EUR. 
     Kartu su mūsų parapijos klebonu kun. Gediminu 
džiaugiamės ir dėkojame, kad parapijiečių ir kitų 
geradarių žmonių dėka 2021-uosius finansinius metus 
baigėme ne tuščiu iždu, tačiau nerimą kelia drastiškai 
padidėję elektros kaštai, dėl kurių parapija netenka 

gyvybiškai svarbių aukų, reikalingų kiekvieną mėnesį 
padengti turimas išlaidas. Šią problemą bandysime 
spręsti sugrąžindami infraraudonuosius šildytuvus 
bazilikoje, ruošiamės saulės kolektorių elektros jėgainės 
projekto teikimui ir tikimės 2022 m. ją įsirengti, 
pasinaudodami valstybės teikiama parama. Tikėtina, 
jog šiais metais bus pratęstas Jono Pauliaus II piligrimų 
kelio informacinio centro įrengimo projektas, apšiltinta 
ir sutvarkyta Vilties salė, izoliuoti ir apšiltinti parapijos 
namų pamatai. Šiems darbams atlikti bus tikslingai 
panaudotos parapijiečių surinktos aukos, Panevėžio 
rajono savivaldybės projektinė parama. Džiaugiamės 
parapijiečiais ir maldininkais, dalyvaujantiems parapijos 
gyvenime ir tikslingai nuolat remiantiems parapiją savo 
piniginėmis lėšomis ir darbais. Tikimės parapijiečių 
supratingumo ir paramos išlaikant ir paremiant savąją 
parapiją. 

Krekenavos parapijos ekonominių 
reikalų taryba

VADAKTĖLIŲ PARAPIJOS 2021 M. FINANSINĖ ATASKAITA
      Metų pradžios likutis buvo 945,35 EUR kasoje ir 
22,69 EUR banko sąskaitoje. 2021 m. gauta 1 394,04 
EUR pajamų. 
     Iš jų 815 EUR – rinkliavos, 390 EUR – aukos už 
Mišias ir 70 EUR už patarnavimus, bažnyčiai paaukota 
100,00 EUR , 18,24 EUR  – 1,2 % nuo gyventojų pajamų 
mokesčio

     Viso išleista 1 858,55 EUR. Darbuotojų išlaikymui 
skirta 430 EUR. Pastatų išlaikymo mokesčiai, paslaugų 
pirkimai ir draudimas sudarė 1 235,99 EUR, iš jų 423,38 
EUR skirti žaibosaugai ir priešgaisrinei saugai.  59,03 
EUR sudarė organizacinės atlaidų išlaidos. Kurijai buvo 
pervesta 85,00 EUR. Pinigų likutis metų pabaigoje – 
482,12 EUR kasoje ir 21,41 EUR banke.

UPYTĖS PARAPIJOS 2021 M. FINANSINĖ ATASKAITA
      Metų pradžios likutis buvo 5 238,09 EUR kasoje 
ir 3 839,62 EUR banko sąskaitoje. 2021 m. gauta 27 
409,57 EUR pajamų. Iš jų 10 458,00 EUR – rinkliavos, 
10 840,00 EUR – aukos už Mišias, 1 630,00 EUR už 
patarnavimus, 3 329,22 EUR – bažnyčiai ir kitos aukos, 
512,35 EUR- 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio. 
Aukos už parapijos salę sudarė 630,00 EUR.  Taigi, 
2020 metų Upytės parapijos ižde buvo 36 487,28 eurai.
     Viso išleista 22 006,79 EUR. Darbuotojų išlaikymui 
(klebono, zakristijono, buhalterės, vargonininko ir 
ūkvedžio, komunikacijos specialistės nuo 2021-10-01) 

skirta 10 470,50 EUR. Pastatų išlaikymo mokesčiai 
sudarė 1 760,95 EUR, paslaugų pirkimai – 6 189,79 
EUR, draudimo įmokoms buvo skirta 1 097,76 EUR.  
276,14  EUR sudarė organizacinės atlaidų ir kitos 
išlaidos.  2  049,22 EUR buvo sumokėti už žaibosaugos 
sistemos įrengimą, 1 093,71 EUR – už įgarsinimo ir 
vaizdo paslaugų paketą. Kurijai buvo pervesta parama ir 
privalomos rinkliavos – 1 032  eurai. Karitatyvinė veikla 
parapijai kainavo 170,50 EUR, o liturgijai buvo skirta 
888,03 Eur. Pinigų likutis metų pabaigoje – 12 569,09 
EUR kasoje ir 1 911,40 EUR banke.

Krekenavoje Upytėje Vadaktėliuose

Pakrikštyta 42 6 1

Priėmė Pirmąją Šv. Komuniją 3 - -

Priėmė Sutvirtinimo sakramentą 3 - -

Palaiminta santuokų 15 2 -

Palaidota 68 20 -

Aplankyta ligonių 43 17

2021 M. PARAPIJŲ STATISTIKA
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Kunigas Michael: neseniai, savo brolio parapijoje krikštijau jo dukrą ir visas procesas buvo labai nema-
lonus. Nors vietos klebonui beveik nieko nereikėjo daryti (nes krikštijau aš), jis sugebėjo ir mane, ir mano 

brolį priversti pasijusti nejaukiai, tarsi, mes būtume papildomas vargas. Dar blogiau, kad mano brolio žmona, 
neseniai tapusi katalike, naiviai manė, kad Bažnyčios žmonės nuoširdžiai džiaugsis jos kūdikiu ir jo Krikštu.

Krikštas yra pakankamai kritinis įvykis jaunų tėvų gyvenime, nes jis reiškia perėjimą iš viengungiško gyveni-
mo į šeimyninį, ir dažnai, iš nebažnytinio gyvenimo į bažnytinį. Žinoma, prie to prisideda ir kitas didžiulis pokytis, 
kurį į gyvenimą įneša gimę vaikai. Kaip ir visuose kituose virsmuose, žmonės būna daug atviresni Dievui, kuomet 
susiduria su gyvenimo neužtikrintumais. Jie ateina į bažnyčią, net jeigu to ir neįvardina, ieškodami palaiminimo ir 
saugumo, o ne dar vieno iššūkio.

T   omas: mes taip pat taip elgėmės. Prie to, kad chaotiškai organizuodavome pasiruošimo Krikštui kursus, 
suklydome manydami, kad tai puikus laikas katechezei ir supažindinimui su sakramentais. Pats vesdavau 

tuos kursus ir daug dėmesio skirdavau pristatyti sakramento teologiją: visa istorija pradedant nuo Išėjimo knygos 
iki Vatikano II reformos, ir eschatologinių, ateities gyvenimo pasekmių, kaip žinia, būtent tai, apie ką jaunosios 
mamytės mėgsta šnekučiuotis.

Visa tai labai gražu ir teisinga, bet visiškai neaktualu tėvams, norintiems pasididžiuoti savo kūdikiu ir pasiruošti 
gražiai ceremonijai. Mano pasiruošimo Krikštui katechezės – puikus pavyzdys, kaip mes nesigaudome savo 
parapijiečių gyvenimo aktualijose. Ir žinoma, tėvai turėjo tai išklausyti, kas tą patirtį dar labiau sugadindavo.

Iš kitos pusės, galėdavau matyti, kaip nušvisdavo jaunieji tėvai, kuomet pakviesdavau juos pasidalinti su kitais, 
savo džiaugsmais ir vargais bei viltimis, kurias jie siejo su savo mažyliais.

Proga, kuri mums Krikšto metu suteikiama, yra skirta ne katechezei ar mokymui, bet šventimui. Žinoma, esame 
atsakingi perduoti Bažnyčios mokymo ir tiesos turtą apie sakramentus, bet dar svarbiau sukurti santykį, kuris 
palaipsniui vestų į mokinystę – sekimą Jėzumi. Jeigu jauni tėvai ateina pas mus, ir jų patirtis yra maloni, mes gau-
name galimybę būti išgirstiems tolimesnėje kelionėje.

Praktiniai dalykai, kuriuos turėtume pradėti daryti dabar:

Taigi, tampa aišku, jog permąsčius ir pertvarkius mūsų parapijos krikšto procesą į labiau orientuotą į santykį, 
įtraukiančią ir mylinčią patirtį, tai atneš gausesnių vaisių, siekiant, kad jaunos šeimos labiau įsitrauktų į bažnytinį 
gyvenimą.

Jėzaus krikšto metu, jo Tėvas tarė meilius ir padrąsinančius žodžius – pasistenkime ir mes tokie būti.
Tęsinys kitame numeryje

Ištrauka iš Michael White ir Tom Corcoran antrosios knygos 
ATSTATYMO ĮRANKIAI

75 TIKRŲ TIKRIAUSI PRAKTINIAI BŪDAI PADARYTI JŪSŲ PARAPIJĄ GERESNE

34. KRIKŠTAI YRA GALIMYBĖS, PRIIMKITE JAS
Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus 

pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant Jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu 
mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.“ (Mk 1,9-11)

Pasirinkite tinkamus žmones
Pagalvokite, kas su jūsų šeimomis kalbasi pirmiau-

sia, kai jos kreipiasi dėl Krikšto. Ar turite malonų ir 
šiltą žmogų, kuris tinkamas kalbėtis su žmonėmis, nau-
jai prisiliečiančiais prie Bažnyčios ir nežino ką ir kaip 
tinkamai klausti? O gal tas žmogus priverčia juos pasi-
jausti lyg problema parapijai, vien dėlto, kad kreipėsi 
dėl Krikšto? Suraskite žmogų, kuris noriai ir entuzias-
tingai praves juos per šį procesą.

Peržiūrėkite savo mokymo formatą
Iš naujo pažvelkite į organizuojamus kursus. Kad ir 

ką darytumėte, nevadinkite to „pamokėlėmis“. Sukur-
kite labiau atpalaiduojančią aplinką, santykių patirtį. 
Suteikite galimybę jauniems tėvams papasakoti savo 
istoriją ir pasidžiaugti kūdikiu. 

Sukurkite Krikšto tarnystę
Pažvelkite į patį Krikšto šventimą. Ar šeimos tikrai 

jaučia, kad tai jų ypatingos dienos šventė? Tegul vis-
kas būna apie juos. Nesvarbu ar tai pavienis ar grupi-
nis Krikštas, pasistenkite, kad būtų kuo asmeniškesnis, 
gražesnis ir džiaugsmingesnis. Kunigams, diakonams ir 
parapijų personalui tai gali tapti iššūkiu, nes jie ir taip 
turi daug darbo, štai kodėl verta turėti Krikšto tarnystę, 
kurioje esantys žmonės pasirūpintų krikšto ceremoni-
jos aplinka, pasveikintų svečius, 
atsakytų klausimus, ir darytų viską, 
kas reikia, išskyrus patį Krikštą. 
Gali būti, kad jūsų parapijoje yra 
mamos ar močiutės (o gal tėčiai ar 
seneliai), kurie mielai atliktų šią 
tarnystę.
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ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELYJE – SUTVARKYTA 
KREKENAVOS BAŽNYČIA

Kultūros paveldo departamento informacija

Ką tik priimti Krekenavos Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčios (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre 32376), sandėlio (u.k. 32377), 
šventoriaus tvoros su vartais (u.k. 32378) tvarkybos 
darbai. Tvarkybos darbų priėmimo komisijos posėdyje 
buvo aptarti dar 2019 metais prasidėję šios Panevėžio 
rajono bažnyčios tvarkybos darbai, finansuoti pa-
gal Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo 
objektų pritaikymo programą. Tvarkybos darbų pro-
jekto vadovė Asta Prikockienė.

Pastatas pagražėjo atlikus bazilikos fasadų plytų 
mūro, bokšto perdangų, tašyto akmens cokolio, lauko 
granito laiptų, esamų medinių laiptų, lauko ir vidaus 
durų restauravimo ir remonto darbus. Suremontuota 
stogo danga, restauruotos stogo konstrukcijos. Atlik-
tas autentiškų stalių gaminių, esamų langų remon-
tas, restauruoti suolai-klauptai, interjeras, skliautų, 
tinko, grindų dangos remontas, atnaujintas spalvinis 
sprendimas, likviduota varpų konstrukcijos avarijos 
grėsmė, atliktas šiaurės rytų bokšto smailės medinių 
konstrukcijų restauravimas, remontas. Taip pat atlik-
tas sandėlio čerpių stogo dangos ir durų remontas, 
šventoriaus tvoros restauravimas, remontas. Įrengta 
žaibosauga, priešgaisrinė signalizacija.

Krekenavos bažnyčia yra pastatyta 1896 – 1901 
metais pagal Ustino Golinevičiaus projektą. Šis iš Bal-

tarusijos kilęs architektas yra suprojektavęs nemažai 
Lietuvos bažnyčių, kitų pastatų.

Darbų priėmimo komisiją sudarė: Birutė 
Beresnevičienė – Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos, Panevėžio – Utenos teritorinio 
skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė; 
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vy-
riausiasis specialistas; Gediminas Jankūnas – Kreke-
navos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos 
klebonas; Daiva Adamkevičienė – VŠĮ „Krekenavos 
piligrimų centras” direktorė; Asta Prikockienė – pro-
jekto vykdymo priežiūros vadovė ir Stasys Leonardas 
Žilys – tvarkybos darbų specialistas.

KREKENAVOS VARPAI
Su džiaugsmu pranešu, kad įrengus varpų 

automatiką, pradeda vėl reguliariai skambėti abu bazi-
likos varpai. Didysis – Švč. M. Marijos varpas kas-
dien, 12 val. ir 18 val. skambins Viešpaties Angelo 
maldą (3 min). Mažasis – bevardis, nuo antradienio 
iki šeštadienio, 15 min., o sekmadienį – 30 min prieš  
kvies į šv. Mišias (2 min.). Kitu metu, kada girdėsime 
bevardį varpą – jis skelbs apie mirusį arba palydės į 
kapus. Kuomet turėsime trečiąjį varpą – Šv. Antano 
Paduviečio vardu, tvarka bus kitokia. Tegul skamban-
tys bazilikos varpai padeda mums tvarkyti savo gyve-
nimus derinant juos su Dievo valia! 

ISTORIJOS PUSLAPIUOSE 
Krekenavos bazilikos varpinėje kaba du 
istoriniai varpai, šias vertybes pamaty-

ti sunku, bet jų balsus girdėjo jau daugelis mieste-
lio gyventojų kartų. Iš istorinių šaltinių sužinome, 
jog pirmųjų Krekenavos bažnyčių varpai kabėję nuo 
bažnyčios pastato atskirtoje varpinėje. 1821 m. kuni-
gas J. Markevičius pastatė akmeninę varpinę, joje 
kaboję trys – 21, 11 ir 5 pūdų varpai.  

Vienas iš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bazilikos bokšte kabančių varpų tuoj švęs savo 382 
metų gimtadienį, jis pašvęstas Dievo Motinai Marijai, 
antrasis, vadinamas Bevardis – mažesnis.

Marijos vardo varpas yra iš tų nedaugelio varpų, 
kuris tiksliai „žino“ savo gimtadienį – 1639 m. spalio 
12 d. Jo amžius būtų dar ilgesnis, jei priskaičiuotume 
metus ir senojo varpo, iš kurio jis buvo perlietas. Šis 
varpas skamba jau trečios bažnyčios bokšte, nors 
niekur iš Krekenavos jis nebuvo iškeliavęs – jam tie-
siog pasisekė išlikti sveikam, kai senosios medinės 
bažnyčios arba sugriūdavo, arba sudegdavo. Tik 
dabartinėje mūrinėje bažnyčioje jis turbūt liks tol, kol 
pajėgs Dievui ir parapijos žmonėms tarnauti.

„Varpas vertingas ne savo ilgaamžiškumu, bet 
pirmiausia kaip puikus meno kūrinys – tai vienas 
gražiausių Lietuvos varpų. Jis visas tarsi velykinis 
margutis, išpuoštas ornamentais, vazomis, giedančiais 
paukšteliais, tupinčiais ant šakų, įvairiomis gėlėmis. 
Kai kurios jų – tarsi iš rojaus sodų, panašios į išskleistas 
povų uodegas. Ant varpo nulietas lotyniškas įrašas by-
loja, kad varpas pašvęstas Dievo Motinai, šalimais – ir 
jos atvaizdas su Vaikeliu ant rankų bei karališka karūna 
ant galvos“, – apie varpo grožį pasakoja istorikas dr. 
Gintautas Žalėnas.

Varpo meistrą į Lietuvą pakvietė būsimasis karalius 
Vladislovas Vaza. Krekenavos varpo puošmenų grožis 

kun. Gediminas Jankūnas
bazilikos rektorius/klebonas
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ir puiki garso kokybė liudija, kad jis buvo nulietas nee-
ilinio meistro. Ir iš ties, tai buvo Jonas Breuteltas, vien-

intelis meistras Lietuvoje 
pelnęs Jo Karališkosios 
Didenybės liejiko titulą. 
Meistras į Lietuvą atvyko iš 
tolimos Lotaringijos, dabar 
priklausančios Prancūzijai, 
o tada šis regionas buvo 
atskira valstybė. Tai uni-
kali Europos vieta – iš 
kelių dešimčių nedidelių 
miestelių ar kaimų yra kilę 
šimtai garsiausių visoje 
Europoje varpų ir patrankų 

liejikų, kurie savo dirbi-niais aprūpindavo visą Europą. 
J. Breuteltas keliavo po Europą – jo lieti varpai išliko 
Olandijoje ir Vokietijoje. Sulaukęs brandos meistras 
apsistojo netoli Lietuvos – Prūsijos mie-ste Marien-
verderyje (dabar Kvidzynas, Lenkija), kur pragyveno 
aštuonerius metus. Ten išgarsėjusį meistrą į Lietuvą 

pasikvietė pats karalaitis Vladislovas (vėliau karalius 
Vladislovas Vaza), labai domėjęsis artilerija ir norėjęs 
atgaivinti Vilniaus patrankų liejyklos darbą. Taip 1629 
metais J. Breiteltas Vilniuje, Puškarnios priemiestyje 
buvusioje karališkojoje liejykloje, pradėjo liedin-
ti patrankas Lietuvos kariuomenei ir varpus krašto 
bažnyčioms.

Manoma, kad šio meistro nulieti varpai patys 
gražiausi visoje Lietuvoje. Deja, iki mūsų dienų išlikę 
tik Krekenavos, Plungės bei Viduklės varpai, o dau-
guma jo varpų buvo pagrobti 1655 metais, kai didžiąją 
Lietuvos dalį su sostine Vilniumi buvo užėmusi Rusija. 
Tuomet kaip karo trofėjai buvo pagrobti beveik visi 
Lietuvos bažnyčių varpai. Varpai-tremtiniai Rusijoje 
skambėjo ne vieną šimtą metų, tačiau juos galutinai 
sunaikino bolševikų revoliucija.

Tokiame kontekste Krekenavos varpas yra dar 
vertingesnis – juk jis vienas iš nedaugelio varpų, 
išlikusių per visus istorijos kataklizmus.

Medžiagą paruošė mok. Mantas Masiokas

DĖL EKSKURSIJŲ PO BAZILIKĄ
Iš anksto pranešus ir susitarus bazilikoje galima ne 

tik aplankyti stebuklingąjį Malonių Versmės paveikslą, 
bet ir su bazilikos gidu dalyvauti ekskursijoje po 
įvairias bazilikos erdves.

Dėl grupių ekskursijų prašome kreiptis į parapi-
jos raštinę tel. 8 620 20989 arba vargonininką Mantą 
Masioką tel. 8 625 30704

GALIMOS EDUKACINĖS PROGRAMOS:
• Po bazilikos skliautasi (tinka moksleiviams);
• Bazilikos istorija, asmenybės ir sakralinis 

paveldas.

PARAPIJŲ PAJAMOS
RINKLIAVOS 2021 m. lapkritis Krekenavos, € Upytės, € Vadaktėlių, €

Visų Šventųjų rinkliava (11-01) 247,50 166,00 112,00

Savaitgalio rinkliava (11-06/07) 391,78 184,50 -

Savaitgalio rinkliava (11-13/14) 426,24 265,00 -

Kasmėnesinių atlaidų rinkliava (11-15) 99,00 - -

Savaitgalio rinkliava (11-20/21) 318,00 132,00 -

Savaitgalio rinkliava (11-27/28) 420,54 134,00 -

RINKLIAVOS 2021 m. gruodis Krekenavos, € Upytės, € Vadaktėlių, €
Savaitgalio rinkliava (12-04/05) 307,00 145,00 -

Savaitgalio rinkliava (12-11/12) 347,50 172,00 -

Kasmėnesinių atlaidų rinkliava (12-15) 42,00 - -

Savaitgalio rinkliava (12-18/19) 572,90 272,00 -

Piemenėlių šv. Mišių rinkliava (12-24) 1566,12 - -

Kalėdų šv. Mišių rinkliava (12-25) 531,60 398,00 70.00

Sekmadienio rinkliava (12-26) 308,16 160,00 -

RINKLIAVOS 2022 m. sausis Krekenavos, € Upytės, € Vadaktėlių, €

Savaitgalio rinkliava (01-01/02) 241,34 204,00 -

Savaitgalio rinkliava (01-01/02) 553,00 207,00 -

Kasmėnesinių atlaidų rinkliava (01-15) 169,50 - -

Sekmadienio rinkliava (01-16) 240,04 164,00 -

Savaitgalio rinkliava (01-22/23) 218,00 178,00 -

Savaitgalio rinkliava (01-29/30) 494,50 154,00 -



PAMALDŲ LAIKAS
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
bazilikoje

Sekmadieniais, šeštadieniais, antradieniais – 12 val.
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais – 18 val.
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais – 19-20 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 15 d. 18 val. Didžiojo Penktadienio pamaldos

Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose
Sutartu laiku

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 zakrastijonas
Gediminas Kaspariūnas, tel. 8 688 91390

Krekenavos ir Upytės parapijų komunikacijos 
specialistė ir jaunimo koordinatorė

Rugilė Duliūtė, tel. 8 636 28045
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: 

Ramutė Valikonienė ir Akvelina Pogužinskienė
Upytės bažnyčioje ir nešti pas ligonius: 

Tomas Černauskas

Krekenavos parapijoje
Andrius Tautkus, 65 m.
Kazys Kišonas, 79 m.
Teresė Irena Kvedienė, 86 m.
Ona Aldona Vaičiūnienė, 88 m.
Vidas Pikšrys, 49 m.
Inesa Pikšrienė, 27 m.
Elena Astrauskienė, 88 m.
Juozas Dundulevičius, 85 m.
Irena Barauskienė, 66 m.

2021 m. sausį iškeliavusieji į Amžinybę

2021 m. gruodį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Laimutė Kokštienė, 60 m.
Elena Neverauskienė, 76 m.
Ona Kriūnienė, 80 m.

Upytės parapijoje
Silva Vygantas Paukštė, 81 m.
Jonas Dambrauskas, 68 m.
Danutė Viržbiekienė, 68 m.

Prisiminkime Juos maldose!

Upytės parapijoje
Albertas Lukoševičius, 90 m.
Povilas Steponavičius, 76 m.

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas.
Kitas numeris numatomas Šv. Velykų laike.

 Dėkojame už Jūsų paramą!

2021 m. lapkritį iškeliavusieji į Amžinybę
Krekenavos parapijoje
Vytautas Kubilius, 72 m.
Zofija Šiaudkulytė, 79 m.
Emilija Rutkauskienė, 88 m.
Janina Irena Garbaliauskienė, 88 m.
Giedrė Lindautaitė, 34 m.
Regina Naulickienė, 100 m..

Upytės parapijoje
Elena Laimutė Paukštienė, 87 m.

Kviečiame prisidėti prie bazilikos išlaikymo

Sąsk. nr.  LT45 7300 0100 0237 8753
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: auka išlaikymui

Trečiadieniais 
18.00 val. šv. Mišios
Po šv. Mišių Šv. Rašto studijos

Studijų audio įrašus galite rasti:
www.krekenavosbazilika.lt

ŠV. RAŠTO STUDIJOS


