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Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromėjaus ir 
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys
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	 Šį	 kartą	 tenka	 į	 jus	 kreiptis	 išgirdus	 labai	 neįprastą	 naujieną:	
š.	m.	vasario	10	dieną,	Romoje	 susirinkusiems	kardinolams,	 šventasis	
Tėvas	Benediktas	XVI	paskelbė	apie	savo	atsistatydinimą	iš	popiežiaus	
–	 Romos	 vyskupo	 tarnystės.	 Tikrai	 netikėta	 žinia,	 tuo	 labiau,	 kad	
2000	 metų	 Katalikų	 Bažnyčios	 istorijoje	 yra	 buvęs	 tik	 keletas	 tokių	
atsistatydinimų.	Vis	dėl	to,	neturėtume	šio	sprendimo	priimti	su	liūdesiu.	
Popiežius	Benediktas	dar	kartą	primena	tikintiesiems	ir	pasauliui,	kokia	
svarbi	yra	popiežiaus	tarnystė	ir,	kad	„šiuolaikiniame	pasaulyje,	sparčiai	
kintančiame	ir	blaškomame	tikėjimo	gyvenimui	svarbių	klausimų,	Petro	
laivo	vairavimui	ir	evangelijos	skelbimui	reikalingos	ne	tik	dvasios,	bet	
ir	kūno	jėgos.“	(Benediktas	XVI).	Iš	tiesų	tikrai	taip.	Bet	kokiai	tarnystei	
Bažnyčioje	atlikti,	ar	tai	būtų	klebono,	vikaro,	katechetės,	zakristijono,	
vargonininko,	 reikalingas	 ne	 tik	 dvasios	 nusiteikimas,	 bet	 ir	 tinkama	
kompetencija	bei	fizinės	jėgos.
	 Žinoma,	 būdami	 žmonės,	 nuodėmės	 pažeista	 prigimtimi,	 be	
Dievo	pagalbos	nei	vienas	iš	mūsų	neatitinkame	jokiai	tarnystei	keliamų	
reikalavimų,	tačiau	ten,	kur	pasireiškia	mūsų	silpnumas	ir	negebėjimas,	jeigu	užtenka	nuolankumo	tai	pripažinti	
ir	prisipažinti	prieš	Viešpatį,	atsiranda	proga	ir	erdvė	Dievo	Dvasiai	veikti.
	 Belieka	tik	dėkoti	Jėzui	ir	Marijai	už	popiežių	Benediktą	XVI,	už	jo	Bažnyčios	vadovavimo	tarnystei	atiduotus	
metus	ir	jėgas.	Mes,	Panevėžio	vyskupijos	ir	ypač	Krekenavos	parapijos	tikintieji,	turime	dėkoti	šiam	popiežiui	
už	Krekenavos	bažnyčiai	2011	m.	suteiktą	Mažosios	Bazilikos	titulą.	Savo	ruožtu,	kaip	žmogus,	 iš	savo	studijų	
neblogai	pažįstantis	Benedikto	XVI	–	Jozefo	Ratzingerio	mintis,	galiu	tik	pasidžiaugti,	kad	šių	dienų	Bažnyčia	ir	
pasaulis	galėjo	plačiau	išgirsti	ir	geriau	pažinti	šį	„Tiesos	ambasadorių“.	Jeigu	būtų	galima	vienu	sakiniu	įvardinti,	
kas	esmingiausia	buvo	atlikta	šio	popiežiaus	tarnystės	metu,	tai	būtų	Jo	drąsa	ir	ištikimybė	Tiesai,	kuri	yra	ne	kas	
kita,	kaip	pats	Jėzaus	Kristaus	asmuo.	Popiežius	Benediktas	XVI	nebijojo	tiesos	apie	Bažnyčios	žaizdas	ir	tikėjimo	
gyvenimu	keliamus	sunkumus	bei	klausimus.	Tačiau	tuo	pat	metu	jis	išliko	nesvyruojantis,	kad	tuos	žaizdos	ir	tie	
sunkumai	galimi	išgydyti	bei	išspręsti	tik	parodant	ir	patikint	juos	Jėzui	Kristui.
	 Prasidėjęs	Gavėnios	 laikotarpis	 sugražino	mus	 į	Velykinio	 slėpinio	apmąstymą	 ir	 išgyvenimą.	Kalbame	
apie	 kančią,	mirtį	 ir	 prisikėlimą.	 Kalbame	apie	drąsą	būti	mažais	 ir	 nuolankiais	 pasaulyje,	 kuris	 pripažįsta	tik	
galinguosius	ir	sėkmingus.	Kalbame	apie	drąsą,	kurioje	mūsų	silpnumas	ir	nuodėmingumas	nuplaunamas	Dievo	
meilėje	 ir	 gailestingume.	Galiausiai	 kalbama	 apie	 drąsą	 leisti	 numirti,	 tam	 kas	 ir	 taip	 jau	 nebegyva,	 netikra,	
sumeluota,	suvaidinta,	kad	išdygęs	tiesos	daigas	išaugtų	į	tikrą	ir	didingą	medį.	Gavėnios	laikotarpyje	per	pasninką,	
maldą	ir	meilės	artimui	darbus,	esame	kviečiami	gydyti	savo	surambėjusias	egoizmu	ir	puikybe	sergančias	sielas.	
Priimkime	šį	septynių	savaičių	Gavėnios	laikotarpį	kaip	dar	vieną	Tikėjimo	metų	kelionės	etapą.
	 Kviečiu	visus	su	popiežiaus	Benedikto	XVI	drąsa	iš	naujo	ryžtis	šiai	žmogų	perkeičiančiai	kelionei,	kurios	
galutinis	rezultatas	–	susitikimas	su	žmogumi	tapusiu,	žmogaus	kančią	bei	mirtį	patyrusiu	ir	prisikėlusiu	Jėzumi.	
Tik	šis	susitikimas	ir	niekas	kitas	laiduoja	kiekvienam	iš	mūsų	amžinojo	gyvenimo	ir	tikrosios	laimės	galimybę.
	 Krekenavos	Stebuklingoji	Dievo	Motina	–	Malonių	Versme	–	lydėk	mus	per	Gavėnios	kelionę	į	Velykinį	
susitikimą	su	Prisikėlusiuoju	Kristumi.

Mielieji, 

Gavėnios kelionėje kartu,
Klebonas/rektorius Gediminas Jankūnas
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Palikimas

 Tėvas man paliko sodą, pilną senų medžių, 
beržus ant dirvono, kur palaidoti sukilėliai, taką 
paraistėje po pievą, čiurlenantį upeliuką, virš laukų 
vyturio čirenimą, keliantį visus pavasarį iš žiemos 
miego. Motina nepaliko man jokių materialinių 
turtų. Tik paliko lietuvišką žodį, lietuvių liaudies 
dainas, meilę gimtinei ir Tėvynei Lietuvai.
 Tėvo palikimo jau beveik nėra: sodas 
ir beržai išdžiuvo, taką ir dirvoną suarė, upelis 
nuseko. Liko tik vyturio čirenimas virš laukų, 
žadinantis kilniam, prasmingam gyvenimui, darbui, 

ragindamas neužmiršti 
praeities laikų... 
Motinos palikimą dar 
turiu, nors ir jam buvo 
iškilę daug pavojų. Ir 
vis dėl to dar ir šiandien 
dažnai susimąstau ir 
sakau: „Tėvyne Lietuva, 
ar aš sugebėsiu Motinos 
palikimą perduoti 
kitiems? Dieve, padėk.“.

Panevėžio vyskupo laiškas Ligoniams, Slaugytojams, Kunigams ir visiems 
geros valios Žmonėms 

2013 vasario 11d. – skirtas Pasaulinei ligonių dienai paminėti.
( Laiškas sutrumpintas).

Vincas Steponavičius

 Brangieji, ta proga norisi Jums pasakyti, kad mus, 
dvasininkus, tiesiog sukrečia, baisus nerūpestingumas 
ir nejautrumas, kai artimieji kreipiasi dėl laidotuvių, 
o mirusysis kelis me-tus nebuvęs sakramentų. 
Ir teisinamasi: nekvietėme kunigo, nes bijojome 
nugąsdinti ligonį, nes jei kunigas ateis su sakramentais, 
galvos, kad jau mirtis. Nesąmonė – Ligonių patepimo 
sakramentas ne mirčiai, o ligonio sustiprinimui. Pats 
Dievas mums per apaštalą šv. Jokūbą sako: „Kas nors 
pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, 
ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties 
vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pa-
kels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 
14–15). 
 Pagal Bažnyčios įsakymus kiekvienas tikintysis 
privalo bent vieną kartą per metus atlikti išpažintį. Tai 
privalo ir ligoniai. Jeigu ligonis negali atvykti į bažnyčią, 
reikia pakviesti ku-nigą į namus. „Sielų ganytojai ir 
ligonių artimieji turi pasirūpinti, kad ligoniams būtų 
pagel-bėta Ligonių patepimo sakramentu. Kunigai su 
didele meile privalo padėti ligoniams, juos aprūpindami 
sakramentais“.
 Pagrindinė šio sakramento malonė yra paguoda, 
ramybė ir drąsa, padedanti nugalėti sun-kios ligos ar 
vargingos senatvės sunkumus. Liga gali kelti nerimą, 
pastūmėti užsisklęsti sa-vyje, kartais net netekti vilties ir 
maištauti prieš Dievą. Bet taip pat ji gali padėti žmogui 
su-bręsti, įžvelgti, kas gyvenime neesminga, ir atsigręžti 
į tai, kas esminga. Labai dažnai liga paskatina ieškoti 
Dievo ir prie Jo sugrįžti.

 Ligonis, apgaubtas meilės kupino žmogiško ir 
krikščioniško buvimo šalia, nepasiduoda beviltiškumui 
ir baimei. Daugelis žmonių, kuriems teko namuose 
slaugyti mirštantį žmogų, sako, kad tai buvo „giliausios“ 
gyvenimo akimirkos ir tuo pačiu tai buvo sunkiausias ir 
dau-giausiai jėgų pareikalavęs gyvenimo uždavinys. 
 Ypatingai svarbu – kartu su ligoniais melstis. 
 Bendravimas ir malda su ligoniais suteikia 
artimiesiems galimybę palaipsniui įsisąmonin-ti 
tikrovę, užpildyti bendravimo spragas: atsiprašyti, 
padėkoti, sužinoti tai, ko taip niekada ir nebuvo 
paklausta, pasakyti tai, kas svarbu, bet iki tol nebuvo 
„tinkamos progos“ pasakyti... 
 Todėl reikėtų skirti artimam žmogui kuo 
daugiau laiko ir atsilaikyti prieš bet kokius „rei-kia 
dirbti“, „turiu baigti remontą“, „negaliu dabar prašyti 
atostogų“ ir pan. Tai laikas, kuris niekada nebegrįš, 
tačiau sąžinės priekaištai ir kaltės jausmas dar daug 
metų po to grąžins žmogų į tą laiką, kai jis pirmenybę 
teikė kasdieniams darbams, o ne artimam ligoniui 
 Baimindamiesi susidurti su mirtimi, žmonės 
pradeda vengti mirštančio žmogaus ir pokal-bių apie 
mirtį, tad ligonis pasijunta vienišas. Taip susiformuoja 
tylus suokalbis, kad nė vie-nas neužsimena, apie 
ką galvoja. Svarbiausiu dalyku tampa kuo ilgiau 
apsimetinėti ir bet kokia kaina pratęsti gyvenimą, o ne 
įsiklausyti į mirštančiojo širdies skausmą, kad žmogus 
galėtų mirti ramiai ir oriai.
 Rūpestis ligoniais, maldos už ligonius šv. Tėvo 
yra apdovanoti atlaidais. 

Pasilieku su Jumis maldoje ir laiminu Panevėžio 
vyskupas Jonas
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Paruošė Panevėžio vyskupijos katechetikos centras

Krekenavos Bazilikai aplinką tvarkyti padės nuosavas traktoriukas   

     Kelyje pas ligonius

 Nuo šiol Krekenavos Šv. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų parapijos aplinką puoselėti bus daug 
paprasčiau – tai daryti padės nuosavas traktoriukas, 
kuriam įsigyti įmonė „Pasodėlė“ padovanojo pusę 
pirkinio sumos.
 „Krekenavos Bazilika yra nacionalinis objektas, 
gausiai lankomas piligrimų ir svečių, todėl užtikrinti 
nepriekaištingą tvarką yra būtina. Parapijos teritorija 
užima net keletą hektarų, o sutvarkyti visą aplinką 
rankomis išties labai sudėtinga“ – sako parapijos 
klebonas Gediminas Jankūnas.  
 Klebonas pasakoja, jog parapijos teritorijoje 
augančią žolę anksčiau tekdavo pjauti dalgiu, o sniegą 
kasti – kastuvu. Tai pareikalaudavo ne tik labai daug 
laiko, bet ir jėgų. 
 Traktoriukas parapijai reikalingas dėl daugelio 
priežasčių. Jis bus naudojamas nušienauti parapijos 

teritoriją ir prie 
parapijos namų 
esančią pievą. 
T r a k t o r i u k a s 
taip pat pravers 
d a i k t a m s 
transportuoti bei 
sniegui valyti.
  „Jau ne 
pirmus metus 
prašome „Pasodėlės“ paramos ir visada sulaukiame 
teigiamo jų atsakymo. Kaip mes sakome, tai yra verslieji 
kaimynai, kurie niekada nepalieka bėdoje. Drąsiai 
galime teigti, jog tai yra verslas, arčiausiai mūsų,“ – 
sako klebonas.

Ligonių lankymas
 Kiekvienas, pagal savo galimybes, turėtų 
rūpintis ne tik sergančiais savo artimaisiais, bet ir 
visais ligoniais. Jėzus sako: „Buvau ligonis mane 
aplankėte (...), ir kiek kartų tai padarėte vienam iš 
šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt, 
25, 36-40). Ligonio aplankymas yra paties Jėzaus 
paguodos atnešimas.
 Liga nėra Dievo skirta bausmė: Jėzus 
priešinosi tokiam supratimui (Jn 9, 1-4). Ligonis 
ir toliau pasilieka asmeniu, kuriam reikia priimti 
gyvenimą sunkumų akivaizdoje ir kuris netgi tokioje 
situacijoje gali dvasiškai ir kitiems liudyti viltį. 
Ligonio aplankymas padeda jam atsiverti kitiems. 
Krikščionims, tiek pasauliečiams, tiek kunigams, 
ligonio aplankymas namuose ar ligoninėje yra būdas 
patirti brolišką meilę ir liudyti Bažnyčios artumą.

Ligonių patepimas
 Sveikata ir išganymas yra glaudžiai susiję: 
kūno sveikata ir sielos išganymas eina kartu. Kristaus 
meilė apima visą asmenį: sakramentai paliečia ne 
tik sielą, bet ir kūną, kuriam taip pat yra pažadėtas 
Prisikėlimas. Ligonių sakramentą sudaro rankų 
uždėjimas ir kaktos bei rankų patepimas palaimintu 
aliejumi:
 Šiuo šventu patepimu ir savo didžiu 
gailestingumu tepadeda tau Viešpats
 Šventosios Dvasios malone, kad tave, iš 
nuodėmių išlaisvintą, išganytų
 Ir negalią maloningai palengvintų.
 Šio sakramento gali prašyti tie, kuriuos 
užklupo sunki pavojinga liga, kurių laukia sunki 
operacija ar kurie sulaukė senatvės. Jiems reikia 

Viešpaties teikiamų jėgų, kad galėtų kovoti su 
blogiu ir įveikti ligos sunkumus. Ligonių patepimą 
gyvenime galima priimti ne vieną kartą.Šį 
sakramentą galima priimti savo kambarėlyje, taip 
pat susirinkus nedidelėje bendruomenėje ar net 
dideliame susibūrime.

Palydėti kenčiančius
 1. Sergančiam žmogui yra teikiamas ne 
vien Patepimas, bet ir Susitaikinimo sakramentas 
(Išpažintis), ir Komunija. Kūno silpnumas dažnai 
tampa proga peržvelgti savo gyvenimą. Esant tokiam 
troškimui, kunigas būtinai ir noriai apsilankys.
 2. Šventosios Komunijos atnešimas ligoniams 
ar senyviems žmonėms (net jeigu jie sunkiai neserga 
ir jiems negresia mirties pavojus) yra išskirtinis 
būdas parodyti, kad jie visuomet ir tikrai dalyvauja 
sekmadienį susirinkusios krikščionių bendruomenės 
gyvenime. Šią tarnystę gali atlikti kunigas arba 
diakonas.
 3. Mirštančiajam Bažnyčia siūlo šventąją 
Komuniją – Kristaus Kūno ir Kraujo Viatiką. 
Mirties pavojuje, nesvarbu, iš kur jis kiltų, visiems 
tikintiesiems pasiruošus leidžiama priimti šventąją 
Komuniją.

Kaip pasirengti praktiškai?
 Nelaukime kol užklups liga ar atsidursime 
mirties patale, kad galėtume šiais klausimais kalbėtis 
su kitais. Kiekviena parapija rūpinasi savo nariais, 
ilgesniam ar trumpesniam laikui sukaustytais ligos 
ar negalios. Apsilankymas ligonio namuose, pagalba, 
sakramentų šventimas tais atvejais visuomet yra 
numatytas. Tereikia tik paprašyti, ir kunigas visuomet 
aplankys jūsų namuose esantį ligonį ar senatvės 
negalios varginamą žmogų. Jei ligoniui sunku, dera 
padėti jam pasiruošti išpažinčiai, komunijai malda.



4 | Po Bazilikos skliautais

Kun. Gediminas Jankūnas ir Parapijos pastoracinė taryba

 Privalu mylėti savo gyvenimo paskirtį, darbą 
ir atlikti jį kaip galima geriau. Tai stiprina mūsų 
vidinę harmoniją. Ją pajuntame tuomet, kai esame  
kažko didesnio, prasmingesnio sudėtine dalimi. 
Daugelis mūsų dirbame mėgstamą, dažnai daug 
jėgų ir ištvermės reikalaujantį darbą ir nuo mūsų 
pačių pasirinkimų priklauso koks gražus, didingas 
bus galutinis rezultatas. Jeigu šis mūsų lūkesčius 
tenkina, pajuntame pilnatvę. Vėl susitelkus bei Dievui 
laiminant atsiranda naujų jėgų kantriai vykdyti savo 
tolesnę veiklą. 
 Nelengvą misiją savo gyvenime vykdo 
žemdirbiai. Ją sąlygoja ne tik žmogaus sprendimai, bet 
ir gamtos išdaigos. Vasario 15 dieną Krekenavos Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažojoje bazilikoje 
bus aukojamos šv. Mišios už Panevėžio rajono 
žemdirbius, jų šeimas IR KITUS, KURIEMS SVARBI 
ŽEMDIRBIO VEIKLOS PRASMĖ. Norėtųsi, kad  
dauguma mūsų parapijiečių ir svečių pasinaudotų šia 
galimybe ir  bendroje maldoje sustiprintų žemdirbio 
atkaklumą, tvirtybę vykdant prasmingą darbą. Juk 
netrukus jų darbų versmė pradės naują ciklą. 
 Ta proga nuoširdžiai dėkojame mūsų 
parapijos žemdirbiams už pagalbą ir visokeriopą 
paramą: gražinant baziliką, keičiant šildymo sistemą, 
atnaujinant liturginius patarnautojų rūbus, tvarkant 
parapijos salę, organizuojant renginius. Tegul dvasios 
džiaugsmas Jums suteikia kantrybės ir atkaklumo 
veržtis pirmyn, o jūsų darbo derlius tegul dovanoja 
stiprybę ir sveikatą mums visiems.

 Tapo viskas nereikšminga. Ir visa, kas rišo 
prie gyvenimo, su gyvenimu. Visa buitis. Ėjai, rods, 
jau guminėmis kojomis laiptais aukštyn, žemyn, 
koridoriais ir vėl laiptais žemyn aukštyn... O požemyje 
(rūsy), rods, dunksėjo širdis, permušdama kitus 
garsus. Taip jautriai, taip artimai, tarsi nieko kito jau 
pasaulyje nebūtų. O pro ‚,mirtininkų langą“ (toks 
postas), rods, tuoj akimirka iš akimirkos išvysime 
atlekiančius juos: robotus - ne robotus, kažkokius 
baisingus sutvėrimus, žvėris - ne žvėris, bet ir ne 
žmones... Kažkokius ateivius, kažkokius mankurtus... 
Iki dantų apsišarvavusius, ugnimi žerplėjančius 
desantininkus .
 O mūsų rankose – ,,pieštukai“. Sėdinėjome, 
stovinėjome, pirmyn ir atgal, arba vaidinome ramius, 
įrėmę galvas į sieną... Ir rūkėme rūkėme. Juokavome 
ir rūkėme. Tarsi Tarkovskio ,,Stalkerio“ zonoje čia 
pasirodė besąs telefonas ir sukome, skambinome. 
Keista, pasirodo, ryšys su pasauliu! Su kitu pasauliu, 
iš kurio tačiau atskriedavo, atplaukdavo drebantys 
balsai... Ir mes raminome, juokavome, šposijome. 
Raminome ramindamiesi.
 Rūkėme, kalbėjome, juokavome. Nes visi 
buvome čia ir dabar – visi buvome broliai. Ir ar galėjo 
būti kitaip?! Mes čia visada buvome! Nes tikrai buvome 
čia ir dabar. Atsisakę gyvenimų, dabar gyvenome 
tikriausiai, pilniausiai. Be žodžių buvo aišku kas yra 
Būtis. Jinai visada aiški be žodžių, kada gyveni. Nes 
tapo visa Būtis. Ir visa buvo reikšminga. Mūsų širdys, 
kiekvieną akimirką puolančios į nežinią, - jei tiktai 
jie pasirodys... Aišku buvo, kokios jos taps ramios... 
Dabar tiktai virpa prieš didelę tylą ir ramybę. Tik 
šiaip sau virpa, būdamos gyvos, o tada bus gyviausios, 

taps amžinos. Nes trauktis nėra kur, istorijos kartoti 
negalima... Tiktai pirmyn. Tik čia ir dabar. Širdis, 
mūsų visų širdis, čia ir už sienų, visoj Lietuvoj viena 
širdis žino aiškiai: Laisvė yra širdžių Dievas. Tai, ką iki 
šiol tik .....
                                                                                     1991.01.14
       
                               Dabar širdis yra                      
                               Pilna atminties ir skausmo
                               Nutrupa žodžiai visi
                               Lyg šalti ledokšniai
                               Ieškant nebe vaizdų ar
                               Minties skrydžio
                               O tik tiesos o tik teisybės
                               Kaip Amžinybė nemarios
                               Kad įspėtumėm paslaptį
         Maldoj suklupusių mūsų gyvenimų
                               Mūsų uždegtų aukai ir kovai                   
                               Trapių ir tvirtų gyvenimų
                               Nes ne tiek jau svarbu
                               Kokiuose garsuos ar įvaizdžiuos
                               Slepiasi žydi Apvaizdos
                               Akis stebuklinga vedanti
                               Pro košmarą naktų
                               Mūsų Laisvę...

                               Bet ar neaišku dar kam
                               Jog Viešpats tautų Valdovas
                               Yra su mumis !
                                                                           1991.01.17

Kasdienybėje atraskime kilnumą

Juliaus Vaupšo išgyvenimai, patirti budint prie Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės aukuro
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2 procentai gyventojų pajamų mokesčio

Tikėjimo metų nuolatinė adoracija

 Nuo sausio iki gegužės mėn. 1 dienos galite paskirti dalį savo sumokėto pajamų mokesčio 
savo parapijai. Specialios formos prašymo blankai (forma FR0512 (02)) dalinami klebonijoje ir 
kalendos metu.
 Užpildytą ir pasirašytą formą FR0512 (02) galite siųsti paštu šiuo adresu: Deklaracijų 
tvarkymo skyriui, Neravų g. 8 Druskininkai, LT-66401.
 Turintys elektroninės bankininkystės sutartis, gali pasirinkti elektroninį deklaravimą per 
savo internetinį banką. Jei patys nemokate to padaryti, galite ateiti į Krekenavos kleboniją, kur 
jums elektroninę deklaraciją užpildyti padės referentės Eglė ir Angelė.

Dėkojame už paramą!

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus
Ir dirvos nepleiski! Tuomet, kada jausi,
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus,
Vėlu jau prie darbo: nei sėsi , nei pjausi.

Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko,
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji,
O dirbk, idan neitų ugnis ta per nieka!

Kol dar idealais, brol, besigerėsi,
Tu siek idealo tik doro ir aukšto,
O skubink! Paskui tu… jų išsižadėsi
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą,
Nestodams, kad kartais, į tinginius kliuvęs,
Tu nesupelytum ir neitum į kapą
Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs.

O jeigu apilsi sunkiam darbe savo
 Ir, nykstant spėkoms jau, nuliūsi, nerimsi,
Tai žvilgtelk į darbą jaunų draugų savo-
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi.

VINCAS KUDIRKA

LABORA

Gavėnios laiku, kryžiaus keliai bus einami bazilikoje penktadieniais 17.30 val. ir 
sekmadieniais po Sumos. Upytės bažnyčioje - sekmadieniais po Sumos.

    Upytės bažnyčioje nuo kovo 2 d. (šeštadienis) 8 val. 
ryto iki kovo 3 d. 8 val. ryto.
    Krekenavos bazilikoje nuo kovo 4 d. (pirmadienis) 
8 val. ryto iki kovo 5 d. 8 val. ryto.
    Kovo 4 diena - Šv. Kazimiero globėjo diena.
    Norintys adoruoti Švč. Sakramentą Upytėje 
kreipiasi į Marytę Jakubonienę, Krekenavoje – į sesę 
Loretą. Kviečiame kuo daugiau žmonių pasinaudoti 
šia proga pabūti su Jėzumi Švč. Sakramente.
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Naujai bazilikos 
šildymo sistemai 

surinkta 
30 504 Lt. Ačiū! 

(Reikia 43 000 Lt)

Žiema, žiema, laukai balti,
Užkloti kilimu puriu.
Ir šaltis jaučias iš arti,
Nuo jo pabėgt aš negaliu.

Išpiešęs langus gėlėmis,
Jis bėgo jau pas kitą.
Ir nupoškėjęs tvoromis,
Juokavo jis kas rytą.

Ir medžiai stovi apsnigti,
Paklydę pūgoje.
Tarytum laiko pamiršti
Draugų apsuptyje.

O laiko nieks nesustabdys,
Jis sukasi ratu.
Kaip Visagalis pasakys,
Taip bus ir su šalčiu.

Kur lakštingalos sodeliuos
Suokia gegužės naktim...
Ten Tėvynė, bočių žemė – 
Myliu ją visa širdim...

Kur piliakalniai garbingi,
Tvirtos pilys ant kalnų,
Ten gyvenome laimingi
Nuo seniausiųjų laikų.

Kur darželiuos  žalios rūtos,
Vakarais skambi daina,
Ten kovose brolių žūta, 
Kad laisva būt Lietuva...

Ten artojas aria lauką,
Vyturiai virš jo galvos,
Čiulba, virva visą laiką – 
Nuo aušros lig sutemos...

Ten, kur kryžiai šalia kelio,
Prie namų ir ant kapų...
Kur bažnyčiose vaikeliai
Meldžias su tėvais kartu...

Ten užaugau, pamylėjau
Aš tą kraštą amžinai...
Ten gyvent ir dirbt norėjau,
Kad nespaustų jo vargai...

Čia nuo amžių mūs Tėvynė,
Brangi žemė Lietuva...
Ją nuo priešų tėvai gynė,
Kad tik būtų ji laisva...

Myliu aš tą brangią žemę
Ir jos žmones, ir laukus...
Te jėgų vienybėj semias,
Te ją laimina dangus...

Šaltis

Lietuva

2013 metų sausio mėnesio Krekenavos ir Upytės parapijų pajamos

Rinkliavos Krekenavos, Lt Upytės, Lt
Sausio 1 d. rinkliava 212,- -
Sekmadienio rinkliava (01-06) 720,- 338-
Sekmadienio rinkliava (01-13) 404,- 201,-
Atlaidų rinkliava (01-15) 529,- -
Sekmadienio rinkliava (01-21) 195,- 172,-
Sekmadienio rinkliava (01-27) 250,- -

Atgailos dienos ir pasninkas

 Visuotinėje Bažnyčioje, taigi ir Lietuvoje, atgailos dienos yra visi metų penktadieniai bei 
gavėnios laikotarpis (plg. CIC, kan. 1250). Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių visais metų 
penktadieniais, išskyrus tuos penktadienius, kai švenčiamos iškilmės, Kūčių bei Pelenų dienomis. 
Tačiau Pelenų trečiadienį ir Didįjį penktadienį privalomas ne tik susilaikymas nuo mėsiškų valgių, 
bet ir pasninkas (t. y. sočiai pavalgyti galima tik kartą dienoje, kitus du kartus – tik truputį, plg. CIC, 
kan. 1251).
 Susilaikymas nuo mėsiškų valgių galioja visiems nuo 14 metų amžiaus; pasninkas – 16 
(sulaukę pilnametystės) iki 60 metų amžiaus. Tačiau dvasininkai ir tėvai turėtų rūpintis, kad dar 
nesulaukusiems 14 metų amžiaus taip pat būtų ugdoma atgailos dvasia (plg. CIC, kan. 1253).

Algimantas Augustinavičius

Vincas Steponavičius
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Kryžiažodis
 Horizontaliai:
1. Kokioje dvasinėje būsenoje būdamas, žmogus atsako jam apsireiškiančiam Dievui?
7. Tikėjimas yra asmeninis ir drauge  ... aktas.      
10. Kaip vadiname Dievo sukurtas dvasines, bekūnes, nematomas, nemirtingas asmenines būtybes, apdovanotas 
protu ir valia? 
13. Žmogų sudaro kūnas ir...
14. Kas žmogui duoda nemirtingą sielą? 
 Vertikaliai:
2. Kas yra svarbiausias tikėjimo klusnumo liudytojas Senajame Testamente, dar kitaip žinomas kaip tikėjimo 
patriarchas?
3. Kas yra svarbiausia tikėjimo klusnumo liudytoja Naujajame Testamente? 
4. Tikėti į Dievą, reiškia laikytis Dievo... 
5. Tikėjimo ypatybė yra ta, kad jis yra neužsitarnauta Dievo...
6. Koks garsus šventasis, gyvenęs V a. Kartaginoje yra pasakęs „tikėk, kad suprastum; suprask, kad tikėtum“? 
8. Šv. Kiprijonas yra pasakęs: „Niekas negali turėti Dievo kaip Tėvo, kas neturi Bažnyčios kaip ... „.
9. Dievas yra regimojo ir neregimojo pasaulio... 
11. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo...
12. Žmogus yra neregimojo Dievo... 
15. Kur, pagal Dievo sumanymą, gyveno pirmieji žmonės?

Atsakymas paryškintuose langeliuose. 
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Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba 
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 155 Lt., išleista - 187 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki kovo 15 d. 
 Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių! 

 Dėkojame už Jūsų paramą! 

Pamaldų laikas: 
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 

bazilikoje:
Sekmadieniais ir atlaidų dienomis:  10:00, 12:00 

Šiokiadieniais:   18:00
Upytės Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčioje:

Sekmadieniais: 10:00
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje:

kovo 3 d. 14 val. ir 31 d. 12 val. Krekenavos 
Krekenavos slaugos ligoninėje:
Pirmą mėn. penktadienį: 17:00

Rodų koplyčioje:
Paskutinį mėn. sekmadienį: 14:00

Žibartonių koplyčioje:
II mėn. sekmadienį: 14:00

Dėl šv. Mišių užsakymo koplyčiose, kreiptis į kan. P. Budriūną

Trumpa parapijų informacija:
Klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas

Altaristas kan. Petras Budriūnas
 Klebonijos raštinė - Bažnyčios g. 18, Krekenava,  
Panevėžio raj. LT-38306
 Tel. +370 620 20989; (45) 59 32 58
 el.paštas: krekenavosbazilika@gmail.com 
 sąsk. nr.  LT457300010002378753
 įm. kodas 191260418
 Darbo valandomis klebonijoje Jus pasitiks 
referentės Eglė ir Angelė.
 Caritas ir pastoracinės tarybos 
vicepirmininkė - Akvelina Pogužinskienė, 
tel. (45) 593 282 
 Gyvojo Rožinio būrelis - Gema Plėštytė, 
tel. (45) 593 226
 Religinių spaudinių, žvakių ir kt. 
dievocionalijų įsigijimui kreiptis - 
Irena Teresė Kvedienė, tel. +370 615 89171
 Už procesijų organizavimą atsakinga sesuo 
Loreta, tel. +370 640 56551
 Krekenavos vargonininkė - Virginija 
Kavaliauskienė,  tel. +370 612 02315
 Krekenavos zakristijonas - Gediminas 
Kaspariūnas,  tel. +370 688 91390
 Marijos Legionas -  Aldona Juozapaitienė, tel. 
+370 616 05378
 Upytės zakristijonas - Juozas Jakubonis,  
tel. (45) 555 537
 Upytės Gyvojo Rožinio būrelis ir Caritas-  
Janina Bagdanskienė (45) 555 639
 Upytės vargonininkė -  Pranutė Adomaitienė,  
tel. (45) 570 616
 Krekenavos katechetė Aurelija Kotinskienė 
mob. tel. 861202053
 Upytės katechetė Ilona Dauderienė mob. tel. 
861605313
 Vadaktėlių bažnyčios prižiūrėtoja Stasė 
Radzevičiūtė tel. 861733780

Klebonijos	raštinėje	darbo	dienomis	galima	įsigyti	
bazilikos	suvenyrų	ir	dievocionalijų,	o	sekmadieniais	

ir	švenčių	metu	bazilikos	gale.

2012 metų sausio mėnesį iškeliavusieji į 
Amžinybę: 

Krekenavos parapijoje:

Ramutė Rimaitienė, 45 m.
Ligita Banaitienė, 33 m.
Valerija Rutkauskienė, 89 m.

Upytės parapijoje:
Zita Šukienė, 73m.
Gražina Apolonija Leilūnienė 75 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje  
vyksta kiekvieną pirmadienį 17 val. parapijos 

salėje. Kviečiame dalyvauti.

Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų 
bazilikoje prašome susitarti iš anksto 

paskambinus į klebonijos raštinę.

Krekenavos parapijos salėje vyksta darbščiųjų 
parapijiečių rankdarbių paroda.


