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Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromėjaus ir
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys

Šv. Juozapas – visuotinės Bažnyčios globėjas
Viskas, ką žinome apie Marijos sužadėtinį
ir Jėzaus globėją, randama Šventajame Rašte.
Žinome, kad jis buvo dailidė, nes skeptiškai nusiteikę
nazariečiai klausė apie Jėzų „Argi jis ne dailidės
sūnus?!“ (Mt 13,55). Jis nebuvo turtingas, nes kuomet
nunešė Jėzų į šventyklą apipjaustymui, paaukojo
tik porą balandžiukus (Lk 2,24) - auką, leistą tiems,
kas neišgalėjo paaukoti avinėlio. Nepaisant kuklaus
darbo ir gyvenimo, Juozapas kilęs iš karalių giminės.
Nors Lukas ir Matas nesutaria dėl kai kurių Juozapo
genealogijos detalių, jie abu pažymi, kad jis yra
didžiausio Izraelio karaliaus Dovydo palikuonis. Iš
tiesų, kuomet angelas pirmą kartą praneša Juozapui
apie Jėzų, kreipiasi į jį „Dovydo sūnau“. Žinome ir tai,
kad Juozapas buvo atjaučiantis ir rūpestingas vyras:
kuomet jis sužinojo, kad jo sužadėtinė Marija yra
nėščia, suprasdamas, kad vaikas ne jo, sumanė tylomis
su ja išsiskirti, kad jai netektų kęsti įstatyme numatytos
mirties bausmės už svetimavimą (plg. Mt 1,19-25).
Taipogi žinome, kad Juozapas buvo tikėjimo žmogus,
visame kame paklūstantis Dievo valiai. Kuomet
angelas per sapną apreiškė jam apie Marijos nešiojamą
kūdikį, Juozapas iš karto, be jokių klausimų ir tuščio
smalsavimo, priėmė Mariją kaip savo žmoną. Tuomet,
kada angelas vėl atėjo pranešti jam, kad jo šeima yra
pavojuje, jis iš karto paliko viską, ką turėjo, ir pabėgo
į svetimą kraštą su savo jaunute žmona ir kūdikiu. Jis
išbuvo Egipte iki tol, kol angelas jam apreiškė, kad
saugu grįžti atgal (Mt 2,13-23). Žinome ir tai, kad
Juozapas mylėjo Jėzų ir jo vienintelis rūpestis buvo
jam patikėto vaiko saugumas. Jis ne tik paliko namus,
kad apsaugotų Jėzų, bet, sugrįžęs iš Egipto tremties,
apsistojo nereikšmingame Nazareto miestelyje, kad
apsaugotų vaiko gyvybę. Kuomet Jėzus, būdamas 12
metų, pasiliko šventykloje, Juozapas kartu su Marija
smarkiai susirūpinę tris dienas jo ieškojo (Lk 2,48).
Kadangi Juozapo nėra Jėzaus viešajame gyvenime,

daugelis istorikų mano, kad Juozapas mirė dar prieš
Jėzui pradedant viešai veikti. Juozapas yra laikomas
mirusių globėju, turint minty tai, kad kuomet jis mirė,
Jėzus ir Marija buvo kartu su juo – taip, kaip mes
kiekvienas norėtume palikti šį pasaulį.
Juozapas taip pat yra visuotinės Bažnyčios,
tėvų, stalių ir socialinio teisingumo globėjas. Bažnyčios
kalendoriuje švenčiame dvi dienas, skirtas Juozapui:
kovo 19 d. – šv. Juozapo, Marijos sužadėtinio, ir
gegužės 1 d. – šv. Juozapo Darbininko.
Dar daug norėtume sužinoti apie Juozapą: kur
ir kada jis gimė, kaip gyveno, kada ir kaip numirė,
tačiau Šv. Raštas suteikia mums tik pačią svarbiausią
žinią, t.y. kas jis buvo – „teisus vyras“ (Mt 1,18).
Popiežius Pranciškus, pradėdamas savo
popiežiavimą 2013 m. kovo 19 d., pažymėjo, jog Jėzaus
Kristaus motinos sužadėtinio šv. Juozapo pašaukimas
– būti Marijos ir Jėzaus globėju – apima taip pat visą
Bažnyčią. Ir iš tiesų, Bažnyčios istorijoje šv. Juozapas
prisimenamas sunkiausiais jos gyvavimo momentais.
Tegul atnaujintas pamaldumas į šv. Juozapą mūsų
Bažnyčioje padeda kuo labiau pasinaudoti šio kuklaus,
bet įtakingo šventojo užtarimu.

Šv. Juozapai, Bažnyčios globėjau, melski už mus!

www.krekenavosbazilika.lt
Kviečiame visus aktyviai lankytis!
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Mielieji,
Prabėgus žiemiškoms kalėdinėms šventėms, pagaliau sulaukėme žiemos. Šiose šventose
Kalėdose neturėję sniego spindesio, turėjome kliautis tuo spindėjimu, kurį suteikia žmogus kitam
žmogui, būdamas dėmesingas, nuoširdus, mylintis. Tokios ir buvo šventų Kalėdų, Naujųjų Metų, Trijų
Karalių šventės. Dėkingas visiems, kurie padėjote ruoštis, puoštis, sutikti kartu. Džiugina, kad vis
daugiau vietinių žmonių ir atvykstančių iš svetur Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių bažnyčiose atranda
jaukius susitikimo su Dievu namus. Ir toliau nebijokime vis dar pasitaikančios kritikos ir negatyvių
nuomonių, kurios visaip bando pristabdyti bendruomeniškumo ir betarpiškumo augimą mūsų tikėjimo
bendruomenėje. Dievas tam ir atėjo į mūsų tarpą, tapo žmogumi, kad ne kurtų bereikalingas distancijas
ir keltų baimę, o kaip tik priešingai – artintų mus prie Savęs ir vienas kito, baimę pakeisdamas į meilę.
Tai nelengvas uždavinys net ir pačiam Dievui. Lengviau yra pastatyti, nugriauti, nudažyti, paauksuoti
negu perkeisti žmogaus širdį. Tačiau Dievas niekada nepraranda vilties. Tos vilties privalome neprarasti
ir mes. Čia mums padeda vis didesnis įsiklausymas ir įsigilinimas į Dievo žodį, vis labiau sąmoningesnis
ir nuoširdesnis sakramentų, ypač šv. Mišių, šventimas. Belieka tik melstis vieniems už kitus, o ypač už
tuos, kurie dar nėra atradę Jėzaus Kristaus arba nėra Jo sutikę bažnyčioje ir savo religinėje praktikoje.
Nuolatinio atsivertimo malonės priėmimas – kiekvieno iš mūsų uždavinys.
Kalbant apie dvasinius dalykus, nesiseka pamiršti ir medžiaginių. Jau nebe pirmas mėnuo galvos
skausmu tampa parapijos salės „Tvartelio“ rekonstrukcijos projektas. Tik labai nedaug parapijiečių drįsta
teigti, kad tai nereikalingas projektas. Tačiau tuo pat metu norėtųsi, kad didesnė dalis žmonių įsitrauktų
į šio projekto įgyvendinimą, prisidėdami finansine auka, darbu, mediena ar kompetentingu patarimu.
Šiandien tikriausiai nebeįsivaizduotume Krekenavos parapijos gyvenimo be parapijos salės. Tačiau
tenka pripažinti, kad pastatui reikalingas ir naujas stogas, ir sutvirtintos sienos, ir išlygintos grindys,
o taip pat galimybė sriubos dubenėlius ir puodelius išsiplauti vietoje, o ne gabenant juos į skirtingus
namus. Tikimės, kad pavykus rekonstrukcijai, vienoje iš salių atsiras galimybė šarvoti savo mirusiuosius.
Tai dar viena priežastis, kodėl visi, kas ir kuo galime, turėtume prisidėti prie salės rekonstrukcijos
projekto. Pasikliauju Dievo Dvasios veikimu Jūsų širdyse, o taip pat ir Marijos globa, kad būsite dosnūs
ir atsakingi tikėjimo bendruomenės nariai.
Šiame laikraštėlyje pateiktoje parapijų finansinėje ataskaitoje lieka tik dar kartą pasidžiaugti
parapijiečių ir piligrimų supratingumu, kad, kol keliaujame šios žemės takais, privalome skirti dalį
savo lėšų ir medžiaginių turtų užtikrinti tikėjimo bendruomenės gyvavimą. Dar kartelį noriu pakviesti
dirbančiuosius 2% ar bent 1% nuo savo privalomo pajamų mokesčio skirti Krekenavos, Upytės ar
Vadaktėlių parapijoms. Kaip žinia, nuo pernai metų yra sugriežtėjusi deklaracijų pildymo tvarka, o taip
pat atsirado galimybė paramą skirti ne vieneriems, bet iki penkerių metų laikotarpiui. Pasinaudokime
šita galimybe. Ir jeigu kam reikia pagalbos, visuomet kreipkitės į parapijos raštinę.
Noriu pasidžiaugti dar viena iniciatyva – tai jaunimo šv. Mišios, kurios aukojamos kiekvieną
penktadienį 18 val. Kadangi jaunimas yra jautri, bet labai svarbi mūsų bendruomenės dalis, norėčiau
juos kaip galima labiau apsaugoti nuo neigiamos tikėjimo patirties, su kuria gali susidurti net ir mūsų
bazilikoje. Todėl tie, kuriems penktadienio vakaro šv. Mišios, skirtos jaunimui, dėl kokių nors priežasčių
yra nepriimtinos, įvedu penktadienio 10 val. šv. Mišias, kurias aukos mūsų altarista kan. Petras
Budriūnas. Gali būti, kad su laiku paaiškės, jog 10 val. yra patogesnis laikas dažniau lankantiems šv.
Mišias, tad ateity bus galima spręsti, ar nepakeitus dalies šiokiadienių šv. Mišių laiko.
Dar viena iniciatyva šiuose Šeimos metuose – atkreipti didesnį dėmesį į šv. Juozapo, Marijos
sužadėtinio, vaidmenį Bažnyčios gyvenime. Ta proga pirmaisiais mėnesių trečiadieniais vakarinėse šv.
Mišiose melsimės aukotojų intencija į šv. Juozapą, prašant globoti Bažnyčios šeimą ir mūsų šeimas, po
šv. Mišių kalbėsime litaniją ir specialią maldą į šv. Juozapą.
Visos šios iniciatyvos, planai, darbai tebūna Dievo Dvasios laiminami ir palaikomi, kad mumyse ir
aplink mus augtų ir bręstų Jėzaus Kristaus padovanotoji Dangaus Karalystė. O Stebuklingoji Krekenavos
Dievo Motina – Malonių Versme, būk visų mūsų motina ir globėja!
Jūsų klebonas,
Kun. Gediminas
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Sausio 18-25 d. maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
Vasario 2 d. (sekmadienį) Viešpaties Paaukojimo iškilmė (Grabnyčios) bei Pašvęstojo gyvenimo
diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus; šventinamos grabnyčių žvakės.
Vasario 3 d. (pirmadienį) minime šv. vyskupą kankinį Blažiejų, šventinamos Blažiejaus žvakės ir
teikiamas specialus palaiminimas.
Vasario 5 d. (trečiadienį) minime šv. mergelę kankinę Agotą, šventinama duona ir vanduo.
Vasario 11 d. (antradienį) Pasaulinė ligonių diena.

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bazilikoje

vasario 15 dieną (šeštadienį) 12.00 val.
bus aukojamos šv. Mišios už Panevėžio
rajono žemdirbius,
verslininkus bei jų šeimas
Maloniai kviečiame Panevėžio rajono
ūkininkus, ūkininkaujančių bendrovių,
žemdirbiško verslo atstovus ir kitus,
kuriems svarbi žemdirbio veiklos
prasmė, atvykti į šv. Mišias
Po pamaldų parapijos salėje „Tvartelyje“
pabendrausime prie arbatos puodelio.
Mes pasirūpinsime vaišėmis, o iš Jūsų
tikimės aukos salės rekonstrukcijai.
Tegul Krekenavos stebuklingoji Dievo
Motina – Malonių Versmė
savo globa lydi mūsų kasdienius darbus.
Bazilikos rektorius
kun. dr. Gediminas Jankūnas

2013 metų gruodžio mėnesio Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pajamos
Rinkliavos

Krekenavos, Lt

Upytės, Lt

Vadaktėlių, Lt

Sekmadienio rinkliava (12-01)

733,-

174,-

-

Sekmadienio rinkliava (12-08)

673,-

135,-

-

Sekmadienio rinkliava (12-15)

1322,-

224,-

-

Sekmadienio rinkliava (12-22)

810,-

220,-

-

Šv. Kalėdų nakties rinkliava (12-24)

2975,-

-

-

Šv. Kalėdų ryto rinkliava (12-25)

1132,-

1253,-

258,-

576,-

241,-

-

Sekmadienio rinkliava (12-29)
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Krekenavos parapijos 2013 m. finansinė ataskaita

Metus pradėjome su 68 LTL kasoje ir 3.578 LTL banko sąskaitoje. 2013 m. pradžioje parapijos skolos
siekė 102.249 LTL. Per metus iš rinkliavų, aukų už šv. Mišias ir kitus patarnavimus bei kitas aukas buvo
surinkta 268.857 LTL. Iš jų: 74.565 LTL – rinkliavos, 75.978 LTL – už šv. Mišias ir patarnavimus, 63.824
LTL – kitos aukos ir parama, 5.966 LTL – 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio, 17.222 LTL – parama įsigyti
automobiliui ir 31.300 LTL – parapijos salės renovacijai. Išleista 257.013 LTL. Šias išlaidas pagrindinai sudarė:
83.610 LTL – dvasininkų ir tarnautojų atlyginimai, 63.233 LTL – skolų
grąžinimas, 42.030 LTL – automobilio, ūkinio pastato dalies, žoliapjovėstraktoriuko ir priekabos bei žoliapjovės-krūmapjovės, internetinės
svetainės sukūrimui ir kopėčių įsigijimui; 14.227 LTL – karitatyvinei ir
sielovadinei veiklai; 30.753 LTL – pastatų išlaikymas ir priežiūra; 10.015
LTL – mokesčiai Sodrai ir draudimo išlaidos; 4.433 LTL – liturgijai ir
kurijos mokesčiams ir 3.709 LTL – kitoms išlaidoms.

Upytės parapijos 2013 m. finansinė ataskaita

Metus pradėjome su 181 LTL kasoje ir 1.314 LTL banko sąskaitoje. Per praėjusius metus pajamų gauta
68.722 LTL. Iš jų 15.617 – rinkliavos, 42.719 LTL – aukos ir parama, 7.316 LTL – atgautos skolintos lėšos,
514 LTL – 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio, 2.556 LTL – kitos pajamos. Išleista 67.534 LTL. Iš jų: 14.190
LTL – klebono ir tarnautojų atlyginimams; 2.760 LTL – sielovadinei ir karitatyvinei veiklai; 4.436 LTL –
pastatų išlaikymui; 36.748 LTL – bažnyčios dažymo ir salės remonto darbams; 2.451 LTL – liturgijai ir kurijos
mokesčiams; 1.595 LTL – draudimui ir 5.352 LTL – kitoms išlaidoms.

Vadaktėlių parapijos 2013 m. finansinė ataskaita

Metus pradėjome su 3.400 LTL kasoje ir 451 LTL banko sąskaitoje. Per praėjusius metus gauta pajamų
2.757 LTL. Iš jų: 2.517 LTL – rinkliavos; 200 LTL – aukos ir 40 LTL – 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio.
Išleista 4.925 LTL. Iš jų: 1.400 LTL – atlyginimams, 100 LTL – karitatyvinei ir sielovadinei veiklai; 2.070 LTL
– pastatų išlaikymui ir projektų rengimui; 1.130 LTL – kitoms išlaidoms, 224 LTL – draudimui.
Esu dėkingas visiems, parapijiečiams ir piligrimams, kurie savo aukomis parėmėte mūsų parapijų
gyvavimą. Ir toliau, prašau, pagal galimybes prisidėti, ypač atkreipiant dėmesį į galimybę dirbantiesiems
paskirti 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tegul Dievas atlygina visiems už Jūsų dosnumą ir supratingumą,
kad parapijos finansai ir jos išlaikymas yra visų mūsų, o ne vieno klebono, rūpestis.
Klebonas kun. G. Jankūnas

2013 metų Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų statistiniai duomenys
Krekenavos

Upytės

Vadaktėlių

Pakrikštyta:

61

7

1

Priėmė I Šv. Komuniją:

31

13

4

Priėmė Sutvirtinimo sakramentą:

55

-

-

Susituokusios poros:

19

2

1

Palaidota:

51

9

2
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Daiva Adamkevičienė

Kad Bažnyčios mokymas pasiektų kiekvieną

Katalikų pasaulyje prasidėję liturginiai metai Lietuvoje paskelbti Šeimos metais. Norėčiau priminti
keletą ištraukų iš Lietuvos vyskupų laiško, paskelbto 2013 m. gruodžio 1 d., pirmąjį Advento sekmadienį.

ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI

Brangieji, pradėdami naujus liturginius
metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo
kelionę. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus
mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį
savo gyvenime. Tikėjimo metų dóvana tapo
enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo
reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius
ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje
tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima“
(LF 52).
Mes, Lietuvos vyskupai, šios popiežiaus
Pranciškaus įžvalgos padrąsinti ir norėdami
stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje,
paskelbėme šiuos naujus liturginius metus
Šeimos metais. <...> Popiežius Pranciškus sako,
kad tvari vyro ir moters santuoka „gimsta iš
jų meilės, kuri yra Dievo meilės ženklas bei
artumas, iš pripažinimo bei priėmimo lytinio

skirtingumo gėrio, leidžiančio sutuoktiniams
susijungti į vieną kūną (plg. Pr 2, 24) ir duoti
pradžią naujai gyvybei, kuri yra Kūrėjo gerumo,
išminties ir meilės plano apraiška“ (LF 52). Tik
tikėjimo apšviestas žmogus gali suvokti visą šio
slėpinio grožį ir turtingumą. Tikėjimas suteikia
santuokiniam meilės ryšiui neapsakomos
Dievo meilės patirtį, o vaikų atėjimas į šį
pasaulį – bendrystės ir bendradarbiavimo su
Kūrėju džiaugsmą. Tikėjimo šviesoje santuoka
ir vaikų priėmimas išvystami kaip gyvenimas,
pranokstantis paprastą vyro ir moters susitarimą
gyventi kartu susidėjus ar vaikų pradėjimą tik
kaip biologinį vyksmą.
Šeima yra tikėjimo židinio kurstytoja.
Štai kodėl ją drąsiai galime vadinti tikėjimo
vartais, per kuriuos į susitikimą su Dievu žengia
sutuoktiniai ir jų vaikai.

Kaip supratote, Bažnyčia nemažai dėmesio skiria mūsų švietėjiškam ugdymui, bet ne visada šie
šaltiniai pasiekia mus. Popiežiaus klausimynas apie šeimos situaciją šiandieniame pasaulyje, skirtas pasiruošti
spalio mėnesį vyksiančiam vyskupų sinodui, iššaukė tikinčiųjų susidomėjimą Bažnyčios mokymu apie
šeimą. Laikraštuko redakcija šiais metais Jums pateiks keletą reikšmingų ir prasmingų tekstų iš Visuotinio
Vatikano II Susirinkimo dokumento – 1965 gruodžio 7 d. paskelbtos Pastoracinės konstitucijos apie Bažnyčią
šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes. Joje nemažai dėmesio skiriama santuokai ir šeimos orumui. Štai
pirmoji ištrauka iš minėto dokumento.

Santuoka ir šeima dabarties pasaulyje

Asmens ir žmonių visuomenės apskritai bei
krikščionių bendrijos gerovė glaudžiai susijusi su
santuokinės ir šeimos bendruomenės klestėjimu.
Todėl krikščionys drauge su kitais, aukštai
vertinančiais šią bendruomenę, nuoširdžiai
džiaugiasi, kad šiandien žmonės įvairiais būdais
vis labiau puoselėja šią meilės bendrystę ir
gerbia gyvybę, šitaip padėdami sutuoktiniams
bei tėvams atlikti savo kilnųjį uždavinį; laukdami
iš šių pastangų dar gražesnių vaisių, jie stengiasi
jas remti.
Tačiau šios institucijos orumas ne
visur spindi vienodai aiškiai, nes jį aptemdo
daugpatystė, skyrybų maras, vadinamoji laisvoji
meilė ir kiti iškraipymai. Be to, santuokinę meilę per
dažnai teršia egoizmas, hedonizmas ir neleistinos
priemonės, nukreiptos prieš gimdymą. Mūsų

laikų ekonominės, visuomeninės–psichologinės
bei visuomeninės sąlygos taip pat kelia šeimoms
nemaža sukrėtimų. Pagaliau kai kuriose pasaulio
dalyse pridaro rūpesčio problemos, kylančios dėl
žmonių skaičiaus augimo. Visa tai slegia sąžinę.
Tačiau čia drauge sušvinta santuokos ir šeimos
institucijos jėga ir stiprybė, nes gilūs šiandienės
visuomenės pokyčiai, sukeldami daug sunkių
kliuvinių, drauge labai dažnai vienaip ar kitaip
atskleidžia tikrąjį tos institucijos pobūdį.
Todėl
šis
Susirinkimas,
aiškiau
nušviesdamas kai kuriuos Bažnyčios mokymo
teiginius, nori parodyti kelią ir įkvėpti drąsos
tiems krikščionims bei visiems žmonėms, kurie
stengiasi saugoti ir ugdyti prigimtinį santuokinio
luomo orumą bei ypatingą ir šventą vertę.
Vatikano II Susirinkimas. Pastoracinė konstitucija apie
Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes, 47.
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Poezijos konkursas „Lino žiedas“
VIDA SEREIKIENĖ
Kūčios
Balti laukai, balti miškai
Ir baltut baltutėlis stalas,Už jo tėvai, už jo vaikai,
Ant stalo gi plotkelės.
Ir širdyje šviesu šviesu,
Dangus pilnas žvaigždelių…
Sniegas suspindęs sidabru,
Šeimyninę puotą kelia.

Kalėdos

Justina Žvirblytė

Kalėdos! Kalėdos! – skanduoja varpai.
Prie šventinio stalo jau renkas vaikai.
Kalėdos! Kalėdos ateina į namus Ištirpsta visos bėdos, džiaugsmu pripildo
mus.

Born this way

Žiema baltąją pasaką seka,
Vėjas groja lopšinę laukams…
Krosnyse ugnelė jau spraga,
Nešdama jaukumą namams.

Už balto balto stalo susėda Lietuva Be skundų, be dejonių, tarsi viena šeima.
Vieni kitiems linkėdami ir laimės, ir
vilties,
Gyvenimo geresnio ir didelės sėkmės.

Žiemos stebuklinga naktis
Neša šviesą, meilę ir viltį,
Kasmet ji kartojasi vis…
Grąžindama saulę, ragina kilti.

Kalėdos! Kalėdos! – šviesus spindulys.
Lai į kiekvienus namus jis užklys…
Atnešdamas meilę, tikėjimą, viltį,
Padės pavargusioms sieloms pakilti.

IRENA MACKEVIČIŪTĖ

Elvyra Gruzdevienė

Rašyti eilėraštį

***

Eilėraštį reikia rašyti
ant tręštančio kelmo,
čiobrelių lauke,
sparno šešėliui pridengiant
pajuodusį veidą,
arba dulkėtoj palėpėj,
tarp nereikalingų rakandų
krebždant darbštuolėms pelėms,
lyjant akmenimis
ar sningant lelijoms –
žaisti gyvenimą,
žaisti
svetimą mirtį…
Eilėraštis turi sutilpti
tarp rytmečio spindulio
mažo kregžduko aky –
ir saulėlydžio debesies
grėsmingame gruodžio danguj.
Jis turi būti
tykus
kaip atodūsis,
užgožiantis siaubą ir kimstantį
riksmą,
trumpalaikis
tarytum drugelis,
ištirpstantis vakaro prieblandoj.
Bet geriausia,
kad jo visiškai nebūtų –
tik šešėliai,
čiobrelių laukai,
tiktai šviečiančios dulkės
ir kimstantis riksmas…
Tik atodūsis.

Per pusnynus per pūgą ir vėją
Skrieja eiklūs žirgai, rogės skrieja
Neša džiaugsmą, gerumą jos neša
Ir dalina po žiupsnį po lašą
Tiems, kam trūksta, kas laukia, ko
trokšta
Vėjas šuorais karčius žirgo bloškia
Ir pažyra lyg žvaigždės –
snieguolės
Ir išnyra iš tolių, iš tolių
Eiklūs ilgesio – vėjo žirgai
Ei, klajūne, ar nepavargai,
Skriet, dalint žmogui laimę ir
džiaugsmą,
Kai pritrūksi – iš kur vėlei gausi,
Kad užtektų visiems, kas ko
trokšta ?…
Vėl tik vėjas karčius žirgo bloškia
Ir tik juokas iš rogių atskrieja –
Juk esu stebuklinga būrėja…
Juk žinau, kas ko laukia ko
trokšta,
Duot lengviau, negu imti, ir
dosnūs
Šiam pasauly visad daugiau turi…
Nepritrūksiu – juk žemėj gerumo
Tiek nedaug reikia duoti – po
lašą…
Ir pasklis jis lyg ugnies šiluma
Nuo širdies prie širdies
palengva…

aš gimiau
iš didžiosios raidės
godžiai įsiurbiau orą
pirmam atodūsiui
kažkodėl stvėriau
ne rožinius akinius
ir nebuvo dievo
tarp lūpų.
Įspaudė žarijom
prisiuvo
kaip Dovydo žvaigždę
prie mano kūniškos
išnaros
supaprastino iki žmogaus
lygmens
apskaičiavo mano
gyvenimo parabolę
tuo tarpu –
kažkur visatoje
užgeso kelios saulės
tai nuo manęs
visai nepriklausė
žiūrėjau savo
spingsulėm
į palatos langus
matėsi paukščiai
dangus
ir kažkoks nepažįstamas
svetimas vaizdas
balandis pilnom
tašėm
naujų gyvenimo
formulių
***
ribotų protinių
galimybių padaras
girgžda sniegu
sunkiai keldamas
užpakalines galūnes
negalvoja nieko
laukia vasaros
slapta meldžiasi
bambalio dievams
suklupęs keliasi
nors pats nežino
kur kėblina
į prakartėlę
gimti
iš naujo

Daiva Adamkevičienė

Didingos žiemos šventės buvo sutiktos šiltai

Gruodžio 21-ąją minima žiemos saulėgrįža.
Apie 9 paras saulė sustoja viename taške. Nuo tada
dienos jau nebe trumpėja, o iki šv. Kalėdų jos išlieka
vienodo ilgio. Keturias dienas esame žemiausiame
taške, ir toji diena, kai viskas sustoja, jau ir rodo
ateinančios šviesos gėrį, švenčių pradžią. Nuo šios
datos, etnologų teigimu, prasideda didžiųjų metų
švenčių minėjimas. Švenčių simbolių išraišką tiek
namuose, tiek bendruomenėse kasmet siekiame
atnaujinti, patobulinti. Šiandieninėje visuomenėje
išskirtinis dėmesys turėtų būti nukreiptas į švenčių
prasmę. Jose turime skirti vietos pamąstymams,
dosnumui, geradarystei, pažvelgimui į savo sielą,
senų nuoskaudų atsikratymui.
Šv. Kūčios, šv. Kalėdos – tai Kūdikėlio Jėzaus
Gimimo šventė. Mes kiekvienas skirtingai palaikome
gyvą laukimo viltį, bet svarbiausia, kad čia būtume
visi drauge. Šiomis dienomis nepaprastai svarbu
mūsų nusiteikimas. Juk ne kasdien susimąstome,
kokią turime nuostabią Dievo dovaną – savo šeimą.
Artėjant šioms šventėms, stengiamės susiburti į
artimų žmonių ratą. Šv. Kūčių vakarui atėjus, visi
kartu dengiame stalą, uždegame „Carito“ gerumo
žvakę, laužiame kalėdaitį. O kaip svarbu nepamiršti
pasveikinti su šiomis šventėmis ir Šventąją Šeimą
Piemenėlių Mišiose naktį, ar Kalėdų rytą, ir palinkėti

visiems šalia esantiems Viešpaties palaimos.
Naujųjų Metų išvakarės – tai šventė, kuri ne
vieną mūsų kvietė pamąstyti apie savo gyvenimo
duoną. Kokią ją pateikėme savo mintyse? Gal
rupią, gal skalsią, gal gardžią? Ar pagalvojome apie
duoną, kuri mums dovanoja amžinybę? Ar dažnas
paklausėme savęs, kas mūsų laukia ateinančiais
metais? Tikra tiesa, kad metų sandūra mums
sukelia begalę klausimų. Bet palengvėja, kai į
galvą „pasibeldžia“ mintis, kad gali Naujuosius
Metus sutikti ramiai, dėkoti Dievui ir žmonėms,
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kurie nesigėdija gerumo, atveria širdis ir dalinasi
žmoniškumu. Jau treti metai organizuojamos
Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus ir Naujųjų
Metų sutikimas bazilikos aikštėje bei „Tvartelyje“.
Džiugu, kad padėkas ir šventinį džiaugsmą stiprino
katalikiško jaunimo grupė „Žolynėlis“, mūsų svečiai
iš Upytės ir kitų apylinkių.
Parapijiečių žiniai, bazilikoje sausio 5 dieną
kasmet bus švenčiami Trijų Karalių atlaidai. Pasak
Biblijos, prieš daugiau nei du tūkstančius metų užgimusį
Kūdikėlį Jėzų Betliejuje aplankė trys karaliai, arba
išminčiai, atnešę dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Šią
dieną bažnyčioje šventinama kreida, o grįžus virš namų
durų užrašomi išminčių inicialai: +K+M+B. Kartu su
išminčiais atsisveikinti su Kalėdų švenčių laikotarpiu
buvo kviečiami ir patys mažiausieji mūsų parapijiečiai.
Šventėje nestigo geros nuotaikos, dainų ir žaidimų.
Bet viskas gyvenime turi pradžią ir pabaigą,
taip ir šventės vieną dieną baigiasi. Taigi, kalėdines
ir naujametines šventes vainikavo Trijų Karalių
apsilankymas bazilikoje ir „Tvartelyje“. Tą dieną
nupuošėme eglutes, nuėmėme nuo langų girliandas,
sudėjome į maišą kalėdines kepuraites. Tada ir
suvokėme, kad šventinės linksmybės baigiasi ir laikas
grįžti prie naujųjų metų darbų.
Džiugu, kad mūsų parapijoje didingos savo
prasme šventės buvo sutiktos šiltai. Visų švenčių
proga mūsų šventovė sulaukė daugybės svečių. Buvo
miela matyti šiltus žvilgsnius ir jausti žmogišką
šilumą ne tik savo parapijiečių, bet ir žmonių, kurie
atvyko iš kaimyninių ar tolimesnių parapijų. Gera
žinoti, kad turime tiek daug širdžių, kurioms svarbus
bendrystės jausmas. Kiekvienas, kuris dalyvavome
minėtuose renginiuose, jutome jaudulį širdyse, gėrį
mintyse, o svarbiausia – mylinčio Dievo artumą. Visa
tai – mūsų dvasinio vadovo kun. Gedimino Jankūno
dėka. Kiekvienose šv. Mišiose girdime jo pamokslus,
kuriuose esame kviečiami mintimis ir darbais iš širdies
skleisti gerumą. Ir šitose dienose buvome raginami to
nepamiršti, Tikėjimą, Viltį ir Meilę liudyti savo veikla.
Klebono sveikinimuose buvo išsakyta daug gerų žodžių
pastoracinės tarybos nariams, katalikiško jaunimo
grupei „Žolynėlis“, jauniesiems skautams ir kitiems
parapijiečiams bei parapijos veiklos rėmėjams, kurie,
pritardami dvasinio vadovo iniciatyvai, nelaukdami
jokio atlygio, nusprendė bendruomenę apdovanoti
tokiomis prasmingomis, tikėjimą ir pasitikėjimą
ugdančiomis šventėmis. Norisi, kad po tokių prasmingų
renginių sielose karaliautų atleidimas, o ateinantys
metai vėl visus sujungtų gražiems ir prasmingiems
darbams.
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Informacija piligrimams. Dėl apsilankymų
bazilikoje prašome susitarti iš anksto paskambinus
į klebonijos raštinę.
Marijos Legiono susirinkimai Krekenavoje vyksta
kiekvieną šeštadienį po 12 val. šv. Mišių parapijos salėje.
Kviečiame dalyvauti.

Klebonijos raštinėje darbo dienomis galima
įsigyti bazilikos suvenyrų ir devocionalijų, o
sekmadieniais ir švenčių metu - bazilikos gale.
2013 metų gruodžio mėnesį iškeliavusieji į
amžinybę:
Krekenavos parapijoje:
Vidmantas Vladas Januška, 62 m.
Anelė Januškienė, 91 m.
Kazimieras Lukoševičius, 75 m.
Aldona Valonienė, 58 m.
Kazys Pusvaškis, 70 m.

Prisiminkime Juos maldose.

Pamaldų laikas:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bazilikoje:
Sekmadieniais ir atlaidų dienomis: 10:00, 12:00
Šiokiadieniais: 18:00
Penktadieniais: 10:00,
18:00 - šv. Mišios jaunimui
Upytės Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčioje:
Sekmadieniais: 10:00
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje:
Vasario 2 d. 14 val.
Krekenavos slaugos ligoninėje:
Pirmą mėn. penktadienį: 16:00

Rodų koplyčioje:
Paskutinį mėn. sekmadienį: 14:00
Žibartonių koplyčioje:
II mėn. sekmadienį: 14:00
Dėl šv. Mišių užsakymo koplyčiose kreiptis į kan. P. Budriūną

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį
mėn. ketvirtadienį nuo 18.30 val.
iki 20.30 val., taip pat pirmąjį mėn.
sekmadienį ir 15 mėn. dieną - tarp
Votyvos ir Sumos.

Sveikiname
kan. Petrą Budriūną sausio
23 d. švenčiantį savo 79-ąjį
gimtadienį. Linkime sveikatos,
ramybės ir susitaikymo su
Dievo valia.

Trumpa parapijų informacija:
Klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas
Altaristas kan. Petras Budriūnas

Klebonijos raštinė - Bažnyčios g. 18, Krekenava,
		
38306 Panevėžio r. sav.
Tel. +370 620 20989; (45) 59 32 58
el.paštas: krekenavosbazilika@gmail.com
sąsk. nr. LT457300010002378753
įm. kodas 191260418
Klebonijos raštinės darbo valandos:
I-VI nuo 9:30 iki 13 val. Kitu metu kreiptis prieš ar
po šv. Mišių bazilikoje arba skambinti telefonu.
Caritas ir pastoracinės tarybos
vicepirmininkė - Akvelina Pogužinskienė,
tel. (45) 593 282
Gyvojo Rožinio būrelis - Gema Plėštytė,
tel. +370 605 81765 (naujas)
Dėl religinių spaudinių, žvakių ir kt.
devocionalijų įsigijimo kreiptis į
Ireną Teresę Kvedienę, 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
Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos
Aušrinės draugovės „Skautų“ vadovė - mokytoja
Ilona Dauderienė, tel. + 370 616 05313.
Krekenavos katechetė - Svajonė
Lapiniauskienė, tel. +370 615 53708
Marijos Legionas - Aldona Juozapaitienė,
tel. +370 616 05378
Upytės zakristijonas - Juozas Jakubonis,
tel. (45) 555 537
Upytės Gyvojo Rožinio būrelis ir Caritas Janina Bagdanskienė, tel. (45) 555 639
Upytės vargonininkė - Pranutė Adomaitienė,
tel. (45) 570 616
Vadaktėlių bažnyčios prižiūrėtoja Stasė Radzevičiūtė, tel. +370 617 33780

Laikraštėlį leidžia redakcinė kolegija už parapijiečių aukas. Paremti leidinį galite mesdami aukas į tam skirtą dėžutę bazilikos gale, arba
perduodami klebonui. Praėjusį mėnesį suaukota 269 Lt., išleista - 220 Lt. Kitą numerį numatoma išleisti iki vasario 15 d.
Laikraštėlio el. pašto adresas: bazilikoslaikrasciui@gmail.com, laukiame Jūsų straipsnių!
Dėkojame už Jūsų paramą!

