
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI
Metų sukaktys

Sukanka 55 metai, kai Ukmer-
gėje 1967 m. gegužės 1 d. gimė 
Rimas Romutis Čepelionis, vers-
lininkas, Lietuvos dziudo federa-
cijos viceprezidentas, Ukmergės 
dziudo federacijos prezidentas, 
Ukmergės rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto tarybos 
narys.

***
Sukanka 70 metų, kai Ukmer-

gėje 1952 m. gegužės 8 d. gimė 
Stasys Jackūnas, Ukmergės rajono 
savivaldybės politinis bei visuo-
menės veikėjas.

***
Sukanka 105 metai, kai Juk-

nonių kaime, Žemaitkiemio vals-
čiuje, Ukmergės apskrityje, 1917 
m. gegužės 20 d. gimė Vladas 
Ališauskas (Puškinas), Lietuvos 
pasipriešinimo sovietiniam oku-
pacijos režimui veikėjas, Didžio-
sios Kovos apygardos partizanas. 
V. Ališauskas žuvo 1949 m. 
gruodžio 30 d. Juodkiškio kaime, 
Pabaisko valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje.

***
Sukanka 75 metai, kai Ukmer-

gėje 1947 m. gegužės 16 d. gimė 
Raselė Girgždienė, mokslininkė 
fi zikė ir fi zikos mokslų daktarė.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Bažnyčioje – sakramentų suteikimo šventės

Pirmosios Komunijos šventė Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Šiais metais Ukmergės Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo bažny-
čioje Pirmąją Komuniją priėmė 
per 70 vaikų ir jaunuolių. Dar 
maždaug tiek pat asmenų ruo-
šiasi priimti Sutvirtinimo sakra-
mentą, kuris bus suteiktas šį šeš-
tadienį vyksiančiose iškilmėse. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Dekanas Raimundas Kazaitis 
informavo, kad šiemet Atgailos 
sakramentą ir Pirmąją Komuniją 
priėmė 73 vaikai ir jaunuoliai. 
Daugiausia Pirmosios Komunijos 
sakramentui ruošiasi dešimtmečiai 
(ketvirtųjų klasių mokiniai), bet 
kasmet pasitaiko ir keletas vyres-
nių, laiku nepriėmusių Pirmosios 
Komunijos. Pasak dekano, mažes-
niems nei dešimties metų vaikams 
suvokti tikėjimo tiesas dar sudė-
tinga. Siekiama, kad priimantieji 
Atgailą ir Pirmąją Komuniją jau 
būtų sąmoningi. 

Šiam svarbiam sakramentui 
ruošiamasi kone visus mokslo me-
tus. Rugsėjį vyksta registracija ir 
nuo spalio prasideda pasirengimas. 
Jo metu vaikai sekmadieniais kvie-
čiami į šventas Mišias, prieš kurias 
ar po kurių vyksta pamokėlės. 
Tikėjimo tiesų moko katechetė, 
keliose mokyklose dėstanti tiky-
bos pamokas, todėl vaikams jau 
pažįstama. Gegužės antroje pusėje 

vaikai priima Pirmąją Komuniją.
Kodėl Pirmajai Komunijai ne-

ruošiama per tikybos pamokas? 
Dekanas sakė, kad pamokų lanky-
mas nesiejamas su tikėjimu, o su 
bendruoju išsilavinimu. Tikybos pa-
mokas, kaip discipliną, gali lankyti 
visi –  ir tikintys, ir netikintys, bet 
norintys sužinoti apie tikėjimą vai-
kai. Disciplina yra bendro pobūdžio, 
neįpareigoja ir nereikalauja tikėti. 

„Pasirengimas sakramentams – 
Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui  
– susijęs su apsisprendimu gyventi 
tikėjime, eiti tikėjimo keliu, – sakė 
R. Kazaitis. – Tai – tikėjimo prak-
tikos dalykas. Vaikai pratinami 

dalyvauti mišiose, kad žinotų jų 
eigą, mokėtų melstis, laikytųsi 
sakramentų.“ 

Pandemijos metu pasirengimas 
taip pat vyko. Dėl karantino tiek 
vaikai Pirmajai Komunijai, tiek 
jaunuoliai Sutvirtinimui ruošėsi 
nuotoliniu būdu. Visgi dekanui pa-
čiam teko pabendrauti su kiekvienu 
jaunuoliu. Jie išsakė nuomonę, kad 
gyvai ruoštis būtų buvę geriau. 

Šiemet Sutvirtinimo sakramentą 
priimti ruošėsi gausi jaunimo grupė 
ir keletas suaugusiųjų. Iš viso – apie 
70 sutvirtinamųjų. Jaunuolių pasi-
rengimas vyko gyvai, o suaugusieji 
ruošėsi nuotoliniu būdu. Vyskupų 

konferencijoje buvo nustatyta, kad 
Sutvirtinimas gali būti suteikiamas 
ne jaunesniems nei 15-os metų 
jaunuoliams. Bet, kaip pastebėjo 
dekanas, tarp suaugusiųjų gali būti 
ir brandaus amžiaus sulaukusių 
asmenų, kurie apsisprendžia priimti 
šį sakramentą. 

Sutvirtinimo sakramento šven-
tė vyko gegužės 21 d. Iškilmėse 
dalyvavo Kauno arkivyskupijos 
kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Dalyvavo stebuklingojo paveikslo atidengimo iškilmėse

Krekenavos iškilmėse.

Į Krekenavos baziliką neseniai 
sugrąžintas ir iškilmingai atideng-
tas net septynerius metus Vilniaus 

restauratorių tvarkytas stebuklais 
garsus centrinio altoriaus pa-
veikslas. 

Į Krekenavos baziliką sugrąžintas garsus restauruotas centrinio altoriaus paveikslas. 

Restauratoriai šiam paveiks-
lui  grąžino pirminę formą. 
Dabar paveikslą rėmina bazili-
koje aptikti senieji atnaujinti bei 
auksu padengti ovaliniai rėmai. 
Prieš restauruojant, paveikslo 
forma buvo stačiakampė. Tačiau 
ištirta, kad prieš beveik keturis 
šimtus metų Madona buvo nuta-
pyta ant ovaliai išpjautų pušinių 
lentų. 

Restauruotas ir Mergelę su kū-
dikiu dengiantis sidabro apdaras, 

menininkų nukaltas iš tikinčiųjų 
votų – Dievo Motinai suneštų 
padėkos ženklų už išgydymą 
nuo įvairių negalių. Tyrinėtojai 
yra aptikę net XVII amžiaus 
votų. Vadinasi, jau tada buvo 
pripažinta šio paveikslo galia ir 
jam dėkota. 

2015 metais Krekenavos Švč. 
Mergelės Marijos paveikslas 
iškeliavo į Prano Gudyno restau-
ravimo centrą Vilniuje. Čia buvo 
nustatyta, jog paveikslo amžius 

siekia net 400 metų, 
o per šį laiką jis dau-
gybę kartų buvo nau-
jintas, restauruotas, 
keista jo forma, o 
tikrieji fragmentai 
užtapyti. 

Centrinio alto-
riaus paveikslo su-
grįžimo į baziliką 
proga buvo sureng-
tos gražios iškilmės. 
Taip pat buvo pa-
šventintas trečiasis 
bazilikos varpas, 
kurį padovanojo Pa-
nevėžio vyskupijos 
tikintieji. 

Š i o j e  š v e n t ė -
je dalyvavo ir bū-
rys ukmergiškių – 
Ukmergės Marijos 
Legiono Curia An-
gelų Karalienė narės, 

o taip pat – gyvojo rožinio narės iš 
Ukmergės ir Taujėnų.

Piligrimės taip pat dalyvavo 
Marijos legiono ACIES šventėje. 
Apie šią išvyką informavo Ukmer-
gės Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
parapija.

Parengė Vilma Nemunaitienė


