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KANAUNINKAS STANISLOVAS KRUMPLIAUSKAS:
DARBAI PUOSELöJANT ANYKŠČIŲ BAŽNYČIĄ

Anykščiai gars÷ja ne tik unikaliu kraštovaizdžiu, istoriniais paminklais, bet ir šiame
krašte gimusiais, augusiais, Anykščius garsinusiais žmon÷mis. Anykščiai pirmą kartą pamin÷ti
1442 metais, o pirmoji bažnyčia buvo pastatyta XV a. antroje pus÷je1. Bažnyčia tapos paskata
augti miestui, kuriam 1516 m. suteiktos Magdeburgo teis÷s. Pirmoji bažnyčia sudeg÷ 1566 m.
gaisro metu, jos vietoje netrukus pastatyta kita, išstov÷jusi apie 200 metų. 1765 m.  jau be
karaliaus ir didikų paramos, kunigų Lapacinsko ir Tado Milašiaus rūpesčiu pastatyta mūrin÷
bažnyčia tituluota J÷zaus Nazariečio ir Šv. Onos vardu. 1899 m. klebono kun. Ferdinando
Ūselio ir parapijiečių rūpesčiu bei l÷šomis prad÷ta statyti nauja mūrin÷ bažnyčia. Mirus kun. F.
Ūseliui darbą tęs÷ Juozas Vembr÷. Statyba baigta 1909 m. Negotikin÷ raudonų plytų bažnyčia
bazilikinio plano 64 x 36 m. ploto. Aukštis iki vidurin÷s navos skliautų 36 m. bokštai – 84 m.
Tad bažnyčia tuo metu didesn÷ ir aukštesn÷ už Panev÷žio katedrą. Pirmojo Pasaulinio karo
metu vokiečiai susprogdino viršutines  bokštų dalis, kurios griūdamos sužalojo stogą ir
skliautus. Atstatyta tik 1928 m. su truputį žemesniais bokštais – 79 m.

Naująją bažnyčią konsekravo Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius 1914 m.
gruodžio 8 d. Bažnyčia pašvęsta Šv. apaštalo evangelisto Mato titulu (tikintieji ją sutrumpintai
tituluoja Šv. Mato vardu). 1928 m. gaisro metu bažnyčia buvo sužalota ne tik viduje, bet ir iš
išor÷s. Bažnyčios atstatymo darbus atliko klebonas kun. Juozapas Norvila.

Anykščių bažnyčią puosel÷jo čia dirbę dvasininkai,  daug nusipelnę ne tik pačios
bažnyčios grožiui, bet ir parapijos dvasingumo k÷limui, tik÷jimo stiprinimui ypač tuo sunkiu
sovietin÷s okupacijos laikmečiu.

Pamin÷tinas filosofijos dr. kun. Juozapas Čep÷nas (1880–1976), 1938–1945 m. dirbęs
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonu2, 1956–1964 m. čia vikaravęs dabartinis
Daugailių klebonas mons. Petras Baltuška3, nuo 1969 m. iki 1999 m. įvairias pareigas
(klebono, dekano, o nuo 1995 m. altaristo) už÷męs mons. Albertas Talačka (1921–1999)4. 

Nuo 1995 m. geguž÷s 25 d. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonu
buvo paskirtas kun. Stanislovas Krumpliauskas. Kartu jam tuo metu teko eiti ir Anykščių
dekanato vicedekano pareigas (dekanu nuo 1995 m.  tuometinis Sv÷dasų klebonas Vladas
Rabašauskas, v÷liau  Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius). Nuo 2005 m. balandžio 28 d.
(Vyskupo dekretu Nr. 121/05) 5  S. Krumpliauskas paskirtas Anykščių dekanato, jungiančio  14

1 B. Kviklys. Lietuvos Bažnyčios. Panev÷žio vyskupija. Chicago: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. 1984. T.
4. P. 88–94.
2 Filosofijos daktaras kunigas Juozapas Čep÷nas /  sudarytoja dr. Aldona Vasiliauskien÷. Vilnius: Regnum fondas.
2001. 136 p.
3 Vasiliauskien÷ A. Kanauninkas Petras Baltuška – religin÷s kultūros puosel÷tojas // Rytų Lietuva: visuomen÷s ir
socialinių grupių raiška bei sąveika. Straipsnių rinkinys. Leidinio sudarytojas ir atsakingas redaktorius doc. Dr.
Antanas Čiužas. Vilnius. 2002.  P. 305–329.
4 S. Maksvytis. A+A Monsinjoras Jubiliatas Albertas Talačka (1921–1947–1999) // Katalikų  žinynas 2001.
Vilnius: Katalikų pasaulis. 2001.  P. 286–287.
5 Kan. S. Krumpliausko asmeninis archyvas.
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parapijų6, dekanu. Klebonui  talkina altarista kun. Bronius Žilinskas bei vikaras kun. Jonas
Morkv÷nas.  

2007 m. kovo  2 d.  Panev÷žio vyskupo raštu (Nr. 80/ 07) kun. S. Krumpliauskui
suteiktas Panev÷žio vyskupijos katedros kapitulos kanauninko titulas7. 

Verta priminti, kad Anykščių dekanatas priklauso Panev÷žio vyskupijai, jungiančiai
devynis dekanatus8.

Darbo tikslas – apžvelgti kanauninko S. Krumpliausko veiklą Anykščiuose, pristatyti jo
bibliografiją.

Darbo uždaviniai – pateikti kanauninko darbus puosel÷jant Anykščių bažnyčią:
a) bažnyčios bei parapijai priklausiančių pastatų grąžinimas,
b) Dievo namų parapijiečių sielose kūryba.
Darbo metodai – surinktų ir sukauptų faktų sintez÷, jų analiz÷, pateikimas.
Literatūra – pirmą kartą apžvelgiami kanauninko veiklą nagrin÷jantys darbai, archyvin÷
medžiaga.
Bibliografin÷ apžvalga
Apie 1974 m. balandžio 9 d. šventimus į kunigystę pri÷musį Stanislovą Krumpliauską

rašyta jau sovietmečiu: dirbdamas Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vikaru
(1977–1982) kunigas už drąsų Dievo Žodžio skleidimą ne tik vyresniems, bet ir jaunimui,
pakliuvo į KGB akiratį. Tad jo pavard÷ randama buvusiame KGB dabar Lietuvos
Ypatingajame archyve9. Ši medžiaga yra paskelbta  knygoje „Monsinjoras Klemensas
Gutauskas“10, bei  „Lietuvos aide“ išspausdintame straipsnyje11.  Kupiškio vikarą, nesutikusį
talkininkauti okupantų saugumui, už „viešosios tvarkos pažeidimus“ – procesijų organizavimą
– okupacin÷ valdžia baud÷ administracin÷mis baudomis, užrašin÷jo jo pamokslus, sek÷
kiekvieną žingsnį, siek÷ sukompromituoti. Tam buvo pasitelkti spaudos darbuotojai, kurie
KGB nurodymu raš÷ straipsnius12 („Ko siekia vikaras S. Krumpliauskas“, „Nepritariu Jums,
vikare!“, „Prisidengus religijos skraiste“). Tačiau, nepaisant saugumo pastangų, kunigas išliko
tvirtas savo nusistatymuose ir apsisprendimuose. 

Tad neatsitiktinai 2006 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
nuodugniai ištyręs dvasininko Stanislovo Krumpliausko bylą, 2006 m. rugs÷jo 20 d. protokolu
Nr. 157 pripažino jį Laisv÷s kovų dalyviu13. 2006 m. spalio 10 d. Dalios Kuodyt÷s ir komisijos

6 Anykščių dekanatui priklauso šios parapijos: Alanta (Šv. apašt. Jokūbo bažnyčia), Andrioniškis (Šv. apašt. Petro
ir Povilo bažnyčia), Anykščiai (Šv. apašt. evang. Mato bažnyčia), Burbiškis (Švč. J÷zaus Širdies bažnyčia),
Dabužiai (Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia), Debeikiai (Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia), Šinkūnai (Švč. Aušros
Vartų Dievo Motinos bažnyčia), Raguv÷l÷ (Šv. diak. Stepono bažnyčia), Skiemonys ( Švč. M. Marijos
Aplankymo bažnyčia), Surdegis (Švč. M. Marijos ömimo į dangų bažnyčia), Sv÷dasai ( Šv. arkang. Mykolo
bažnyčia), Traupis (Šv. Onos bažnyčia), Troškūnai (Švč. Trejyb÷s bažnyčia), Viešintos (Šv. arkang. Mykolo
bažnyčia)
7 Kan. S. Krumpliausko asmeninis archyvas.
8 Panev÷žio vyskupijos dekanatai: Anykščių, Biržų, Kupiškio, Panev÷žio, Panev÷žio–Krekenavos, Pasvalio,
Rokiškio, Utenos, Zarasų dekanatai.
9 1981 metų agentūrin÷s veiklos planas // LVA. F. K-1. Ap. 15. B. 1404. L. 40, 54; 1982 metų agentūrin÷s veiklos
planas // LVA. F. K-1. Ap. 15. B. 1409. L. 16; Pažyma apie Kupiškio KGB skyriaus kompleksinį patikrinimą //
LVA. F. K-1. B. 1404. L. 13; 1983 metų agentūrin÷s veiklos ataskaitos // LVA. F. K-1. B. 1411. L.18.
10 A. Vasiliauskien÷. Monsinjoras Klemensas Gutauskas.Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo
centras. 2004. 482 p.
11 A. Vasiliauskien÷. Kunigas Stanislovas Krumpliauskas KGB dokumentuose // Lietuvos aidas. 2005. Balandžio
25. Nr. 94. P. 7.
12 A. Narutis. Ko siekia vikaras S. Krumpliauskas // Komunizmo keliu. 1982. Vasario 13. Nr. 19. P. 2, 4; P.
Petrauskas. Nepritariu Jums, vikare! // Komunizmo keliu. 1982. Kovo 13. Nr. 31. P. 3; J. Jarmalavičius.
Prisidengus religijos skraiste// Švyturys. 1983. Nr. 15. P. 21–22.
13 Kan. S. Krumpliausko asmeninis archyvas.
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pirmininko Gintaro Šidlausko pasirašytas pažym÷jimas, tų pačių metų spalio 26 d. buvo
įteiktas Vilniuje.

Kan. S. Krumpliausko asmenybę, jo veiklą  yra apžvelgę Vytautas Bagdonas14, Robertas
Buckus15, Vytautas Indrašius16, Tautvydas Kontrimavičius17, dr. Aldona Vasiliauskien÷18. 

Kanauninko atlikti darbai atsispindi ir bendro pobūdžio straipsniuose, atskleidžiančiuose
vieną ar kitą jo veiklos kryptį, bendravimą su įvairiomis asmenyb÷mis: „Aukoti pinigai
neįkv÷p÷ vargonams gyvyb÷s“19, „Nuo bažnyčios bokštas nenukris“20,  „Bokštas nebenuvirs“21,
„Atnaujinta prakart÷l÷s dekoracija“22, „Liturginių drabužių paroda“23, „Bažnyčios dovana –
liturgin÷ drama“ 24,   „Pagarbus monsinjoro Alberto Talačkos atminimas“25,  „Kunigo Alberto
Talačkos didžiulis kraitis – knygos saugomos bibliotekoje“26, „Žvilgsnis į bažnyčią senolei
Elenai primena vyro žūtį“27, „Tada, kai deg÷ Anykščių bažnyčia“28, „Kardinolo apsilankymas
Anykščiuose“29, „Prezidentas Valdas Adamkus tikisi, jog jis dar sulauks geresnio gyvenimo“30,
„Ukrainietis kunigas po dešimtmečio – v÷l Anykščiuose“31, „Klebonas paskirtas
kanauninku“32.

Periodikoje atsispindi ir kanauninko veikla, sulaukusi nepagrįsto nepasitenkinimo ir net
šmeižtų: „Kol parapija stengiasi susigrąžinti buvusias arklides, bažnyčią valdo ... komunalinis
ūkis“33, „Buvusios arklid÷s geidžia ir parapija, ir neįgalieji“34, „Aistros d÷l bažnyčiai grąžintų
pastatų. Kam tai naudinga?“35, arba – „Krikščionyb÷s sklaida – viena bendruomen÷ metasi į
verslą, kita siekia tapti biudžetine įstaiga“36, „Atviras paaiškinimas Anykščių policijos

14 V. Bagdonas. Vargonai groja, bet ne tie... // Ūkininko patar÷jas. 2003 Balandžio 22. P. 1, 2.
15 R. Buckus. Keliais sakiniais // XXI amžius. 2004. Geguž÷s 28. Nr. 41. P. 14.
16 V. Indrašius.  Kun. Stanislovas Krumpliauskas //  V.Indrašius. Doros šviesos ir tiesos apaštalai (Zarasų krašto
dvasininkai). Vilnius. 2003. P. 82–84;
17 T. Kontrimavičius. Šalia kasdien÷s maldos – vaistai ir procedūros // Lietuvos rytas. Priedas: Sveikatos gidas.
2004 lapkričio 9. Nr. 44. P. 1–2.
18 A. Vasiliauskien÷. Adventiniai pagerbimai Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje //  2005. Gruodžio 23. Nr.
298. P. 4; Gruodžio 24. Nr. 299. P. 4.
19 E. Ganusauskas. Aukoti pinigai neįkv÷p÷ vargonams gyvyb÷s. Įtaręs muzikologo apgaulę Anykščių kunigas
prad÷jo ieškoti teisyb÷s // Lietuvos rytas. 2002. Sausio 22. P. 6.
20 V. Bagdonas. Nuo bažnyčios bokštas nenukris // Utenis. 2003. Liepos 29. Nr. 88. P. 5.
21 V. Bagdonas. Bokštas nebenuvirs // XXI amžius. 2002. Spalio 18. Nr. 79. P. 1, 12.
22 M. Andriukaityt÷. Atnaujinta prakart÷l÷s dekoracija // Anykšta. 2004. Sausio 3.  P. 2.
23 V. Bagdonas. Liturginių drabužių paroda // Ūkininko patar÷jas. 2004. Birželio 12. P. 14.
24 R. Aleksiejūnas. Bažnyčios dovana – liturgin÷ drama // Ūkininko patar÷jas. 2005. Gruodžio 31. Nr. 155. P. ...
25 M. Kanišauskien÷. Pagarbus monsinjoro Alberto Talačkos atminimas // Šilelis. 2005. Lapkričio 26. Nr. 94. P. 5.
26 M. Kanišauskien÷. Kunigo Alberto Talačkos didžiulis kraitis – knygos saugomos bibliotekoje // Šilelis. 2005.
Lapkričio 30. Nr. 95. P. 6.
27 V. Bagdonas. Žvilgsnis į bažnyčią senolei Elenai primena vyro žūtį // Lietuvos aidas. 2001. Sausio 3. Nr. 1. P.
12.
28 V. Bagdonas. Tada, kai deg÷ Anykščių bažnyčia // Ūkininko patar÷jas. 2003. Sausio 11. Nr. 4. P. 13, 14.
29 V. Bagdonas. Kardinolo apsilankymas Anykščiuose // XXI amžius. 2002. Kovo 8. Nr. 19. P. 1.
30 V. Šmigelskas, L. Bitvinskas. Prezidentas Valdas Adamkus tikisi, jog jis dar sulauks geresnio gyvenimo //
Anykšta. 2002. Vasario 26. Nr. 23. P. 1, 3.
31 V. Bagdonas. Ukrainietis kunigas po dešimtmečio – v÷l Anykščiuose // XXI amžius. 2002. Lapkričio 22. Nr.
88. P. 5.
32 „Šilelio“ informacija. Klebonas paskirtas kanauninku // Šilelis. 2007. Balandžio 18. Nr. 28. P. 4.
33 L. Bitvinskas. Kol parapija stengiasi susigrąžinti buvusias arklides, bažnyčią valdo ... komunalinis ūkis //
Anykšta. 2002. Gruodžio 14. Nr. 144. P. 1, 7.
34 L. Bitvinskas. Buvusios arklid÷s geidžia ir parapija, ir neįgalieji // Anykšta 2003. Vasario 8. P. 1–4.
http//www.anyksta.lt/archyve/info.php?id=5073@date=2003-02-08.
35 V. Bagdonas. Aistros d÷l bažnyčiai grąžintų pastatų. Kam tai naudinga? // Ūkininko patar÷jas. 2003. Vasario
20. P. 16.
36 L. Bitvinskas, G. Šmigelskien÷. Krikščionyb÷s sklaida – viena bendruomen÷ metasi į verslą, kita siekia tapti
biudžetine įstaiga // Anykšta. 2002. Lapkričio 23. Nr. 135. P. 1.
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komisariatui“37. Į vieną iš šmeižtų klebonas kartu su parapijiečiais atsako straipsniu  „Kaip
„Anykšta“ katalikus ir pravoslavus supriešino“ 38. Išspausdintos ir vieno parapijiečio mintys
„Tegu visiems būna šviesu po saule“39.

Yra ir kitų kan. S. Krumpliausko veiklą mininčių informacinio pobūdžio straipsnių.
Pirmąsyk pristatyta kan. S. Krumpliausko bibliografija laukia detalesn÷s analiz÷s.
 Keli biografiniai faktai
Būsimasis kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas gim÷ 1945 balandžio 24 d. Zarasų r.

Smalvų parapijos Ciсiliškių kaime Krumplevskio Igno ir  Marijos Koreivo (1914–2004)
šeimoje. 1969 m. įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją. 1974 m. balandžio 9 d.
vysk. Romualdas Krikščiūnas Panev÷žio katedroje įšventino į kunigus. Tai buvo pirmas viešas
dviejų būsimų kunigų: Algio Baniulio ir Stanislovo Krumpliausko įšventinimas. 
Pirmoji parapija, kurioje teko 3 metus vikarauti – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija. Iš čia
buvo paskirtas į  Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapiją, v÷liau – į Papilį (Nekaltosios
Švč. M. Marijos), aptarnaujant Kvetkų  Šv. Jono Krikštytojo parapiją, o 1995 m. geguž÷s 24 d.
paskirtas į Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją. 

Kiekvieno dvasininko pagrindinis darbas – pastoracija. Tačiau šiame straipsnyje
nemin÷sime tų ilgų valandų, skiriamų pasirengti pamokslams (o kanauninko pamokslai įtaigūs
– žodžiai paliečia klausančiojo širdį), ligonių lankymo, išpažinčių klausymo (juk reikia
kiekvieną išklausyti, patarti, paguosti, padrąsinti), Pirmosios Šv. Komunijos, Anykščių
dekanatui priklausančių parapijų lankymo, švenčių bei atlaidų Anykščių dekanate bei
dalyvavimo Vyskupijoje vykstančiose religin÷se švent÷se ir daugelio kitų darbų.

Klebono, o v÷liau ir dekano kan. Stanislovo Krumpliausko darbuot÷je puosel÷jant
Anykščių bažnyčią išskyr÷me dvi pagrindines kryptis: 

1. Bažnyčios kaip architektūrinio paminklo ir parapijai priklausančių pastatų gražinimas
–  įvairūs remontai;

2. Gyvosios Bažnyčios statyba parapijiečių širdyse – pastoracin÷ veikla.
Kan. S. Krumpliausko darbuot÷ pastoracin÷je, administracin÷je, organizacin÷je, ūkin÷je

ir kitose veiklos sferose susilauk÷, kaip mat÷me, nemaža d÷mesio spaudoje ir gražaus
įvertinimo iš Bažnytin÷s hierarchijos – suteikiant kanauninko laipsnį.

Apžvelgsime kunigo veiklą Anykščiuose pamin÷tose abejose tarpusavyje glaudžiai
susijusiose ir viena kitą papildančiose srityse.

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios ir parapijai priklausančių pastatų
tvarkymas

Atvykusio į Anykščius kan. S. Krumpliausko lauk÷ įvairūs bažnyčios remonto darbai,
kurių dvasininkas ÷m÷si su jaunatviška energija. Pamin÷sime keletą itin svarbių darbų. Jau
pirmaisiais  metais pakeistos išpuvusios presbiterijos grindys – įd÷tas ąžuolinis parketas.
Pritvirtinta ant bažnyčios karnizų buvusi laisva skarda, bažnyčios bokštuose užbaigtos d÷ti
lubos. Kitais, 1996 metais, restauruota ornamentika bažnyčios viduje. 

2004 m. sutvarkytas vienas supuvęs bažnyčios bokštas ir naujai viršūn÷je įmontuotas
kryžius. Dar po metų – apdengtas bažnyčios presbiterijos stogas su mažu bokšteliu, pakeista
nemaža dalis lietvamzdžių. 2006 m. šventoriuje takai iškloti naujomis trinkel÷mis, sutvarkyti
aptrup÷ję centriniai laiptai. 

Šventoriuje sutvarkyti kunigų kapai.  Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios
šventoriuje ilsisi dvasininkai: Ferdinandas Ūselis (1838–1901), Alfonsas Gražys (1923–1992) ,
Jonas Ogintas (1911–1988), Antanas Vaškevičius (1913–1991), Juozapas Norvila (1884–1938)

37 G. Šmigelskien÷, L. Bitvinskas, V. Šmigelskas. Atviras paaiškinimas Anykščių policijos komisariatui //
Anykšta. 2003. Vasario 20. Nr. 21. P. 5.
38 S. Krumpliauskas, A. Petronis, R. Matiukas. Kaip „Anykšta“ katalikus ir pravoslavus supriešino //  Anykšta.
2003. Vasario 20. Nr. 21. P. 1, 5.
39 V. Kriaučiūnas. Tegu visiems būna šviesu po saule // Anykšta. 2003. Vasario 8. Nr. 16. P. 7.
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ir kan. Jurgis Žitkevičius (1892–1978). Kun. Albertas Talačka palaidotas naujosiose Anykščių
kapin÷se.

Dekanas atliko ženklių darbų atgaunant bei restauruojant parapijai priklausiusius
pastatus. 1997–1998 m. restauruota klebonija. Nepriklausomos Lietuvos laikais šis pastatas
buvo parapijos svirnas. Sovietmečiu, kai kunigai buvo išvaryti iš tikrosios klebonijos (ji buvo
išgriauta, o ant pamatų pastatyta ligonin÷), jie apsigyveno svirne, kuri ir tapo naująja klebonija.
Restauruojant kleboniją buvo išmūryti pečiai, įrengti kambariai, virtuv÷, apskardintas stogas.

Buvusios klebonijos arklid÷s sovietmečiu buvo pertvarkytos – ten įrengta vaikų ligonin÷.
Pagal restitucijos aktą prieš trejetą metų bažnyčiai sugrąžintas arklidžių pastatas. Su parapijos
bendruomen÷s centru (vadov÷ Rita Bertašien÷) parengti bendri projektai ir iš nevyriausybinių
organizacijų, tarkim „Renovabis“ fondo bei mūsų ministerijų (Kultūros, Socialin÷s apsaugos ir
kitų organizacijų) gauta 300000 Lt pastato renovacijai. Dabar čia įsikūr÷ parapijos namai. Pusę
pastato užima socialinę veiklą išpl÷tęs bendruomen÷s centras (kompiuteriniai, anglų kalbos ir
kiti kursai, jaunimo užimtumo programos), kitoje pus÷je – patalpos katechezei (vaikai
rengiami Pirmajai Išpažinčiai ir pirmajai Šv. Komunijai, yra specialus jaunavedžių kambarys –
besiruošiantiems santuokos sakramentams, jaunimo kambarys dvasiniams pokalbiams, patalpa
ateitininkams.

Pagal restitucijos aktą atgauta špitol÷, kurioje dabar įrengta Caritas būstin÷, šarvojimo
sal÷, anoniminių alkoholikų susirinkimų vieta (jų yra dvi grup÷s, renkasi kas antra diena, dirba
pagal Minesoto programą „Dvylika žingsnių“. Buvusioje špitol÷je vietą surado politiniai
tremtiniai ir politiniai kaliniai, be to čia įsikūrusi laikraščio „Šilelis“ redakcija. Patalpas turi ir
advokatas.

Prie špitol÷s yra taip vadinama Vyskupo sal÷, kuri taip pat atgauta pagal restitucijos aktą.
Nepriklausomos Lietuvos laikais ten vyko įvairūs renginiai, buvo skaitomos paskaitos.
Sovietmečiu patalpa paversta kino sale. Dabar išnuomota Vilniaus prekybai (už gautą nuomą
parapija išlaiko bažnyčios tarnus).

Pastatų atgavimas bei suremontavimas sudar÷ sąlygas – tur÷jo savas patalpas – kurtis
naujoms katalikiškoms organizacijoms, pl÷sti veiklą jau seniau įsikūrusioms.

Gyvosios Bažnyčios statyba
Be pastoracin÷s veiklos ryški kanauninko S. Krumpliausko darbuot÷ dvasin÷je srityje –

pamokslai, rekolekcijos, pokalbiai, pedagoginis darbas.
Anykščiuose 1995–1997 m. kanauninkas d÷st÷ tikybą A. Baranausko vidurin÷je

mokykloje 10–12 klasių mokiniams, o dabar lanko mokyklas konsultuodamas katechetes (jų
yra penkios): Antano Vienuolio gimnazijoje  Jono Biliūno gimnazijoje, Antano Baranausko
vidurin÷je mokykloje ir Žem÷s ūkio mokykloje. 

Dekano darbuot÷ ženkli ir įvairiose katalikiškose organizacijose. Vienų jų veiklą atvykęs
į Anykščius kanauninkas sustiprino, kitas – įkūr÷. Tai Gyvojo rožinio bendrija, tretininkai
(Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas), Marijos legionas, Švč. Sakramento pasauliečių
bendrija (Sodalicija), Caritas, Dekanato Šeimos centras, jaunimo organizacijos: ateitininkai,
maironiečiai, skautai. Žvilgter÷sime į kanauninko darbą kiekvienoje min÷tų organizacijų. 

Atvykęs į Anykščius kan. S. Krumpliauskas ÷m÷si vadovauti Caritui. Šias pareigas
per÷m÷ iš ilgamečio Anykščių dekano klebono mons. Alberto Talačkos. Anykščių dekanato
Caritas, kaip ir kituose Lietuvos dekanatuose, rūpinasi našlaičių, invalidų bei socialiai remtinų
šeimų socialine parama. Dekano d÷ka ne vienerius metus vyko glaudus bendradarbiavimas su
danais – iš jų gautos labdaros siuntos buvo dalijamos veltui (drabužiai, baldai, žaislai, invalidų
vežim÷liai ir kt.). Tačiau Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą – pagalba nutrūko. Mat dabar
danai tik surenka labdarą ir jos nebeatveža – lietuviams patiems reikia susimok÷ti už
transportą, o vieno furgono kelion÷ į Lietuvą kainuoja nuo 8 iki 10 tūkst. Lt. Tad, savaime
aišku, pagalbos buvo atsisakyta. 
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2006 m., pagal parengtus projektus, iš Europos Sąjungos l÷šų gaunami maisto produktai
– kas m÷nesį po 25 tonų visam Anykščių rajonui. Anksčiau šių maisto produktų iškrovimą ir
dalijimą organizavo Caritas (dirbo 5 savanoriai), talkinant kitoms seniūnijoms. Pasikeitus
Anykščių savivaldybei, at÷jus į valdžią merui Sigučiui Obelevičiui, į gaunamo maisto dalijimą
įsijung÷ ir jie, skirdami l÷šas ir transportą.

Dirbdamas Anykščiuose kanauninkas gausiai papild÷ parapijos Gyvojo rožinio bendriją.
Dabar ji jau jungia apie 300 narių (Anykščių dekanato pirminink÷ Stas÷ Šermukšnien÷).
Dekanui aktyviai palaikant ir remiant, 2006 m. rugpjūčio 6 d. Anykščiuose, buvo
suorganizuotas Panev÷žio vyskupijos Gyvojo Rožinio sambūris, skirtas Dievo Tarnui kun.
Alfonsui Lipniūnui. Min÷tos bendrijos nariai kiekvieno m÷nesio pirmąjį ketvirtadienį
meldžiasi Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje (visą dieną adoruojama prie
išstatyto Švč. Sakramento).

Kanauninkas jau rado  Anykščiuose veikiančius tretininkus (vadov÷ Elena
Kiauliavičiūt÷). Jie užsiima Maldos Apaštalavimo veikla. 

Anykščių parapijoje yra ir Marijos legionas (vadov÷ Stas÷ Saliamonien÷), tačiau jo
veikla  nepasižymi aktyvumu.

Dekanas didelį d÷mesį skiria jaunimo dvasiniam ugdymui. Tad neatsitiktinai jo
iniciatyva Anykščiuose įkurtos jaunimo organizacijos: skautai ir maironiečiai, s÷kmingai
veiklą tęsia ateitininkai. Min÷tų organizacijų dvasios t÷vas – kan. S. Krumpliauskas. Aktyviai
veikia skautai, kuriems vadovauja Anykščių dekanato vyr. katechet÷ Daiva Kuprionien÷
(centras įsikūręs Antano Baranausko vidurin÷je mokykloje). Maironiečiams vadovauja
mokytoja lituanist÷ Dangira Nefien÷. 

Ateitininkams – vikaras kun. Jonas Morkv÷nas. Verta priminti, kad ateitininkus subūr÷ ir
jiems vadovavo Švč. J÷zaus Širdies Seserų Tarnaičių kongregacijos (ACJ) vienuol÷ Adel÷
Baltrašiūnait÷, 40 metų dirbusi Anykščiuose. Ateitininkai pagal parengtas programas kasmet
organizuoja katalikiškas stovyklas. Užsi÷mimai vyksta parapijos namuose.

Svarbi Anykščių Šeimos centro (pirminink÷ Audril÷ Laurinavičien÷) veikla. Dera
pasteb÷ti, kad Šeimos centras, įsteigtas kanauninko iniciatyva 1996 m. ir tai pirmasis Šeimos
centras Panev÷žio vyskupijoje, kanauninkas šio centro dvasios t÷vas. Šeimos centras atlieka
svarbius darbus rengdamas būsimus jaunavedžius santuokos sakramentui. Jiems skaitomos
paskaitos apie šeimos planavimą, santuokos sakralumą, jos svarbą krikščioniškajam
gyvenimui, be to klausomasi paskaitų ir psichologin÷ms temoms.  Kanauninkas geb÷jo suburti
veiklių, pasiaukojančių žmonių – gydytojų bei mokytojų – kurie mielai talkina, skaitydami
paskaitas.

Darbai g÷rio ir grožio puosel÷jimui
Kalbant apie Anykščių bažnyčią būtina pamin÷ti ir vargonus. Mons. Alberto Talačkos

svajon÷ – pastatyti naujus klasikinius koncertinius vargonus. Ir jis, kartu su pastoracine taryba
buvo sudarę sutartį su Rimantu Guču (tai prie Lietuvos Kultūros ministerijos veikusių vargonų
dirbtuvių vadovas). Deja, monsinjoras ir taryba buvo apgauti. Prasid÷jo administraciniai
teismai, plačiai komentavo to laikmečio spauda40. 

Atvykęs į Anykščius ir matydamas tokią sud÷tingą pad÷tį, kan. S. Krumpliauskas prad÷jo
ieškoti naujos išeities. Jis kreip÷si į Anykščių vyno generalinį direktorių Joną Makštelę, kuris,
pasitaręs su gamyklos taryba, vargonams išskyr÷ 120000 Lt. Naujieji vargonai buvo parvežti iš
Anglijos, du metus montuoti. Tai galingi koncertiniai klasikiniai vargonai: 45 registrai, 3
manualai, 2600 vamzdžių nuo 10 cm iki 6,5 m. aukščio. Jie pranoko R. Gučo siūlytus
vargonus. Vargonus siekta sutvarkyti ir parengti 2000–iesiems – Jubiliejiniams krikščionyb÷s
metams.  1999 m. rugs÷jo 25 d. per titulinius bažnyčios atlaidus – Šv. Matą – vargonus

40 E. Ganusauskas. Aukoti pinigai neįkv÷p÷ vargonams gyvyb÷s. Įtaręs muzikologo apgaulę Anykščių kunigas
prad÷jo ieškoti teisyb÷s // Lietuvos rytas. 2002. Sausio 22. P. 6
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pašventino tuometinis Panev÷žio vyskupas Juozas Preikšas. Dera pasteb÷ti, kad nuo  1999 –ųjų
metų Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje kasmet vyksta tarptautiniai jaunųjų
vargonininkų festivaliai. Jie prasideda rugpjūčio pradžioje Seinų katedroje ir užbaigiami
Anykščių bažnyčioje.

Bažnyčioje, be  kita ko, yra dveji vargonai. Senieji atkelti prie Švč. M. Marijos vardo
altoriaus. Vietą jiems nurod÷ kun. Vaclovas Aliulis  MIC, kai lank÷si Anykščiuose su Elko
vyskupu ir kitais svečiais iš Lenkijos. Vizito tikslas – paanalizuoti, kaip įsikomponavo
Anykščių mieste A. Baranausko paminklas, mat Seinuose tuo metu irgi buvo pastatytas
paminklas A. Baranauskui. Dekanui A. Krumpliauskui paklausus, kur patartų patalpinti
senuosius vargonus, t. V. Aliulis,  atidžiai apsižvalgęs, patar÷ statyti prie Švč. M. Marijos
altoriaus.

Jaukioje, išpuoštoje bažnyčioje skambantys nauji vargonai sudaro galimybę meno
pajautos ugdymui, dvasiniam žmonių sielos grožio tobulinimui. 

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje skamb÷jo žymių Europos
vargonininkų atliekami kūriniai, koncertuoja ir studentai. Pastariesiems tai tarsi egzaminas – jų
grojimo klausosi Krokuvos ir Varšuvos muzikos akademijų profesoriai. Vargonais yra groję
ukrainiečiai, baltarusiai, vokiečiai, o daugiausia – lenkai. Iš lietuvių pamin÷tini Bernardas
Vasiliauskas ir Leopoldas Digrys. Vargonams akompanuojant yra giedojusios Jurgita Leitait÷,
Sigut÷ Trimakait÷, Vytautas Vepštas ir kt.

Tikinčiųjų sielos atgaivai jau antri metai bažnyčioje, dekanui aktyviai palaikant ir
remiant, rengiamos taip vadinamos Kal÷dų Misterijos (antrą Kal÷dų dieną). Pirmąją misteriją
pastat÷ Gražina Kovait÷ su Eriku Druskinu, antrąją – Galina ir Vytautas Germanavičiai.

Organizuojamos parodos: liturginių  rūbų, piešinių. Dera priminti, kad mons. A. Talačka
testamentu savo biblioteką bei sukauptą paveikslų kolekciją paliko parapijai, tad kan. S.
Krumpliauskas kilniai pratęsia monsinjoro veiklą.

Ne tik visoje Lietuvoje, bet ir išeivijoje žinomi Anykščiuose vykstantys garsūs Šv. Onos
atlaidai, sutraukiantys iš visų kampelių kraštiečius. Atlaidų metu po šv. Mišių organizuojami
įvairiausi renginiai, kurių ne vieną įtakoja dekanas kan. S. Krumpliauskas.

Kiekvienos parapijos gyvenimui itin svarbi spauda – spausdintas žodis. Kanauninko
rūpesčiu 2006 m. atnaujintas parapijos laikraštis „Parapija“ – pakeistas ne tik pavadinimas, bet
dalinai  ir turinys. Dabar tai m÷nraštis  „Iš tiesų“, kurį kuruoja „Kregždut÷s“ laikraščio
redaktoriai Vygantas Račkaitis ir Milda Telksnyt÷.

Kanauninko iniciatyva Anykščių parapija turi Pad÷kos knygą. Į ją įrašomi įžymūs
asmenys, kurie savo veikla ar finansine bei kitokia pagalba prisideda prie bažnyčios išlaikymo
ir finansavimo.

Glaustai pamin÷ta kanauninko veikla – siekimas dvasiškai parengti parapijiečius
art÷jančiam Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 100 m. jubiliejui, kurį anykšt÷nai švęs
2009 m.

Išvados:

1. Kanauninko Stanislovo Krumpliausko veikloje išskirtinos dvi kryptys:  techniniai
darbai ir Gyvosios Bažnyčios statyba.

2. Bažnyčios remonto darbai – svarbus faktorius parapijos dvasingumui.
3. Parapijai priklausiusių pastatų atgavimas ir jų sutvarkymas sudar÷ sąlygas jau įkurtų

katalikiškų organizacijų veiklai bei naujų organizacijų atsiradimui.
4. Kan. S. Krumpliauskas – katalikiškų organizacijų veiklos palaikytojas, jų kūr÷jas ir

dvasios t÷vas.
5. Kan. S. Krumpliausko organizuojami renginiai kelia anykšt÷nų kultūrą, ugdo

dvasingumą, stiprina tik÷jimą.
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