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DĖ KOJ U DI E V U I I R Ž MON Ė M SDĖ KOJU DIEVUI IR ŽMONĖMS

Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčios šventoriuje jau 

stovi naujas kryžius. Tai mano dovana parapijai, žyminti 

pastoracinio darbo joje dešimtmetį. Tai padėka ir Dievui 

už man suteiktą galimybę dešimt metų eiti klebono pa-

reigas šioje daug puikių žmonių turinčioje parapijoje.

Kartu šio kryžiaus atsiradimas žymi padėką Dievui 

už 625 metų krikščionišką Lietuvos istoriją ir Popiežiaus 

Benedikto XVI paskelbtų Tikėjimo metų pradžią.

Tikėjimo metus, kurie prasideda 2012 m. spalio 11-ąją 

ir baigsis 2013 m. lapkričio 24-ąją Šventasis Tėvas Bene-

diktas XVI paskelbė apaštališkuoju laišku Porta fi dei.

SU T V I RT I N S RYŠĮ  SU DI E V USU T V I RT I N S  RYŠĮ  SU DI E V U

Tikėjimo metų pradžia sutampa su dviejų svarbių įvy-

kių sukaktimis: su Vatikano II Susirinkimo pradžios 

penkiasdešimtosiomis metinėmis ir Katalikų Bažnyčios 

katekizmo paskelbimo dvidešimtosiomis metinėmis.

„Tikėjimas yra mūsų gyvenimo pa-

lydovas, leidžiantis nuolat nauju 

žvilgsniu išvysti tai, ką Dievas dėl 

mūsų daro. Tikėjimas, siekiantis 

įžiūrėti laiko ženklus šiandieninė-

je istorijoje, įpareigoja kiek vieną 

iš mūsų tapti gyvu Prisikėlusiojo 

buvimo pasaulyje ženklu. 

Šiandieniniam pasauliui ypač 

reikia įtikimo liudijimo tų, kurių 

protas ir širdis apšviesti Viešpaties 

žodžio ir kurie geba atverti dauge-

lio protą ir širdį Dievo ir amžinojo gyvenimo, kuris nesi-

baigia, troškimui.     

Tikėjimo metai tesutvirtina ryšį su Kristumi, nes tik jame 

galima saugiai žvelgti į ateitį ir būti garantuotam tikra ir 

tvaria meile“, – mums sako Popiežius Benediktas XVI. 

Tikėjimo metai  yra raginimas autentiškai iš naujo at-

siverti į Viešpatį, vienintelį Pasaulio Gelbėtoją, kuris už 

mūsų nuodėmes paaukojo savo gyvybę Golgotoje ant 

kryžiaus. O sutikti gyvenimo išbandymai teleidžia dar 

labiau suprasti kryžiaus slėpinį ir dalyvauti Kristaus 

kentėjimuose.

Parapijoje švenčiami atlaidaiParapijoje švenčiami atlaidai
Šeštinės (Viešpaties Žengimo į dangų iškilmė)
Šv. Antanas – birželio 13 d.
Šv. arkang. Mykolas (bažnyčios tituliniai) – rugsėjo 29 d.
Atlaidai (keliami į artimiausią sekmadienį)

Šv. Mišios aukojamosŠv. Mišios aukojamos
Sekmadienį - 10 val. (suma) ir 12 val. (votyva)
Šeštadienį - 11 val. ir 17 val.
Pirmadienį šv. Mišios aukojamos, jei yra laidotuvės
Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį – 17 val. 

Šv. Mišios Ariogalos kapinėse prie koplyčiosŠv. Mišios Ariogalos kapinėse prie koplyčios
Pirmą gegužės mėn. šeštadienį 17 val. 
 už visas parapijos mirusias motinas
Pirmą birželio mėn. šeštadienį 17 val. 
 už visus parapijos mirusius tėvus

InformacijaInformacija
Išpažintys klausomos 20 min. prieš šv. Mišias bažnyčioje.
Dėl visų sakramentų ir kitų klausimų kreiptis į kleboniją 
arba pusė valandos prieš ir po šv. Mišių bažnyčioje.

Klebonija:Klebonija:
Rudzinsko g. 2, LT-60260 Ariogala, Raseinių r.
 Tel. (428) 5 03 67
 Mob. tel. 698 32590
 El. paštas: gintautas@raseiniai.omnitel.net
 Svetainė internete: kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
 GPS: N550 15.942' E230 28.072'

ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223 
PARAMOS SĄSKAITA 
LT 77 7300 0100 9954 0167 
Bankas: Swedbank.



K RY Ž IAU S PR ASM Ė I R R E I K ŠM ĖKRYŽIAU S PR ASMĖ IR REIKŠMĖ

Kryžius yra labiausiai apibrėžiantis mūsų krikščioniškąją 

religiją ženklas. Tai malda ir tikėjimo išpažinimas vienu 

metu. Pagarbiai ir dėmesingai žegnodamasis, krikščionis 

išpažįsta savo priklausymą nukryžiuotam ir prisikėlu-

siam Kristui.

Kryžius naudojamas visur ir kokiomis tik nori pras-

mėmis. Jis praranda savo pradinę simbolinę reikšmę ir 

galų gale ima simbolizuoti ką tik nori. 

Manau, kad per daug pripratom prie gražių krucifi ksų 

ant sienos ir pamiršom, kas iš tikrųjų įvyko. Žinome, 

kad Jėzus buvo plakamas, kad jis nešė savo kryžių, kad 

jo pėdos ir rankos buvo pervertos vinimis, deja, retai 

pamąstom, ką tai reiškia.

Dėl to labai pravartu protar-

piais prisiminti laiką prieš 

du tūkstančius metų. Laiką, 

kada kryžius turėjo vieną 

vienintelę prasmę – buvo 

vienas iš baisiausių bausmės 

ir pažeminimo įrankių.

Po Kristaus prisikėlimo 

Kry žius įgijo naują reikšmę 

ir ženklina visą Vakarų pa-

saulio kultūrą. 

Kryžius – tai simbolis, kuris 

turi būti įnešamas, priima-

mas ir pasiūlomas kiekvie-

nam. Kryžius pirmiausia 

nurodo medį, ant kurio mirė Jėzus, perkeisdamas jį į 

meilės ir atpirkimo instrumentą. 

Kristus ant kryžiaus lieka ženklu mūsų žemėje, kad čia 

Lietuva. Kristus ant kryžiaus buvo ir liks ženklu, kad čia 

gyvena krikščioniška šeima.

Kryžius ant mūsų bažnyčių bokštų yra ženklas, kad 

mūsų žmonės nori kilniai ir garbingai gyventi.

Mūsų tėvai kantriai nešė kryžių, laikė savo namuose, 

statė sodybose, prie kelio, Jurgaičių Kryžių kalne ir 

mokėsi kantrybės iš jo. Tokiu pavyzdžiu turime sekti ir 

mes, jų paliktas vertybes privalome perduoti ateinan-

čioms kartoms. 

K RY Ž IAU S K E L IO STOT YSKRYŽIAU S KELIO STOT YS

Kryžiaus kelią sudaro 14 stacijų. Jos simbolizuoja Jėzaus 

Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Pancijų Pilotą 

iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo. Eidami Kryžiaus 

keliu, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, mokomės iš jo 

kantrumo, aukos ir meilės dvasios.

Tradicija teigia, jog pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės ga-

tvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija. Vėliau Kryžiaus kelio sto-

tis eidavo į šv. Žemę atvykę maldininkai. 

Kiekvieną penktadienį trečią valandą po pietų krikščio-

nys prisijungia prie pranciškonų procesijos. 

Devynios Kryžiaus kelio stotys yra išdėstytos siaurose se-

namiesčio gatvelėse, o penkios paskutiniosios – Šventojo 

Kryžiaus bažnyčioje, kuri stovi Golgotos kalno vietoje. 

Ši pamaldumo praktika ir šiandien gyva. Gavėnios metu 

apmąstoma bažnyčiose. Didįjį Penktadienį visam pasaulį 

einami Kryžiaus keliai miestų ir miestelių gatvėmis. Mi-

rusiųjų minėjimuose apmąstomi meldžiant mirusiems 

amžinos ramybės.

Kryžiaus kelią sudaro įžanga, 14 stočių ir pabaiga. Visų 

pirma skelbiama stotis. Po to skamba aklamacija – „Gar-

biname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave“, 

ir atliepas „kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį“. Vė-

liau skamba pamąstymas ir kreipinys „Pasigailėk mūsų, 

Viešpatie“. Baigiant Kryžiaus kelius giedama „Kurs už 

mus kaltus kentėjai“.
1-oji stotis. Jėzus nuteisiamas mirti.

2-oji stotis. Jėzus paima nešti kryžių.

3-ioji stotis. Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi. 

4-oji stotis. Jėzus sutinka savo Motiną. 

5-oji stotis. Simonas Kirėnietis padeda Jėzui nešti kryžių. 

6-oji stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą.

7-oji stotis. Jėzus parpuola antrą kartą. 

8-oji stotis. Jėzus sutinka Jeruzalės moteris. 

9-oji stotis. Jėzus parpuola trečią kartą. 

10-oji stotis. Jėzui nuplėšia drabužius.

11-oji stotis. Jėzus prikalamas prie kryžiaus.

12-oji stotis. Jėzus miršta ant kryžiaus. 

13-oji stotis. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus. 

14-oji stotis. Jėzus laidojamas kape.

Yra apskaičiuota, kad Kryžius ant kurio buvo prikaltas Kristus, 
jo relikvijų iki mūsų dienų yra išlikusi viena keturiasdešimtoji 
tikrojo Kryžiaus dalis. Kitos dalys žuvo bažnyčių gaisruose.

G E RU S Ž MON E S LY DI G E R I DA R BA IGERUS ŽMONES LY DI GERI  DARBAI
Nuo idėjos iki jos įgyvendinimo dažnai būna ilgas kelias. 
Mano galvoje gimusią idėją – pastatyti kryžių – padėjo įgy-
vendinti būrys nuostabių žmonių, kuriems noriu padėkoti.  

Pirmiausia nuoširdžiai dėkoju šio kryžiaus autoriui meni-
ninkui skulptoriui iš Utenos Pranui Kaziūnui. Šį kryžių 
Utenoje sukūręs meistras pats jį atvežė į Ariogalos šv. ar-
kangelo Mykolo bažnyčios šventorių.

Taip pat dėkoju padėjusiems pastatyti kryžių: Ariogalos 
statybinės konstrukcijos direktoriui Alfredui Masaičiui ir 
Komunalinio ūkio direktoriui Jonui Norkui.
Dėkoju  ir Jonui Maselskiui bei jo darbuotojams: Kęs-
tučiui Mongirdui bei Žydrūnui Venkui, sutvarkiusiems 
aplinką ir išklojusiems plyteles prie kryžiaus.

Ačiū tariu ir bažnytinės teisės bei civilinės teisės daktarui 
kun. Robertui Pukeniui rugsėjo 30 d. per titulinius šv. ar-
kang. Mykolo atlaidus pašventinusiam kryžių.

Taip pat dėkoju LR Seimo nariui Edmundui Jonylai, pa-
rėmusiam savo auka šio lankstinuko išleidimą. 


