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MARIJA – DIEVO GAILESTINGUMO  MOTINA

Kun. Gintautas Jankauskas
Ariogalos parapijos klebonas

Lapkričio 16-ąją Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minime Švč. M. Mariją, Gailestingumo Motiną.
Ši šventė Marijos garbei Vilniaus Aušros Vartuose vyksta net oktavą. Piligrimai iš daugelio aplinkinių
kraštų atvyksta pažvelgti į tamsų Vilniaus madonos veidą, vildamiesi Gailestingumo Motinos paguodos.

Švč. M. Marijos paveikslas tapytas ant 8 sujungtų ąžuolinių lentų. Spėjama, kad jį užsakė miesto
magistratas, Vilnių apmūrijus gynybine siena, apie 1520–1530 m. 1927 m. liepos 2 d. Aušros Vartų
Dievo Motinos paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas. Jam suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.
Tuomet aplink paveikslą buvo apie 14000 stebuklingų išgijimų ženklų – votų (aukso ir sidabro širdys,
rankos, kojos, akys ir kt. ), kurias sunešė atsidėkodami už išgijimą žmonės.

Atlaidų dienomis tikintieji kreipia savo žvilgsnį į visų Švč. M. Mariją, kurią lig šiol vadinome
švelniausiu vardu – Gailestingoji Motina. Marija yra Gailestingumo Motina, nes ji yra Motina Jėzaus
Kristaus, per kurį pats Dievas pasauliui atskleidė savo širdį, sklidiną meilės. Stovėdama po Kryžiumi,
Dievo Motina tapo Kristaus apaštalų, Bažnyčios ir visos žmonijos Motina – gailestingumo ženklas
žmonijai visiems laikams...

Nuo seno Aušros Vartų šventovė yra ypatingo susitikimo su Dievo Motina ir visų žmonių vienybės
vieta. Aušros Vartų Gailestingumo Motina vienija visą Lietuvą, čia susirenka ne tik parapijiečiai, bet ir
visos Lietuvos miestų ir kaimų ar vienkiemių tikintieji. Gailestingumo Motina yra ir pasaulio Motina,
taigi pas ją plūsta iš viso pasaulio tie, kurie išsiilgę gailestingo žvilgsnio.

Gailestingumas išplaukia iš mūsų kasdienybės, jo mes trokštame savo artimiesiems, savo šeimoms,
savo gyvenimams, nes esame silpni. Silpniesiems reikia susitaikymo, silpniesiems reikia Dievo – artimo,
mylinčio, gailestingo. Ne tautybė šiuo atveju mus vienija, bet mūsų nuodėmingumas – grandinė jungianti
mus vienas su kitu. Marija jungia mus, Ji visus glaudžia prie savęs –  kaip geroji motina savo vaikelį prie
krūtinės ir veda link Gailestingojo Jėzaus.

Ir šiais metais esame kviečiami visi į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus
(lapkričio 13 – 20 dienomis). Kiekvieną Atlaidų dieną 11.00 šv. Mišias transliuos Marijos radijas.
Pasimelskime prieš stebuklingąjį Dievo Motinos paveikslą. Jos apgynimo ir globos mūsų tautai šiandien
reikia labiau negu bet kada anksčiau. Vienykimės kartu maldoje prie Gailestingosios Motinos poetės
Lacrimos žodžiais:

            „Tu mūsų Priebėga tikra, saugi,
Nė vieno Tu neatstumi varguolio,
Kurio nuoširdų gailestį regi,
Kurs verkdamas prie Tavo kojų puolė”

SUTRIKUSĮ INTELEKTĄ TURINČIO VAIKELIO GIMIMAS
ŠEIMOJE

Sigita Grubliauskaitė

Gyvenimas – lyg nerimastinga upės tėkmė, galinti netikėtai mus pagauti ir nunešti
nežinoma kryptimi. Dievo planai žmogui kartais yra neaiškūs ir nesuprantami. Mūsų proto
galios ribos neleidžia suvokti kai kurių gyvenimo upės tėkmės vingių. Įvykus nelaimei
klausiame savęs: „kodėl, už ką, kas kaltas? Gal tai mano nuodėmės privedė prie šitokių
padarinių? O gal Dievo nėra, jei leido gimti šiam kūdikėliui nesveikam?“ Vienareikšmiško
atsakymo nėra. Kai baigiasi klausimai ir kaltinimai, ateina liūdesys ir susitaikymas. Tai
reikalingas vidinio gijimo procesas, kuris leidžia priimti šį duotą kryžių. Šventajame Rašte
sutinkame paguodą iš Jėzaus lūpų: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš
jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir
nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“
(Mt 11, 28-30).

Sutrikusį intelektą turintis šeimos narys – tai stigma ne tik jam pačiam, bet ir visai šeimai
bei jos nariams. Tėčiui, mamai, broliui ar sesei... Gimus šeimoje tokiam vaikeliui gyvenimas
pakinta negrįžtamai. Dažnai mama jau nebegali tęsti galbūt mėgstamo darbo ir prisidėti prie
šeimos pragyvenimo, nes jos neįgaliam sūneliui ar dukrelei bus reikalinga nuolatinė priežiūra ir
buvimas šalia. Kas suskaičiuos neįgalaus kūdikėlio mamos ašaras prie lopšio? Kas įstengs
paguosti tėtį, tyliai kenčiantį vienumoje? O jei mama daugiau vakarais nepaseks pasakos
likusioms sveikoms savo atžaloms ir neapklostys prieš miegą? Juk ir sveikiesiems vaikams
reikia dėmesio ir globos, kol jie maži. Tai yra išbandymas visai šeimai – išbandymas, ar šeimos
kertiniai akmenys pakankamai tvirti, kad meilė nugalėtų neviltį ir leistų nešti šį duotą kryžių su
meile. Labai svarbu, kad šis į šeimą atėjęs „kitoks“ žmogutis dar labiau suvienytų visus šeimos
narius ir nenustelbtų glaudžių santykių tarp sutuoktinių ir likusių jų atžalų. Juk neretai tokiais
atvejais „sveikieji“ vaikai lieka palikti vienumoje. Tėvams belieka laiko galvoti, kad jie būtų
pavalgę, šiltai aprengti, bet jų vidinė būklė ir kasdieniai rūpestėliai lieka nepastebėti ir užmiršti.
Tokie vaikai vėliau gali nebemylėti sutrikusį intelektą turinčio brolio ar sesers, o vėliau jį net
atstumti, nes tai juk jis (neįgalusis) atėmė visą tėvų dėmesį ir šilumą. Šitie sveikieji vaikai
užaugę nebeįstengs pamilti savęs, nes visada pirmenybė buvo teikiama sergančiajam šeimos
nariui. Tokiam žmogui visada atrodys, kad kiti už jį yra svarbesni. Todėl būtina, kad tėvai
neužmirštų savo sveikųjų vaikų, nors ir kaip atrodytų, jog tie sveikieji yra geresnėje padėtyje.

Tik malda į Dievą ir šeimos mobilizacija padeda susitelkti ir neužmiršti vienas kito šeimoje.
Tik begalinė meilė sergančiam žmogučiui leidžia suprasti, kad jis ne tik atima daug laiko,
poilsio ir ramybės, bet duoda neįkainuojamą supratimą apie tikrąją kančios prasmę, nes tik
mylintis žmogus mato joje prasmę. Kad ir kaip bebūtų keista, tose šeimose, kurios augina
sutrikusį intelektą turinčius vaikus, visuomet įvyks daug daugiau stebuklų nei galima
įsivaizduoti. Kiekvienas tokio augančio žmogučio pasiekimas bus priimamas su didžiausia
nuostaba, susižavėjimo šūksniais ir begaline meile. Meilė jam ateityje nuties šviesesnį rytojų ir
sumažins galimus ligos padarinius. Tik rami aplinka, meilė šeimoje padės jam augti, tobulėti ir
integruotis į visuomenę. Tik pamilstant šią negalią šeimoje atsiras darna, meilė ir ramybė.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
http://lt.wikipedia.org/wiki/1520
http://lt.wikipedia.org/wiki/1530


ĮSPŪDINGOS  ŠVENTĖS AKIMIRKOS

Džiuljeta Banienė – Raseinių meno mokyklos
Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja

       Šių metų spalio 12-14 dienomis Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas šurmuliavo nuo mokinių
linksmo čiauškėjimo, netylančių muzikos garsų, nesibaigiančių kalbų ir įspūdžių.  Šiomis dienomis
mokykla šventė savo dvidešimties metų jubiliejų, vyko šventiniai renginiai. Atvykusius svečius nustebino
atsinaujinusios mokyklos patalpos, džiugino linksmi mokytojų ir vaikų veidai.
Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas – meninio ugdymo institucija, teikianti pradinį profesionalaus
lygio muzikos ir dailės išsilavinimą, ugdyti Ariogalos miesto, Raseinių, Kauno rajonų (Čekiškės
miestelio) vaikų bei suaugusiųjų estetinį, meninį, muzikinį skonį, sudaryti palankias sąlygas formuotis
kūrybiškai asmenybei, propaguoti profesionalųjį meną.
2010 metais spalio 8 dieną filialas turėjo paminėti mokyklos jubiliejinę datą. Tačiau 2010-2011 metais
mokykloje vyko rekonstrukcijos darbai. Mokytojų kolektyvas nusprendė Ariogalos filialo įkūrimo šventę
pažymėti   2011 metais spalio 12-14 dienomis šventiniais renginiais:
       Spalio 12 diena buvo skirta mokyklos mokiniams, absolventams ir jų tėveliams, spalio 13 dieną
Ariogalos švento arkangelo Mykolo bažnyčioje parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas aukojo
šventąsias Mišias Ariogalos filialo mokytojų kolektyvui, mokiniams ir jų tėveliams. Paskutinis jubiliejinis
renginys vainikavo mokyklos šventę, kurioje dalyvavo Raseinių rajono garbingiausi svečiai: Raseinių
rajono savivaldybės meras Remigijus Ačas, rajono tarybos narė Aldona Ona Radčenko, Seimo narys
Edmundas Jonyla, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų
skyriaus vyresniosios specialistės Asta Cicėnienė, Asta Pagarauskaitė, Raseinių meno mokyklos
direktorius Gintautas Grigalius, direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Birutė Galdikienė, Ariogalos miesto
seniūnė Renata Aleksiejiėnė, Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė
Kvietkuvienė, Ariogalos miesto  įvairių Įmonių, akcinių bendrovių savininkai, parėmę mokyklos šventę ir
kiti garbūs svečiai. Džiugu buvo matyti į jubiliejinį renginį atvykusias mokykloje dirbusias pedagoges
Ingridą Maslauskienę (fortepijonas, chorinis dainavimas), Liną Mažeikaitę-Jančiuvienę (kanklės) bei
buvusius mokinius. Visus atvykusius klausytojus nustebino puikiai mokinių atlikti kūriniai, aukštas
koncerto lygis. Dar ir šiandien mokytojus ir jaunuosius atlikėjus džiugina visų dalyvavusių šventėje
malonūs atsiliepimai.
       Ariogalos filialas vienas iš keturių  Raseinių meno mokyklos įsteigtų filialų (kiti filialai įsteigti
Šiluvoje, Viduklėje, Girkalnyje), pradėjęs veikti 1990 metais spalio 8 dieną Ariogalos lopšelio-darželio
patalpose. Pirmaisiais mokslo metais filiale įsteigti keturi muzikos skyriai: fortepijono, akordeono,
smuiko ir kanklių. Priimti 45 mokiniai, kuriuos mokė penki pedagogai: Danutė Nedzinskienė, Džiuljeta
Banienė, Daiva Spudvilaitė, Renata Grigalytė, Varsa Liutkutė. Metams bėgant mokinių skaičius augo.
Keitėsi mokytojai, steigėsi naujos muzikos specialybės: chorinis dainavimas, muzikos istorija, pučiamųjų
klasė, dailė.
        Šiuo metu mokykloje dirba šie mokytojai: Danutė Nedzinskienė (akordeonas), Džiuljeta Banienė
(fortepijonas), Danguolė Raškevičienė (muzikos teorija, chorinis dainavimas), Ramunė Jurkienė (kanklės,
muzikos istorija), Arūnas Krištapavičius (klarnetas, saksofonas), Danguolė Gudžiuvienė (smuikas), Alina
Skirmantaitė (fortepijonas), Gitana Evseičikaitė (dailė).
        Nuo 1991 metų Ariogalos filialui vadovauja  mokytoja Danutė Nedzinskienė.
        Ariogalos filialo mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos (atlieka savo kūrybos kūrinius, dainas,
grojimo techniką demonstruoja muzikiniuose projektuose, teminių popiečių metu), rajono, apskrities
meninėje veikloje, jaunųjų atlikėjų respublikiniuose bei  tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose.
Ugdytiniai pelnė prizinių vietų ir diplomų (kanklių, fortepijono  klasės). Mokytojai aktyviai vykdo
švietėjišką kultūrinę veiklą: organizuoja koncertus Ariogalos bendruomenei, Ariogalos miesto švietimo
įstaigose, VšĮ Ariogalos palaikomojo gydymo slaugos ligoninėje, rengia pažintines edukacines
ekskursijas šalyje ir užsienyje (Vilniuje, Kaune, Punske, Varšuvoje). Mokytojai palaiko glaudžius
partnerystės ir kūrybinio bendradarbiavimo ryšius su Garliavos meno mokyklos Babtų filialu, Kauno
rajono Čekiškės Pr. Dovydaičio vidurine mokykla, Šilalės muzikos mokyklos Kaltinėnų filialu.

Poezija eina į žmones

NESVARBU KAD RUDENĖJA

        Ariogalos  literatų klubo „Atgaiva“ nariai toliau vykdo literatūrines keliones. Lankytasi
Tytuvėnų bažnyčioje, Kryžių  kalne, Pranciškonų vienuolyne, Paberžėje,  Babtų  bibliotekoje.
         Šiemet numatyti dar keli išvykimai.
         Spausdiname klubo  narės  vieną iš eilėraščių.

Redakcija

IŠTIRPINK   LIŪDESĮ

Virginija Milerytė – Paulauskienė

Tik neliūdėk. Nereikia. Tu  pasvajoki apie jauną sodą.
Juk daug gyvenime tokių dienų, Jį ką tik papuošė balti žiedai –
Kurias žmonės prakeiksmu prakeikia, Tada tikrai tau neatrodys,
Bet geriau neprisiminki jų... Kad esam žemėje svečiai.

Lėtai užmerk sunkias blakstienas. Ir tavo rankos tokios lengvos,
Tiesiog tu pavargai perdaug. Ir kaktoje nėra raukšlių...
Skink mintyse gelsvas purienas, Tiktai girdi kaip ošia bangos
Drugelį margą vykis ir pagauk... Prie smėlio kopų nuostabių...

Jauti kaip kūnas šviesą geria...
Giliai širdy lyg kas suvirpo...
Akis atmerki – vėl gyventi gera,
Nes  paprasčiausiai – liūdesys ištirpo...
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