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Ariogalos parapijos laikraštis
Išeina mėnesio pirmą sekmadienį
Kaina 1 Lt.

ŠILINIŲ ATLAIDAI PRADEDAMI PALAIMINTOJO POPIEŽIAUS
JONO PAULIAUS II UŽTARIMU

Kun. Gintautas Jankauskas
Ariogalos parapijos klebonas

       Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos susirinkime buvo priimtas pasiūlymas Šilinių
atlaidus Šiluvoje pradėti švęsti rugsėjo 7-ąją ir baigti kaip įprasta – rugsėjo 15-ąją. Pirmoji
Šilinių diena nuo šiol visuomet bus skiriama palaimintajam popiežiui Jonui Pauliui II, kuris
kaip tik 1993 m. rugsėjo 7-ąją lankėsi Šiluvoje. Pradedant Dievo Gailestingumo metais šis
pasiūlymas yra brangi dovana Šiluvai.
       Šventasis Tėvas ne kartą savo kalbose buvo užsiminęs, kad svajoja pasimelsti prie Aušros
Vartų Marijos paveikslo ir pagerbti garsiąją Šiluvos Mergelę – Ligonių Sveikatą.
       Ketvirtąją savo vizito Lietuvoje dieną lankydamasis Šiluvoje popiežius Jonas Paulius II
suklupo maldai Apsireiškimo koplyčioje, bazilikoje dalyvavo Žodžio liturgijoje tema
„Krikščioniškoji šeima“, kardinolo Vincento Sladkevičiaus prašomas vainikavo iš Amerikos
atvežtą, daugelį išeivijos lietuvių parapijų apkeliavusią Nekalčiausiosios Marijos Širdies
statulą, Marijos globai pavesdamas lietuvių tautą. Popiežiaus apsilankymą Šiluvoje mena jo
dovanotas Vatikano meistrų darbo auksinis rožinis.
       Pamoksle per Žodžio liturgiją Šventasis Tėvas sakė:
       „Šventoji Šiluvos Mergele, – „Ligonių Sveikata“, su virpuliu šiandien kreipiuosi į Tave
kaip Visuotinės Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais Tu
nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, Kryžių žemę.
       Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušė prisikėlimo ir
vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį paverstų
vynu. Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi: ten, kur buvo
persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, dabar teįsigali religinė ir visuomeninė taika; kur vyravo
neapykanta, teviešpatauja atlaidumas; kur siautėjo nepakantumas, dabar visi tesuranda bendrą
kalbą ir tarpusavio pasitikėjimą“.
       Jonas Paulius II Šiluvos Mergelės prašė stiprinti lietuvių ryžtą klausyti Jėzaus žodžio –
Gyvybės žodžio, kuris čia buvo pasėtas prieš amžius. Šventasis Tėvas tikino žmones, kad
Marija, Taikos Karalienė, ilgus amžius saugojusi Lietuvą, nepaliks jos ir ateityje, tačiau mes
turime sekti jos, „tikėjimo keliauninkės“ pavyzdžiu: visą savo gyvenimą kreipti tik į Kristų,
klausytis Dievo žodžio ir jo laikytis.

       Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Šiluvoje atminti ant kalvelės miestelio
pakraštyje 1994 m. pastatytas kryžius.  Šventąjį Tėvą primena ir Šiluvoje įsteigti Jono Pauliaus
II namai.
       2008 m., švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų, popiežiaus
Jono Pauliaus II vardu buvo pavadinta šalia sakralios aikštės einanti miestelio gatvė. Rugsėjo 7
d. švenčiant Jaunimo šventę aikštėje tarp Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios popiežiaus Jono
Pauliaus II atminimas bei jo viešnagės 15 metų sukaktis Šiluvoje buvo įamžinta jam skirtu
paminklu.
       Šiais metais pradėdami Šilinių atlaidus ir mes nuoširdžiose maldose kreipsimės į
palaimintąjį popiežių Joną Paulių II užtarimo pas Dievą kiekvienai šeimai ir visai mūsų tautai.
O Švč. M. Marija tikrai neapleis savo vaikų su meile jai atsidavusių ir vykdančių Dievo valią.

POEZIJA EINA Į  ŽMONES
Nuo redakcijos

       Gegužės mėnesį įsikūręs Ariogalos literatų klubas „Atgaiva“ vieną iš  tikslų sau numatė
poezijos skaitymą žmonėms keliant klausimą „Kas mes esame?“. Ir štai per keturis savo
gyvavimo mėnesius nuveikta nemažai. Poeziją klubo nariai skaitė palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninėje, Ariogalos kultūros namuose, Paaluonyje (Kėdainių r.) ūkininko sodyboje,
Klumpės malūne (Jurbarko r.). O atskiri klubo nariai ir dar kitose vietose. Kur tik lankėsi
literatai visur buvo  šiltai sutikti.
       Numatoma dar nemažai išvykų šiais metais. Apie tai kituose laikraštėlio numeriuose.
       O šiandieną spausdiname vieno iš produktyviausio klubo nario Alfonso Vaičiulio
eilėraščius iš knygos „Pasilik žmogus“.

PASILIK ŽMOGUS

Kartoja ir kartoja Dievas: –Tu žmogus!– Ir vieversys aukštai nematomas pakilęs,
Valdovas žemės, tau ji atiduota, Tau virš galvos čirena, ar girdi?
Čia viskas tavo – žemė ir dangus, Pušynų choras ošia tyliai tyliai,
Per amžių amžius tau ji dovanota. Smėlėtais jo takais kada eini.

Kiekvienas rytmetis, saulėtekis čia tavo, Kaip deimantas rasos lašelis spindi,
Kad džiugintų ir šviestų spinduliais, Delnan įrieda, kai jį palieti,
Gaivus šaltinis iš kalnų srovenantis, Jaučiu krūtinėj kylant džiaugsmą didį,
Visus gaivinantis, kas tik prie jo ateis. Kurs auga, plečiasi, užlieja, auga tavimi.

                                            Kartoja ir kartoja Dievas man žodžius:
              – Gyvenki!  Nebijoki, nors nesyk likimas lamdys,

                                            Prašau tik vieno – pasilik žmogus!
                                            Ir aš paliksiu su tavim per amžius.



SMILTELĖ

Aš tik smiltelė, esanti ant kelio, Virš debesų aukštai kalnai iškilę,
Likimo ratai  rieda per mane, Maža smiltelė, kurgi tu esi?
Tik pasitraukt iš jo ne mano valioj, Parimę amžinai kalnai sukilę.
Nors skaudžiai mindo taip dažnai  mane. Viena smiltelė – ji tokia svarbi.

Viena smiltelė nieko nebereiškia, Mažas ir didelis vienodai reikalingas,
Tiktai dulkelė. Pūsteli, ir jos nėra. Be mažo nėra didelio, ir atvirkščiai,
Smiltelė prie smiltelės, žiū, jau kalnas, Didis ir mažas – vienuma didinga,
Vingiuoja kelias jo papėdėje. Beribiai, neaprėpiami  kalnai.

Aš tik smiltelė, esanti ant kelio,
   Kur veda kelias, tik spėliot galiu,

               Perdaug aš mažas, kad suvokti Visagalį,
                                                   Tik valią Jo aš vykdyti turiu.

APIE KNYGĄ „GIMTOSIOS NUODĖMĖS“

Pagal socialinių mokslų daktarą Kazimierą Sventicką
užrašė Rita

Tai, kokios mintys išnagrinėtos šioje knygoje, reikėtų mazgeliais užrišti kiekviename
nosinės kamputyje. Kad neužmirštume prieš žengiant kiekvieną  k r e i v ą  žingsnį.
       Vienas suvalkietis kunigas dar atgimimo euforijoje yra pasakęs, kad  „... ne durniams duoti
laisvę“. Tai akivaizdu iš šiandienos padėties Lietuvoje. Mes nebuvome pasiruošę rinkos
ekonomikai – nei žmonės, neš tuometinė valdžia. Socializmo didžiausia klaida buvo žmogaus
ir nuosavybės atskyrimas.  Iš karto reikėjo Nepriklausomojoje Lietuvoje išlaisvinti natūralų
žmogaus norą dirbti ir užsidirbti. Reikėjo leisti susijungti žmogui su nuosavybe, išlaisvinti
privatų interesą – ir jis padarys stebuklus.
       O dabar ar tą stebuklą turime? „Rusai mus laikė europiečiais, europiečiai – rusais. Tad
atgavę Nepriklausomybę galėjome tuo pasinaudoti ir labai gražiai sužaisti. Bet ... „buvę
vadovai nepasirūpino ilgalaike tautos gerove, o tik asmenine ir partine“, – sako daktaras K.
Sventickas. „Nebuvo vienovės tarp asmeninės gerovės ir valstybės strategijos. O jeigu valstybė
taip nesielgia, tai valstybėje tiesos vardas yra Turtas, o Meilės vardas – Valdžia! Šalyje
nebeliko gerai įrengtų fermų kompleksų, visos infrastruktūros žemės ūkyje... Todėl dar ir dabar
visur griuvėsiai – vaiduokliai tebestūkso visoje Lietuvoje... Ir apie ką jie byloja?!
       Dabar  ne  rusai,  baltarusiai,  ar  lenkai  yra  grėsmės  mums.  Patys  sau  esame  priešai.  Jei
norime   išlikti,  dėmesį turime sukoncentruoti į save, į savo vidines nuodėmes. Turime pažinti
tų nuodėmių kilmę.  Laikas viešai diagnozuoti priklausomybę nuo turto – kaip pagrindinę
grėsmę ir šalies nepriklausomybei, ir tautos išlikimui.
       Aristotelis, paklaustas apie laimę, atsakė labai lakoniškai: „Laimė – tai saikas“. Saikas –
tai brandaus nuosavybės valdytojo požymis, o pasidalijimas – patikimiausia turto apsaugos nuo
revoliucijų priemonių.
       Pati nuosavybė nėra blogis. Tačiau ji turi tarnauti žmogui ir visuomenei. O ką mes matome
šiandien Lietuvoje?..“

VASAROS ATOSTOGOS ARIOGALOS MIESTELYJE

Monika Kontautaitė, Sandra Klevinskaitė, Ariogalos gimnazijos mokinių taryba

Vasara, vasara, vasara... Jos laukia tiek Ariogalos gimnazijoje besimokantys mokiniai, tiek visas
jaunimas, laukia visus mokslo metus, tačiau kaip greitai ateina vasaros atostogos, taip greit ir praeina...
Galime pasidžiaugti, jog ir mažame Ariogalos miestelyje jaunimas vasaros atostogas praleido energingai,
nes čia netrūko nei renginių, nei šiltų vasariškų dienų, kurios neleido sėdėti namuose.

       Visi džiaugiasi, jog Ariogala netoli Dubysos, juk geriausia atgaiva karštą vasaros dieną įbristi į šaltą
vandenį. Tokios progos tikrai nepraleisdavo niekas, todėl visą jaunimą būdavo galima pamatyti ne kur
kitur, o prie mylimos Dubysos.

       Šią vasarą netrūko sporto varžybų bei turnyrų. Smagu, jog tinklinio turnyrai vyko ne kur kitur, o prie
Ariogalos stadiono esančiose tinklinio aikštelėse. Liepos 12-14-19 dienomis vyko tinklinio turnyras,
dalyvauti galėjo visi norintys. Puikų turnyrą suorganizavo Ariogalos tinklininkės, o prizus steigė K.K.
Dairena. O rugpjūčio 13 dieną įvyko kitas „Giminių tinklinio turnyras“. Čia dalyvavo 8 komandos iš
Vilniaus, Raseinių, Ariogalos bei Viduklės. Turnyrą suorganizavo Zenonas Rajunčius, o nugalėtojais tapo
vidukliškių šeima Audrius Žagužauskas ir Lina Žagužauskienė.

       Šią vasarą vyko ir kasmetinis sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Jame apsilankė Lietuvos buvę partizanai,
tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai, jų šeimų nariai, Lietuvos, Latvijos, Estijos partizanų
organizacijų vadai, "Misija Sibiras" ekspedicijų dalyviai, Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos
savanoriškų pajėgų atstovai, šaulių, skautų, kudirkaičių ir kitų patriotinių visuomeninių organizacijų
nariai. Mums garbę suteikė ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šventėje apsilankė Lietuvoje
garsus dainininkas Mino, jis visus pritraukė arčiau scenos, privertė pajudinti kojeles. Sąskrydyje pirmąjį
kartą ant scenos pasirodė ir nauja susikūrusi Ariogalos grupė „Laisvas rėžimas“. Kartu su skambiomis
gitaromis solistai traukė ir patriotinę A. Mamontovo dainą „Geltona, žalia, raudona“. Šventėje skambėjo
kapelų muzika, senolių traukiamos dainos. Visų veiduose švytėjo šypsenos.

       Visi geri dalykai amžinai netrunka. Ir rugpjūtyje mokiniai susimąsto apie draugus, su kuriais turės
dalintis vienu suolu. Tad linkime likti aktyviais ir su šypsenomis pasitikti naujus mokslo metus.

     Sveikiname Renatą Aleksiejienę, laimėjusią konkursą Ariogalos miesto seniūno pareigoms užimti.
     Linkime didelės ištvermės, stiprios valios, užsispyrimo, gerų ir drąsių sprendimų.

    Dėkojame Lionginui Alfredui Masaičiui, ženkliai finansiškai parėmusiam laikraštėlio leidybą.
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