
2010 m.
Spalis
Nr. 10 (17)

VERSMĖ
Ariogalos parapijos laikraštis
Išeina mėnesio pirmą sekmadienį

MOKYTOJAU, KAS TU ESI?

       Gyvenimo vedlys ar tik žinių skleidėjas? O gal tik nuolatiniame bėgime,
kasdienybės rutinoje ir vaikų šurmulyje Tau jau sunku būti mokinio Draugu?
Juk Tavyje jaunoji karta bando įžvelgti pavyzdį ir autoritetą. Todėl Mokytojo
dienos proga Tau linkiu pirmiausia surasti glaudų santykį su kiekvienu vaiku,
džiaugtis darbo vaisiais ir matyti prasmę nelengvame savo darbo kelyje. Tegul
Dievas teikia stiprybės, sveikatos ir sėkmės asmeniniame bei visuomeniniame
gyvenime.

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS

Ariogalos parapijos klebonas
Kun. Gintautas Jankauskas

2002 m. spalio 16 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė apaštališkąjį laišką apie Rožinio
maldą, primindamas jos išganingą veikimą ir tai, kad ši malda per amžius nė kiek neprarado savo
aktualumo. Rožinio esmė – vienijantis su Marija ir jos vardu lūpose apmąstyti didžius išganymo
slėpinius. Lietuvos Vyskupų konferencija žodį „paslaptis“ pakeitė „slėpinio“ sąvoka, nes mąstoma
ne apie kažką, kas nuo tikinčiųjų paslėpta, bet apie tai, kas maldoje ir kontempliacijoje
atsiskleidžia, kas atrandama. Slėpinys (gr. mysterion – „užmerkti akis ir užverti lūpas“). Rožinyje
slėpiniai – tai Jėzaus Kristaus ir Mergelės Marijos gyvenimo įvykiai, aprašyti Naujajame
Testamente. Į Rožinį įtrauktas Marijos paėmimas dangun ir karūnavimas.
       Popiežius Jonas Paulius II praturtino Rožinio maldą prie tradicinių 15 slėpinių trijose dalyse
pridėdamas dar vieną – Šviesos dalį su penkiais išganymo slėpiniais. Tai antroji Rožinio, o Kančios
ir Garbės dalys tapo atitinkamai trečiąja ir ketvirtąja. Lietuvos Vyskupų konferencija 2002 m.
spalio 23-24 d. posėdyje patvirtino Lietuvai naują Rožinio maldos tvarką, atitinkančią Šventojo
Tėvo paskelbtus reikalavimus.
       Spalio mėnuo skiriamas Švč. M. Marijos Rožiniui (nuo spalio 1 d. iki 31 d. imtinai). Mūsų
bažnyčioje spalio mėn. Rožinio malda kalbama: šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o
šventadieniais ir sekmadieniais prieš Votyvos šv. Mišias. Trumpas Rožinio maldos kalbėjimo
planas yra mūsų bažnyčios skelbimų lentoje.
       Marijos radijo klausytojai Rožinio maldą gali kalbėti tiesioginiame eteryje 95.7 MHz arba 91.8
MHz dažnumu, taip pat internete, adresu: www.marijosradijas.lt kiekvieną  rytą 06:20, dieną 14:00,
vakare 19:00 ir naktį 01:00. Kviečiame gausiau dalyvauti Rožinio maldoje.

MINTYS IŠ ŠILUVOS
Antanas Kišonas
       Rugsėjo 11 d. Šiluvoje, būdamas Šilinių atlaiduose, šalia pasimeldimo turėjau ir antrą tikslą –
susitikti ir pasikalbėti su Šiluvos klebonu kun. Erastu Murausku. Prie popiežiaus Jono Pauliaus II
namų budintis jaunuolis padėjo man surasti kleboną ir nuvedė mane į jo namus. Kleboną radau dar
namuose, pasisakiau, kas esu ir kokiu reikalu atėjau. Ir klebonas, nors būdamas labai užsiėmęs,
sutiko paaukoti keletą minučių pokalbiui:

– Gerbiamas klebone, kada ir kaip atsiradote Šiluvoje?
Po studijų pirmiausia dirbau Eržvilko ir Vadžgirio parapijose. Ten ėjau klebono pareigas. 2003 m.
man buvo pasiūlyta persikelti į Šiluvą. Taip čia ir atsiradau.

– Kuom išskirtinė Šiluvos parapija, jos žmonės?
Jau ankstesniais laikais tai buvo knygnešių kraštas ir knygų platinimo aplinka. O ir sovietiniais
laikais, atidžiai stebint saugumui, darant spaudimą ir persekiojimą, šitie darbai vyko. Reiškia
žmonėse buvo gilus tikėjimas. O tai įvairiapusiškai pasireiškia ir šiandien.

– Kaip skleidžiate šv. Rašto tiesas tarp žmonių, kaip tai darote kasdienybėje?
Dažnai kalbu per Marijos radiją. Skaitau paskaitas studentams. Lankausi įvairiose, ypač jaunimo,
stovyklose. Bet kokiame susitikime su parapijiečiais tikėjimo tiesas stengiuosi pagrįsti gyvu
pavyzdžiu.

– Ar palaikote ryšius su įvairiomis organizacijomis, sambūriais?
Taip, glaudūs ryšiai su vidurine mokykla, Caritu, atvykstančiais piligrimais, su neįgaliaisiais, šeimų
renginiais. Stengiuosi dalyvauti parapijos žmonių bei svečių gyvenime ir juos suprasti, įsiklausyti.

– Kokios grupės, sekcijos veikia prie bažnyčios?
Tai pastoracinė tarnyba, skautai, jaunieji maltiečiai, Marijos legionas, Caritas.

- Koks Šiluvos jaunimas?
Atsakysiu trumpai – puikus. Tik reikia jį suprasti.
       – Ar didelę naštą Jums uždeda įvairūs renginiai, priėmimai, kitos apeigos?
Atsakymas būtų toks – Dievas uždeda kryžių, kurį negali nepakelti.

– Ką patartumėte kitų parapijų tikintiesiems, jų vadovams?
Gyventi artimai su Dievu per paprastumą, per kasdienybę. Ir tai pačiam liūdyti.

– Ar pilnai įgyvendinate savo siekius sumanymus, ar patenkina Jūsų darbo rezultatai ar
esate laimingas?

 Pilnatvė bus po mirties. O ar laimingas – taip.
       Padėkojau gerbiamam klebonui už malonų pokalbį ir atsiprašiau už sugaištą laiką. O jis
palinkėjo mūsų parapijos laikraštėliui „Versmei“ parapijos gyvenimą pailiustruoti ir nuotraukomis.

ATLAIDUS ĮPRASMINANTI AURA
Elena
       Rugsėjo 26 d. šv. arkang. Mykolo tituliniai atlaidai mūsų parapijos bažnyčioje paskutinieji
šiuose bažnytiniuose liturginiuose metuose. Sumos šv. Mišias aukojo Raseinių vikaras kun. Petras
Mackevičius. Pasakė išskirtinę homiliją. Atlaiduose dalyvavo garbūs svečiai: seimo narys
Edmundas Jonyla su žmona, rajono tarybos narys Dainius Šadauskis, miesto ir kaimiškosios
seniūnijų seniūnai, nemažas būrys parapijiečių. Po šv. Mišių seimo narys Edmundas Jonyla šiltai
aptarė bažnyčioje parapijos aktualijas, padėkojo klebonui kun. Gintautui Jankauskui už nuoširdų
darbą, nes čia visada gera ir įdomu. Trumpą literatūrinę improvizaciją paskaitė poetai Juozas
Mickevičius ir Antanas Kišonas. Iškilmę pagarbiai užbaigė sudainuotas „antrasis himnas“ –
Maironio „Lietuva brangi“, suvirpinusi parapijiečių širdis brandžia meile Lietuvai.

„CARITAS“ SVEČIAVOSI DOTNUVOJE
Pasakoja: Zofija Saltonienė, Pranutė Lukminienė, Elena Vaičiulienė

Neseniai svečiavomės Dotnuvoje, kur vyko Kauno arkivyskupijos „Caritas“ konferencija. Ją
organizavo Kėdainių dekanatas. Šv. Mišias aukojo Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebonas Kauno I
dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Po to su dalyviais ilgai kalbėjosi

http://www.marijosradijas.lt/


Dotnuvos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas kun. Gražvydas
Geresionis. Buvo kalbama apie meilę artimui, gerumą, mokėjimą atleisti, nesmerkti. Lankėmės
vienuolyno muziejuje, kur pamatėme senovėje naudotus religinius rūbus. Paskui saldumynais ir
arbata buvome pavaišinti. Dalyvavimas „Carito“ sueigoje Dotnuvoje davė naujų minčių darbui čia
Ariogaloje.

ATLAIDUMAS SANTUOKOJE – DIEVO ŠVELNUMO ATSPINDYS
(Šv. Rašto ištraukos apie atlaidumą ir švelnumą poroje)

Rita
       Mūsų visuomenėje nelengva prabilti apie šias vertybes, nors jos turėtų būti kiekvienos šeimos
narių tarpusavio santykių paspirties taškas. Sunkumų kyla dėl mūsų trapumo, puikybės, negebėjimo
atsisakyti savo argumentų, neįsiklausome ar nesuvokiame kito žmogaus tariamą žodį.
        Būti atlaidžiam yra nepaprastai svarbu, nes gyvenime didesnių ar mažesnių nesutarimų,
nesusipratimų neįmanoma išvengti. Kančios, konfliktas, krizės – mūsų žmogiškojo ribotumo
ženklai. Nors esame sukurti tobuliausi Dievo kūrinijoje, bet buvome sukurti iš žemės dulkių. Apie
tai mums primena Sukūrimo istorija.
        Atlaidumas – tai ta tikrovė, kuri leidžia mums nutiesti tiltus virš bedugnių, toliau bendrauti.
Tai tampa įmanoma per švelnumą. Tik tai yra ne perdėtos švelnybės ar saldybės. Parodykime romų
jautrumą, švelnią ir atidžią meilę. Švelnumas priešingas širdies kietumui, atšiaurumui,
egocentriškumui, negebėjimui atsigręžti į kitą žmogų.
       Atvirkščiai, švelnumas – tai lankstumas, dėmesingumas, atverta širdis, sutikimas keistis. Ir
švelnumas nėra savaiminis, jo tenka siekti per saviugdą, todėl jis pasiekiamas per vidinę brandą,
nuolatinį tobulėjimą.
       Taigi švelnumas ir atlaidumas talpina vienas kitą savyje. („Būkite gailestingi, kaip ir jūsų
Tėvas gailestingas“ – Lk 6,36) skamba tarsi įsakymas – turime tapti Dievo švelnumo liudytojais.
Tai Tėvo, kuris visus myli, gailestingumo pilnatvė. Iš to seka, kad atlaidumas mumyse tampa
regimu gailestingosios Dievo meilės ženklu.
       Argi būtų tiek daug skyrybų šeimose mūsų mažoje Lietuvėlėje, jeigu mokėtume suprasti,
atleisti, kalbėtis ir susikalbėti? Kai palyginu spaudoje skelbiamų santuokų ir ištuokų statistiką,
darosi baisu, nes išsiskiria vos ne kas trečia pora... turėtume apie atlaidumą ir švelnumą dažniau
kalbėtis šeimoje su savo vaikais ir anūkais, o patys jiems rodyti deramą gyvą pavyzdį.

RUDENĖLIS
Janina Lukošienė

                Kas taip purto medį,                Šiltas apklotėlis
                Augantį prie kapo,               Lietas lapų šilko.
                Kad ant jo neliktų               Su juom rudenėlis
                Anei vieno lapo?               Ir kapus apvilko.

                Lapai čižuonėliai               Aš einu atnešiu
                Man nuo kapo tarė:               Kitą šilumėlę –
                – Kad nebūtų šalta,               Degančią žvakutę
                Taip ruduo padarė.               Su maldom ir gėlę.

PRAGIEDRULIAI ARIOGALOS PAKRAŠTY
Jonas
       Rugpjūčio 23 dieną buvusių Ariogalos elektros tinklų aikštelėje vyko renginys „Vasaros
palydos“.   Jį  organizavo Taurupio gatvėje  susibūrusio  senjorų būrelio  „Senoji Ariogala“  vadovė

Romualda Jasinskienė. Gaila, kad jame neteko būti, nes nežinojau. Trūko reklamos. (Kas čia kaltas,
nežinau). Buvusieji pasakoja, kad tai lyg pragiedruliai Ariogalos padangėje. Buvo čia muzikos,
dainų, poezijos, šokių, žaidimų, pašmaikštavimų. Jaunimui dainų padainavo auksinio disko laureatė
Vilma Kvedaravičiūtė. Neliko nuskriausti ir vyresnieji. Jiems koncerte dalyvavo Virginija
Urbonienė, Juozas Lukminas, Vaclovas Rimkevičius, Arvydas Kirba, Genovaitė Kirbienė. Nesiimu
vertinti renginio, bet dėkoju už gražią iniciatyvą. Tikiuosi, kad tie pragiedruliai pasieks ir Ariogalos
centrą.

Mūsų parapijos žmonės
PLEVENA GERUMO DVASIA

Antanas Kišonas

       Beveik Ariogalos pakrašty, visai ant Dubysos kalno, kuklus paprastas namukas. Įeinu į kiemą.
Pasibeldžiu. Tarpdury sutinku pagyvenusią moterį. Pasakau, ko ieškau. Ji pradaro duris ir pašaukia:
“Ateik, čia pas tave.“  O atėjau čia pagal „Carito“ moterų rekomendaciją. Pasitinka gana jauna
moteris, pakviečia į kambarį. Pasakau, ko atėjau. Pradedame kalbą. Šalia mūsų jos duktė Liveta ir
sūnus Domantas. Taip pat į svečius atėjusi, pas dukrą, jos mamytė.
      Jurgita Jakštienė (mano pašnekovė) gyvena čia jau gana seniai. Yra įgijusi gamtos apsaugos
specialybę Panevėžyje. Dabar dirba Raseiniuose. Taip susiklostė likimas, kad gyvena viena su
vaikučiais. Taigi rūpesčio ir darbo daug.
       Jos seneliai buvo itin giliai tikintys žmonės. Taip pat išauklėjo ir Jurgitą. Jurgitos pomėgis,
šalia buitinių ir darbo reikalų, visų pirma yra gamta. Ji sako, galinti ištisas valandas dienas būti
gamtoje, prie Dubysos, dar kažkur. Ir šitas buvimas su gamta jai vėl atstato išeikvotas jėgas, gražina
gerą nuotaiką, viltį išspręsti bet kokius sunkumus, gilina įsitikinimą ir supratimą, kas yra šitos
gamtos Kūrėjas. O jeigu apie vaikučius, tai Jurgita sako, kad kai parodai vaikams meilę, dėmesį,
rūpestį jais, jie atsimoka tuo pačiu – kad ir menka dovanėle ar savo palangėje nuskinta gėlyte.
Sugeba Jurgita užsiimti mezgimu, mėgsta skaityti knygas. Nors dabar tam laiko nelabai lieka.
       Pasirodo – mano atsilankymo dieną Domantas švenčia savo pakrikštyjimo dešimtį metų. Taip
pasakiusi Jurgita priduria, kad šeimoje krikšto dienos ir vardo dienos pastoviai ir gražiai
švenčiamos. Be to Domantas jau du metai, kai patarnauja šv. Mišioms.
       Nors Jurgitos seneliai jau abu mirę, bet kaip ji sako, jos vaikučiai, neprisimindami jų, kažkodėl
apie juos dažnai kalba, net lyg tai įsivaizduoja juos, jaučia širdimi jų patarimus, jų buvusį gerumą.
Ir štai čia, kaip ji sako, gaunasi kažkoks tai bendrumas tarp mūsų gyvųjų ir išėjusių. Tada ir
vaikučiai lengviau supranta šeimos vienalytiškumą, kas turi nemažą įtaką jų jauname gyvenime.
       Apgailestavo Jurgita, kad šiemet neliko nei laiko, nebuvo kitų galimybių apsilankyti Šiluvoje,
Šilinių atlaiduose. O bet kokia išvyka, supratau, praturtintų ir fiziškai ir dvasiškai jų dienas, jų
pasaulėžiūrą, dar labiau pagilintų dvasinį gyvenimą.
       Išeidamas iš Jurgitos namų lyg ir pamačiau virš jų plevenančią gerumo dvasią.

Dėkojame: Zofijai S., Pranutei L. ir Elenai V. už finansinę paramą laikraštėlio leidybai.
Jūsų žiniai:

1 d. – Pasaulinė muzikos diena
         2 d. – Policijos diena
         4 d. – Šv. Pranciškus
         5 d. – Tarptautinė mokytojų diena
         7 d. – Šv. Marija Rožančinė
       14 d. – Karaliaus Mindaugo vardo diena
       25 d. – Konstitucijos diena
                  Atšaukiamas vasaros laikas
Sekantis laikraštėlio numeris išeis lapkričio 1-ą dieną – pirmadienį.
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