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Ariogalos parapijos laikraštis
Išeina mėnesio pirmą sekmadienį
Kaina 1 Lt.

Mieli Tėveliai,
               Sveikiname Jus su Tėvo diena. Didelės Jums kantrybės, stiprios valios, gerų
sprendimų, džiaugsmo, stiprios sveikatos ir Dievo palaimos.

 Redakcija

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Kun. Gintautas Jankauskas
Ariogalos parapijos klebonas

       Šiais metais Kristaus žengimo į dangų šventė minima birželio 5 d. Šeštinių iškilmė
būna kilnojama priklausomai nuo Velykų laiko – tarp gegužės 4 d. ir birželio 2 d.
Pastaraisiais metais Šeštinės iš ketvirtadienio keliamos į sekmadienį, tačiau liaudyje
dažnai paisoma senojo šventimo laiko ir šiais metais išpuola birželio 2 d.
       Šeštinės – Kristaus dangun įžengimo šventė. Visame pasaulyje krikščioniškasis
pasaulis mini, kaip Viešpats Jėzus po kančios, mirties ir prisikėlimo praėjus 40–čiai dienų
įžengia į amžinybės pasaulį – dangų. Kristaus į dangų žengimas – tai Apaštalų regėtas ir
paliudytas įvykis, kurio metu Jėzus pakyla į dangų, kur Dievas Tėvas suteikia Sūnui
visuotinę šlovę ir viešpatavimą.
        Baigę valgyti, apaštalai su Jėzumi paskutinį kartą ateina ant Alyvų kalno. Lukas
nurodo, kad kaip tik iš čia Jėzus galutinai iškeliauja – palaiminęs mokinius, pakyla į
dangų ir dingsta debesyje.
        Šeštinės, kaip ir daugelis kitų švenčių, turi ir savo tradicinių patiekalų. Pats
pagrindinis patiekalas yra virtos kiaulės kojos su žirniais. Simboliškai kai kuriuose
kaimuose netgi verdamos kojos. Taip šią dieną tradiciškai valgomi ir virti kiaušiniai.
„Ant šeštinių – daug virtinių“, – juokaudavo lietuviai.
        Kristaus Žengimui į dangų paminėti bažnyčiose prieš pagrindines šv. Mišias
daromos procesijos. Tą dieną mūsų bažnyčioje vyksta pirmieji parapijos atlaidai ir
moksleivių pirmoji šv. Komunija. Po Votyvos šv. Mišių kartu su moksleiviais,
priėmusiais pirmąją šv. Komuniją, einama iškilminga Šeštinių procesija apie bažnyčią.
         Šią dieną prisimename ir mūsų brangius tėvelius, nes yra pirmasis birželio mėnesio
sekmadienis. Daugelyje šeimų ta proga tėvai sulaukia savo vaikų dovanų, išskirtinio
dėmesio. Lankomi ir puošiami jau mirusių tėvų kapai. Šios šventės vienas iš tikslų ir
mūsų parapijoje – didinti pagarbą tėvystei, stiprinti vyro atsakomybę auginant ir auklėjant
vaikus. Savo maldose prašykime Dievo palaimingo amžino gyvenimo mirusiems tėvams,
o gyviesiems sveikatos, gyvo tikėjimo ir giedrios vasariškos nuotaikos.

IŠ REKOLEKCIJŲ

       Prieš mėnesį Ariogalos bažnyčioje vyko rekolekcijos. Svečias buvo Kauno Šilainių
Šventosios Dvasios bažnyčios kunigas monsinjoras Lionginas Vaičiulionis. Jis aukojo
sumos šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Po pamaldų svečias sutiko duoti interviu mūsų
laikraščiui.

Kas yra rekolekcijos?
Tai dvasinio atgimimo, atsinaujinimo, gyvenimo pamąstymo ir nuoširdžios maldos

bei atgailos diena. Tai lyg suartėjimo su Dievu laiko tarpsnis.
Ką rekolekcijos duoda tikinčiajam?

Tai  platesnio tikėjimo ir savo poelgių įvertinimo laikas. Lyg tai peržiūra, ar nereikia ką
nors daryti kitaip, kad pateisinti savo paskirtį žemėje. Tada ir atsiranda savęs įvertinimas.

Kalbant apie Jūsų asmeninį kaip kunigo gyvenimą, žinau, kad savo laiku
su jumis kartu dirbo dar būdamas vikaru mūsų parapijos klebonas kunigas
Gintautas. Kokie buvo Jūsų santykiai tada ir dabar?
       Tai buvo 1990 m. Atgimimo laikotarpis. Tada dar  vikaras Gintautas buvo draugiškas
žmogus, įsiklausantis į kitų nuomonę. Juo buvo galima pasitikėti. Ir dabar mūsų geri
santykiai nepasikeitė. Palaikome ryšį, dažnai susitinkame. Jaučiamės labai artimi.

Žinau, kad Jūs pastatėte ne vieną bažnyčią. Ką tai reiškia kaip kunigui?
       Taip. Mano iniciatyva buvo pastatyta bažnyčia Radviliškyje. O dabar pastatyta ir
baigiama įrengti Šilainiuose. Kunigui tai reiškia tvirtą tikslą, didelį užsispyrimą,
apgalvotus sprendimus, stiprų norą ir savęs atidavimą tikėjimo ir tikinčiųjų reikalams.

Kokia Šilainių parapija?
Tai didžiausia Kauno arkivyskupijoj. Turime apie 70000 tikinčiųjų.

       Kokia veikla vyksta prie bažnyčios?
Yra ateitininkų būrelis, Caritas, Marijos legiono draugija, šeimos sekcija, jaunimo

religine veikla užsiimančios grupės.
       Ar yra skirtumas aukojant šv. Mišias savo parapijoje ir kitur?

Nėra. Kai pamatai ir pajauti, kad tikintieji pilnai ir su atsidavimu dalyvauja Mišiose,
išlieka tas pats šventumo jausmas.
       Kaip ugdote tikinčiuosius jaunimo tarpe?

Šilainiuose jaunimas lanko bažnyčią ir pilnai supranta tikėjimo tiesas bei praktiškai
jas pritaiko ir jų laikosi realiame gyvenime.
Ką jautėte šiandien  aukodamas šv. Mišias?
Tikintieji suprato mano pamokslo žodžius ir nuosekliai dalyvavo gyvoje maldoje.

Labai  ačiū Jums už malonų pokalbį.

Kalbėjosi Antanas Kišonas

Pirmoji šv. Komunija

I grupė – birželio 5 d.   10.00 val. – Sumos šv. Mišios
                                      12.00 val. – Votyvos  šv. Mišios

II grupė – birželio 12 d.



PATS GERIAUSIAS

Virginija Milerytė-Paulauskienė

Kodėl apie Tave aš nerašiau?                      Su  rūpesčių raukšlelėm kaktoje,
Eiles sudėjau tiktai Mamai.                       Su šypsena plačia, kada Tau gera –
Juk meilę Jums po lygiai širdyje nešiau...       Tu išlikai man toks visuomet mintyje,
Gal... pirmenybė, kaip visuomet – damai?      Nors išėjai, nespėjęs pasakyti „viso gero“...

                          Jaučiau  tada – dar daug kuo teks ir nusivilti, ir gėrėtis.
Keliaut gyvenimo takais, kuriais ėjai ir Tu.
Lig šiol žinau – Tu mano pats geriausias Tėtis,
Tai kas, kad niekad  nebebūsime kartu...

DIDŽIUOJUOSI TAVIMI, TĖVELI
Deividas Plisas
Ariogalos  gimnazijos  II c  klasės mokinys

       Tai atsitiko seniai, prieš trisdešimt vienerius metus, kai aš dar nebuvau gimęs. Tau,
Tėveli, tada buvo tik penkeri metukai, o Tavo kiemo draugei Aušrai – ketveri. Ir Tu
išgelbėjai jai gyvybę.
       O buvo taip... Ankstyvą pavasarį su savo kiemo drauge Aušra bėgiojai aplink kūdrą,
pilną vandens. Jos gylis buvo apie du metrus. Atsisukęs pamatei, kad mergaitės nėra
šalia. Ji įkrito į kūdrą ir paniro po vandeniu. Staiga gobtuvo kraštelis išlindo iš vandens.
Tu greitai atsigulei ant šlapios žemės, viena ranka įsikibai į netoli augantį krūmą, o kita iš
visų jėgų ištempei draugę ant kranto. Tai buvo pačios lemtingiausios sekundės,
išgelbėjusios Aušrelės gyvybę. Tada abu nubėgote pas tėvus. Kaip gerai, kad Tu, Tėveli,
nebėgai šaukti tėvų, o gelbėjai pats, nors jie buvo ir netoli.
       Mes, Tavo vaikai, dažnai prisimename šį Tavo žygdarbį. Manau, kad jo nepamiršta ir
išgelbėtoji Aušra. Aš žaviuosi Tavo drąsa ir gera orientacija. Visada didžiuosiuosi
Tavimi, Tėveli. Tu tikrai parodei mums, savo vaikams, labai gerą pavyzdį.

MALDOJE DĖKOJU TAU
Teresė Plisienė
Literatų klubo „Atgaiva“ narė

Tėveli mielas, Tu seniai Nelaužk šakelės – jai skaudės.
Šaltoj žemelėje guli, Tu būk gera, meili, švelni.
Bet Tavo mokymai giliai Tik nemeluok, nežeisk širdies.
Paliko manoje širdy: Juk vieną kartą gyveni.

Padėk visiems, kuo tik gali, Kasdien  prisimenu Tave
Silpnesnį bėdoje užjausk. Ir maldoje dėkoju Tau.
Juk stiprią valią tu turi. Užtark pas Dievą danguje,
Visus mylėk, nieko neskriausk. Tėveli mylimas, prašau.

DŽIAUGSMINGOS ŠVENTĖS LAUKIMAS

Kristina Gailiutė
Ariogalos gimnazijos  socialinė pedagogė

       Velykos – Kristaus Prisikėlimo iškilmė, suteikianti dvasios stiprybę. Kiekvienas
žmogus, nesvarbu kokio amžiaus jis būtų, leidžia tarsi išgirsti savo sielos kalbą, iš naujo
suvokti krikščioniškų vertybių svarbą savo gyvenime.
       Pajusti džiaugsmą, pagarbą, atjautą ir išreikšti tai kitiems vieną balandžio popietę,
prieš didžiąją Velykų šventę, Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė „Giesmelė“,
vadovaujama tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės bei socialinė veiklos grupė
„Gyvenimo abėcėlė“, vadovaujama socialinės pedagogės Rimos Draukšienės tradiciškai
aplankė Ariogalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę. Čia besigydantiems ir
dirbantiems surengė šventinį pasveikinimą. Gimnazistai giedojo velykines giesmes,
skaitė eiles. Mokiniai, vadovaujami mokytojos Janinos Vaivadienės, pagamino
velykinius varpelius, kuriuos įteikė ligoniams ir personalui.
       Šv. Mišias aukojo Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas, dvasinio
susikaupimo valandėlę klausė išpažinčių, nuoširdžiai bendravo su ligoniais.
       Daug šiltų žodžių, šypsenų ir gerumo dalino Ariogalos „Caritas“ savanorės,
vadovaujamos Elenos Vaičiulienės.
       Už ligonių aplankymą ir šventinės nuotaikos dovanojimą mokiniams dėkojo
ligoninės direktorė Vida Krencienė, socialinė darbuotoja Valerija Dambrauskienė.
       Ši graži tradicija susitikti visų kartų atstovams ir pabūti vieningoje maldoje,
muzikoje ir poezijoje suvienija širdis ir pripildo jas velykinės vilties.

Informuojame:
- gegužės 25 d. buvo teikiamas  Sutvirtinimo sakramentas. Jį suteikė Kauno

arkivyskupas  metropolitas  Sigitas Tamkevičius.
- šv. Mišias  koncelebravo  Kauno kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas ir

Raseinių dekanato dekanas kun. Juozas Kaknevičius

Jūsų žiniai:    1 d. -    Vaikų gynimo diena
   5 d. -    Šeštinės ir Tėvo diena
 12 d. -    Sekminės
 19 d. -    Švč. Trejybės šventė
 24 d. -    šv. Jonas
 26 d. -    Devintinės
 29 d. -    šv. apaštalai Petras ir Paulius

Laikraštėlį leidžia: Spaudos grupė. Redaktorius: Antanas Kišonas,
                                 tel. : 8 428 59144, 8 616 24376, 8 610 88383


