aliejui, kuriuo balzamuodavo mirusiuosius. Nuteistiesiems mirti duodavo atsigerti vyno, sumaišyto
su mira – toks gėrimas veikdavo kaip nuskausminamieji vaistai.
Šiuolaikiniai kvepalų gamintojai žino, kad mira – nepakeičiamas kvepalų komponentas. Rožės,
jazmino, mimozos kvapai sustiprinami būtent smilkalais ir mira. Rožė ir jazminas suteikia kvapui
jausmingumo, apelsino žiedas – gaivumo, kiparisas ir sandalmedis – geidulingumo, mira ir
smilkalai – dieviškumo.
Žmonių sąmonėje Evangelijos išminčiai Kasparas, Melchioras ir Baltazaras virto karaliais. Tiek
bažnytinėje, tiek liaudies ikonografijoje jie vaizduojami su karalių karūnomis ir Kūdikiui skirtomis
dovanomis rankose. Štai iš čia ir išlikusi tradicija sausio 6-ąją bažnyčioje pašventinta kreida ant
namų durų užrašyti pirmąsias jų vardų raides – K+M+B. Senovės lietuviai tikėdavo, kad šis užrašas
apsaugos jų namus nuo piktosios dvasios ir perkūno.
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TRIJŲ KARALIŲ DOVANOS
Ariogalos parapijos klebonas
Kun. Gintautas Jankauskas
Dievas kiekvienam žmogui duoda tikėjimo dovaną. Tikėjimo dovaną gauname per krikštą.
Žmogui augant ir bręstant tikėjimo dovana pradeda reikštis. O kad tikėjimo daigas nenudžiūtų,
reikia vaiką nuo mažens mokyti tikėjimo tiesų. Juk ir Saulius ne iš karto tapo šventuoju. Prie
Damasko miesto vartų gavęs ir Dievo Apreiškimą, Saulius tapo Pauliumi – Tautų Apaštalu.
Dievas iš savo pusės viską padarė, kad mes turėtume tikėjimą. Dabar mes patys turime viską
daryti, kad tikėjimas neštų vaisių. Mokykimės iš Trijų karalių. Ką jie darė? – Jie klausinėjo! Ir mes
turime klausti ir klausyti mokančios Bažnyčios. Ji mums atveria šventas apreiškimo knygas ir rodo
kelią į Dievą, kaip išminčiams nuostabioji žvaigždė.
Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai. Iš tiesų jie nebuvo
karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų
Rytų. Iš tiesų Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą.
Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog
tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti
Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.
Tūkstančius metų auksas, smilkalai ir mira simbolizavo prabangą, priklausančią dievams ir
valdovams. Užmarštin nuėjo šimtmečiai, išnyko senovės civilizacijos, bet mira ir smilkalai vis dar
yra labiausiai vertinami, prašmatniausi kvepalų komponentai, o auksas - prabangiausia jų pakuotė.
Melchioro dovana – auksas. Auksas, nors ir bekvapis, yra neatsiejama prabangaus kvepalų pasaulio
dalis. Kaip ir kvepalai – tai dalykas, kurio žmonės itin geidžia. Kvepalų „gurmanams“ gaminamos
specialios auksinės pakuotės, kuriose galima laikyti vis kitą kvepalų buteliuką.
Kasparo dovana – smilkalai. Viena iš didžiausių žmogaus silpnybių – kvapų dievinimas. Mes
taip pat kasdien gatvėje, biure, parduotuvėje „užkliūname“ už malonių ir ne itin malonių kvapų,
kažką mums primenančių ar simbolizuojančių.
Baltazaro dovana – mira. Mira – tai gyvasakių guma, kuri surenkama aitraus pienelio pavidalu.
Senovėje ir ją, kaip smilkalus, degindavo šventyklose dievų garbei. Ji buvo naudojama gaminti

KAI MES REIKALINGI ARTIMUI

Gerai prisimenu dar vaikystėje a.t.a. mamos pasakytus žodžius: „Žmogaus (kaimyno, giminės,
sodiečio), ligoje lankymas – tavo šventa pareiga, o laidojime – būtinybė.“ Tai yra siekiama šiais
laikais.
Dar 1999 m. popiežius Jonas Paulius II laiške pagyvenusiems žmonėms pastebi, kad šio
gyvenimo tarpsnio asmenys dažnai yra nuvertinami, ir tai yra mūsų problema. Šiandieniniam
pasauliui labai svarbu žmogaus gyvybės orumas bei šventumas, kančios prasmė, jausmų prigimtis,
stiprybės bei dvasinės atgaivos šaltiniai – visa tai turi būti ugdoma. Ar visada sergančiųjų slauga
bei mirštančiųjų palydėjimas tampa tarnyste? Reikėtų įsiminti, kad tai yra žmogaus atsiliepimas į
Dievo pašaukimą tarnauti patiems silpniausiems. Daugumai mūsų savanorystė, atsidavimas,
pasiaukojimas yra svetima. Reikėtų pajusti, kad slaugant ligonius ne tik jie patiria pagalbą, bet ir
slaugydami mes gauname dvasios dovanų.
Tačiau slaugyti ligonį bei mirštantįjį reikia dvasinės brandos, žinių ar įgūdžių, supratimo,
sugebėjimo žiūrėti į slaugomąjį meilės akimis ir prisiminti Kristaus darbus žemėje.
Kiekvienas gedime savaip, kiekvienas išeiname skirtingai. Ir ne tik gedime mirusiojo –
atjaučiame ir susirgusį, pasiligojusį, neįgalųjį. Tai yra atsisveikinimo kultūra – gilus dvasinis ir
psichologinis procesas, kurį būtina skleisti ir puoselėti Lietuvoje. Kokia bus ši kultūra – priklauso
nuo mūsų vidinės brandos. Ją turime ugdyti savyje, šeimoje, mokyti savo vaikus ir anūkus. Kai
atsiras daugiau atsakomybės už senus bei sergančius asmenis, pasikeis ne tik jų gyvenimo kokybė,
bet ir sveikųjų gyvenimas – neliks dvasinių, moralinių žaizdų, slepiamos gėdos, jei buvo elgtasi iš
esmės neteisingai.
Visada prisiminkime, kad ligoniui ir mirštančiam labai sunku išlaikyti orumą, todėl
išklausykime juos, išsakykime pagarbą jo asmeniui, jo kančiai, ligai, senatvei.
VAKARONĖ DIDŽIULIUOSE „PABŪKIME KARTU“
Jurgita Jankauskienė
Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkės pavaduotoja
Paskutinį lapkričio šeštadienio vakarą, po kasdienių darbų, nepabūgę šaltuko rinkomės į
Didžiulių kaimo bendruomenės namus. Ten buvo rengiama vakaronė „Pabūkime kartu“, prieš
susikaupimo laikotarpį – Adventą.
Šventė prasidėjo gražiais Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkės – Renatos Aleksiejienės
pasakytais žodžiais – ...„Ateina ramybės metas – susikaupimo, apmąstymo metas – Adventas.
Taigi, būdami katalikais, turėtume sau duoti įsipareigojimą – apsivalyti. Juk esame pikti ant
valdžios, daugelį slegia nepriteklius, pykstame ant kaimyno, giminių, draugų, pilni pagiežos ir
pavydo. Esame laikini šios žemės svečiai – tad stenkimės, kad kiekviena diena būtų prasminga, kad

kasdien savo artimui galėtume pasakyti – džiaugiuosi, kad tave turiu, esu laimingas, kad esi šalia,
ačiū, kad esi. O kad jūs visi esate čia – tariu jums didelį ačiū aš.“
Bendruomenės pirmininkė sveikino visus susirinkusius, bet šventėje daugiausia dėmesio buvo
skirta saviveiklininkams – esamiems ir buvusiems. Filialo vadovė Renata Aleksiejienė nuoširdžiai
ir su humoru kalbėjo: „Šiandieną noriu pasidžiaugti tais žmonėmis, kurie garsina Didžiulius, kurių
dėka mes žinomi ne tik savo rajone, bet ir kituose rajonuose. Bandžiau skaičiuoti, kiek koncertų
įvyko per devynerius metus (tiek metų mes jau dirbame kartu) - pamečiau skaičių, bandžiau
skaičiuoti kiek dainų išdainavome, bet juk tai prilygsta žvaigždžių skaičiavimui. Bet juk ne
skaičiuose esmė. Už jūsų gerumą, entuziazmą, ilgą bendrą kelią kartu, noriu jums padėkoti ir įteikti
nominacijas“. Na, o nominacijų buvo išties nemažai – tiek, kiek kolektyve yra dalyvių. Dalyviai
migruojantys, tačiau nė vienas neliko nepastebėtas ir vadovė įteikė net vienuolika nominacijų.
Nominacijos buvo neeilinės, humoristinės, kiekvienam nominantui Renata sukūrė ketureilį, pagal
kurį reikėjo atpažinti save. Visiems netrūko juoko. Kad jo nepristigtų visam vakarui, Renata
pasikvietė nuostabią viešnią – Kristiną (R. Sadauskienė), bei Butkiškės „chorų karų“ vadovą –
Pranelį (A. Bautronį). Kristina pranoko visus – ji ne tik spaudė rankas nominantams, bet ir interviu
paėmė iš jų, TV laidai „Kaka tu“. Pranelis su savo vienbalsiu choru skyrė nepakartojamas „arijas“.
Buvo ašarų pro juokus. Nominacija „Lakštingala negali nečiulbėti“ įteikta Aldonai Šarkuvienei už
unikalų balsą ir neblėstančią energiją, Natalijai Žakienei dukra Renata įteikė nominaciją „Ilga
kelionė per kopas“ – už ilgą, bendrą kelionę kartu. Už ryškumą ir žavesio įnešimą į kolektyvą buvo
apdovanota Diana Kaupaitienė, jai skirta „Raudonosios gėlelės“ nominacija. Jolanta Milkintienė –
pažangiausia kolektyvo dalyvė, nepraleidusį nė vienos repeticijos, nei vieno koncerto, visada į talką
pasisiūlanti pati, gavo nominaciją – „Tyla – gera byla“, už tylą be pletkų, už darbą be algos. Jurgita
Jankauskienė (teksto autorė), nutraukusi veiklą kolektyve, nusipelnė nominacijos „Mokslas –
dalykas rimtas“, už mokslo žinių siekimą ir kolektyvo išdavimą. Renatos vaikai kapeloje groja jau
ne vieni metai, na, o dukra Milda, sulaukusi 13 metų, pradėjo vaidinti ir „Boružėlių“ humoro
grupėje. Už tai mama jai skyrė nominaciją „Obuolys nuo obels netoli rieda“, na, o sūnūs Aivaras ir
Artūras sulaukė nominacijos „Broliai rankelės“ už tai, kad vienas metalą pučia, o kitas jį „daužo“.
Didelių aplodismentų sulaukė nominacija „Drąsos kaina“, kuri atiteko vieninteliam kolektyvo vyrui
Eugenijui Baužai, kuris turi drąsos vienas būti tokiame dideliame moterų būryje. Vaida Šilaitienė,
ilgai keliavusi kartu, nutarė palikti kolektyvą, nes po šiltu vyro sparneliu ir šilčiau, ir saugiau. Už
tai jai atiteko nominacija „Šiltas guolis“. Priešingai nei Vaida, į kolektyvą po ilgų kelionių ir
apmąstymų sugrįžo Diana Gruzdžiūnienė, taigi ji gavo nominaciją – „Parėjau, kad sugrįžčiau“. Kas
žino, kokios mintys sukosi Laimos Tautkienės galvoje, juk jai skirta nominacija buvo paskutinė... Ir
ji susilaukė daugiausiai aplodismentų, nes Laima pelnė nominaciją „Laisvamanis kaimo šerifas“.
Visiems buvo aišku, kam ir už ką ši nominacija buvo skiriama. Žinoma – Laimutei, nes ji – tai
gaspadinė nekvaila, tai policajus su lazda... Tai aktorė, kuriai nereikia scenarijaus.
Kolektyvas savo vardu padėkojo vadovei Renatai ir palinkėjo, kad tokios šventės Didžiuliuose
nesibaigtų, kad tradicinių švenčių puoselėjimas kaime būtų kelrode žvaigžde ateities kartoms. Po
visų apdovanojimų laukė ne mažesnės Pranelio ir Kristinos staigmenos, ir lietuviškos virtuvės
paslaptys.
Stalai gausiai buvo nukrauti lauknešėliais. Vaišinomės Aldonos Šarkuvienės keptu „kugeliu“.
Šokome, dainavome, linksminomės iki paryčių. Tik norėtųsi, kad į panašius renginius susirinktų
kuo gausiau žmonių. Tad noriu kreiptis į Didžiulių kaimo gyventojus Aliaus Zakarausko žodžiais:
„Sueikime dar kartą, neklausę – ar tai verta, antraip likimo dulkės ištrins iš atminties, kol dar širdis
rusena, kol žemėj dar gyvenam, prigluskime visi prie draugiško peties“.
INFORMUOJAME: gruodžio 12 d. Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, o gruodžio 17
d. Ariogalos PSPC medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje vyko prieššventiniai
renginiai ligoniams. Buvo aukojamos šv. Mišios. Renginiuose dalyvavo LR seimo narys Edmundas
Jonyla su žmona. Kas negalėjo dalyvauti renginiuose buvo aplankyti namuose.

Carito akcija „GERUMAS MUS VIENIJA“ Ariogaloje
Dalė Ūselienė, Laimutė Neverdauskienė, Andrius Bautronis
Ariogalos gimnazijos mokytojai
Gruodžio 1 dieną startavo tradicinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų
organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“.
Prie akcijos gali prisidėti kiekvienas, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose ir
„Caritas“ skyriuose, taip pat paskambinęs trumpaisiais akcijos numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407
(auka 10 litų). Surinktos lėšos bus skirtos padėti skurstančioms šeimoms, vaikams, seniems bei
vienišiems žmonėms.
Ariogalos miestelyje gruodžio 8-10 dienomis taip pat vyko ši akcija. Paskatinti Ariogalos
parapijos klebono kun. Gintauto Jankausko ir Ariogalos Caritas vadovės Elenos Vaičiulienės į
akcijos vykdymą įsitraukė Ariogalos gimnazijos jaunųjų šaulių 13-tos kuopos nariai ir kuopos
vadas bei istorijos mokytojas Andrius Bautronis, grupė „Giesmelė“, vadovaujama tikybos
mokytojos Laimutės Neverdauskienės, Ariogalos gimnazijos tolerancijos centro dalyviai, vadovai
IT, etikos mokytoja Dalė Ūselienė ir mokytojas Andrius Bautronis.
Susirinkusius akcijos dalyvius sveikino bei Dievo palaimos linkėjo klebonas kun. Gintautas
Jankauskas, tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
Marytė Kvietkuvienė.
Akcijos dalyviai pasiskirstė grupelėmis ir pasklido po Ariogalos miestelio parduotuves.
Pirkėjams aiškino akcijos tikslus, kvietė žmones aukoti maisto produktų jų stokojantiems
žmonėms.
Akcijos dalyviai surinko 99 pakelius makaronų, 81 pakuotę kruopų ar dribsnių, 55 kg cukraus,
26 butelius aliejaus, 15 pakelių miltų, 52 vnt. mėsos ar žuvies konservų ir kitų produktų. Visi
paaukoti maisto produktai išdalinti Ariogalos parapijos stokojantiems žmonėms. Akcijos savanoriai
aplankė virš 30 vienišų senelių ir ligonių bei pradžiugino 40 vaikučių surinktais saldumynais.
Carito pirmininkė Elena Vaičiulienė nuoširdžiai dėkoja padėjusiems išvežioti ir išdalinti maisto
produktus: Gėluvos bendruomenės tarybos narei Raimondai Pankienei, buvusiam Ariogalos miesto
seniūnui Albertui Valiušiui, mokytojams Andriui Bautroniui, Dalei Ūselienei, Laimutei
Neverdauskienei ir Carito savanorėms Sofijai Saltonienei, Antaninai Danauskienei, Eugenijai
Poškienei, Leokadijai Paulauskienei, Pranutei Lukminienei.
Nuoširdžiai dėkojame akcijoje dalyvavusiems Ariogalos gimnazijos mokiniams: Romenai
Gelžinytei, Ivetai Litvinskaitei, Godai Mickevičiūtei, Algimantei Ambrulaitytei, Ievai
Kazlauskaitei, Ronetai Skvireckaitei, Elvinai Butkutei, Arūnei Gečiūtei, Vaidai Kaupaitytei,
Liucijai Tamulevičiūtei, Simonai Jakštaitei, Vytautui Sadauskui, Justinui Šimkui, Aušrai Ciapaitei,
Vismantei Gružauskaitei, Deimantui Klangauskui, Aivarui Tervydžiui, Skaistei Važgauskaitei,
Dovilei Zujevaitei, Sevelinai Vitkutei, Livetai Petravičiūtei, Agnietei Švedaitei, Šarūnei Digrytei,
Karoliui Jakubauskui, Viktorijai Alijauskaitei, Brigitai Sakavičiūtei, Gretai Damažeckaitei, Gilėtai
Vinčaitytei, Deimantei Stošiūtei.
Dėkojame visiems aukojusiems maisto produktus. Jūs dovanojote ne tik sotesnį Kūčių stalą, bet
ir Kalėdų viltį, kad sielon grįžtų džiaugsmas, širdžių šiluma, namų jaukumas ir ramybė.
Dėkojame:
LR seimo nariui Edmundui Jonylai už finansinę paramą laikraštėlio leidybai.
Pranciškai Skirmantienei finansiškai parėmusiai laikraštėlio leidybą.
Jūsų žiniai:
2 d. - Trys karaliai
13 d. - Laisvės gynėjų diena
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