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Švęsdami Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmečio jubiliejų, būkime kartu ir
vienykime savo pastangas bei asmeninius talentus valstybės stiprinimo ir jos vardo
garsinimo darbuose. Kiekvieno iš mūsų laisvė ir atsakomybė, talentas ir darbas tebūna
nukreipti viena kryptimi. Tikiu, kad šiuo keliu eidami dar labiau susitelkime kaip viena
didelė bendruomenė–lietuvių tauta.
Linkiu, kad minint Lietuvos Tūkstantmečio istorijos jubiliejų šis jausmas būtų itin
stiprus ir gyvas, kad taptume vieni kitiems itin svarbūs, reikalingi ir rūpimi.
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/Ariogalos miesto seniūnas A. Valiušis /
Ariogalos mokyklai – 65

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
diena
Liepos 6 – ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos
valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo
karaliumi šventę – valstybės dieną. Ta proga norėtųsi atsigręžti į prieštaringus istorijos
vingius ir prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą – reikšmingą
asmenybę, pranokusią savo epochą politine strategija, mentalitetu, dvasine jėga...
Labai reikšmingas Mindaugo politikos žingsnis – krikščionių tikėjimo priėmimas
1251m. kovo 1 d.(data spėjama). Tada Livonijos ordino magistras iškilmingai pakrikštijo
Mindaugą su žmona Morta ir dviem sūnumis Rukliu ir Rupeikiu bei daugeliu karių.
Valdovui priėmus krikštą 1251 metai, kai kurių istorikų nuomone, laikytini Lietuvos
krikšto pradžia. Taigi Mindaugas yra ne tik valstybės suvienytojas, bet ir krikštytojas.
Apsikrikštijęs Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje Vilniuje pirmąją Katedrą,
kurios liekanų prieš keletą metų surasta dabartinės Vilniaus Arkikatedros požemiuose.
Tais laikais tik popiežius suteikdavo valstybių vadovams, jo manymu vertiems, karaliaus
vainiką. Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi, ir 1253m.
liepos 6 d. jis ir kunigaikštienė Morta užsidėjo karūnas. Tai buvo milžiniškas Lietuvos
valstybės laimėjimas, nes tuomet popiežius įkūrė tiesiogiai Šventajam Sostui pavaldžią
Lietuvos vyskupiją, o pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas net išrūpino teisę įsteigti
aukštąją mokyklą. Taigi dar viduramžiais Lietuvai buvo atsivėrusi galimybė integruotis į
krikščioniškąją Europos kultūrą, kartu plėtojantis ir baltiškajai tautos kultūrai.
Švenčiant Valstybės dieną ir vykstant integracijai į Europos Sąjungą, privalome nuolat
prisiminti savo šlovingą istoriją ir branginti lietuvių tautos kultūrą.

/Ariogalos gimnazijos direktorius A. Stankus/
MANO PROTĖVIŲ ŽEME
Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos,
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos,
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,
Mano protėvių žeme.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais,
Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,
Lietuva, mano protėvių žeme.
/B. Brazdžionis/

2009-ieji mūsų šaliai įspūdingi, nelengvi, bet didingi metai. Lietuva pasitinka savo
vardo tūkstantmetį, šios sukakties reikšmingumas, negali prilygti jokiai kitai mūsų
amžiaus datai šalies istorijoje. Švęsdami iškilią savo šalies sukaktį būkime tikraisiais
šventės dalyviais. Pasveikinkim vieni kitus, pradžiuginkim artimuosius, draugus
bendradarbius, juk Tūkstantmetis tik kartą istorijoje.

/Ariogalos kaimiškosios seniūnijos seniūnas J. Labanauskas/

Birželio 19 d. Ariogalos gimnazijoje vyko šventė „Ariogalos mokyklai – 65“. Nuo
ankstaus ryto rinkosi buvę mokiniai, mokytojai svečiai. Visus pasitiko šventiškai papuošti
koridoriai, nuotraukų parodos, darbų ekspozicijos. 12val. buvo aplankytos kapinės, 13
val. buvo aukojamos Šv. Mišios, 14 val. vyko susitikimai klasėse, o 16 val. prasidėjo
oficiali šventės dalis.
Renginyje dalyvavo visų laidų atstovai, atvyko garbūs svečiai: seimo narys E. Jonyla,
Raseinių r. meras P. Vežbavičius, mero patarėjas A. Vizbaras, tarybos nariai L. Bielskis,
D. Šadauskis, Raseinių r. savivaldybės administracijos kultūros, švietimo, sporto ir
jaunimo reikalų skyriaus pavaduotojas J. Tamošaitis, vyresniosios specialistės
A. Pagarauskaitė, D. Vizbarienė, mokyklų direktoriai, įmonių vadovai.
Sveikinimą gimnazijai atsiuntė ponia Alma Adamkienė bei švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius. Didžiuojamės buvusiais kūrybingais mokiniais: buvo
pristatyta nauja knyga „Kūrybos almanachas“.
Programoje dalyvavo, prisiminimais dalinosi visa eilė buvusių mokinių, o G. Saltonas ir
R. Liaugodaitė skyrė susirinkusiems koncertinius numerius. Programą vainikavo
gimnazijos mokinių koncertas. Gėlės, sveikinimai, padėkos buvo skirtos gimnazijos
bendruomenei, direktoriui A. Stankui, pedagogėms J. Sarapinienei, D. Ūselienei,
R. Draukšienei. Po oficialiosios dalies vyko bendravimas klasėse.

/ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Kvietkuvienė /
Raseinių dekanato šeimų stovyklos
Jau ne pirmi metai organizuojamos šeimų stovyklos Raseinių rajono dekanate.
Kelias vasaros savaites šeimos jau yra praleidusios Alėjų kaime. Paskutinius pora metų
2007 m. ir 2008 m. šeimų stovyklos vyko pirmus rugpjūčio savaitgalius Šiluvoje, Jono
Pauliaus II namuose, besiruošdamos Švč. M. Marijos Šiluvoje 400 metų jubiliejui.
Stovyklos metu suaugusieji dalinasi tikėjimu, skaito ir apmąsto Šv. Raštą, bendrauja su
parapijos kunigais, kalba Rožinį, taip pat dalinasi savo šeimų patirtimi. Mažieji mielai
įsijungia į stovyklos gyvenimą, prižiūrimi savanorių žaidžia žaidimus, bendrauja.
Atsižvelgiant į stovyklos temą, kviečiami lektoriai, kurių paskaitos tikrai įdomios
ir naudingos.
Stovykloje turime galimybę pabūti kartu niekur neskubant, nors trumpam
pamiršti kasdieninius rūpesčius, atgaivinti savo sielą, sutikti naujų draugų, pasisemti
gerosios patirties, o svarbiausia galima rasti laiko giliai asmeninei maldai.
Raseinių dekanato Šeimos centro stovykla šeimoms šiemet organizuojama
Šiluvos Jono Pauliaus II-ojo rekolekcijų namuose liepos 31 – rugpjūčio 2 dienų
savaitgalį. Dabar planuodami atostogas ir darbus, nepamiršdami kalendoriuose
pasižymėti, kad šiomis dienomis tiesiog būtinai turite būti Šiluvoje ir niekur kitur.

/Edita ir Kęstutis Kruveliai /

PASKUTINĖ MOKSLO METŲ DIENA
Išaušo paskutinė mokslo metų diena mokykloje. Vieni laukė šios dienos
su džiaugsmu – atostogos, kiti su liūdesiu – tenka skirtis su draugais.
1–3 klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai išsirikiavo mokyklos
kieme. Mokyklos direktorė Gražina Seredienė pasidžiaugė mokinių gerais mokymosi
pasiekimais, aktyvia popamokine veikla, palinkėjo geros ir saugios vasaros. Mokinės
Otilija Kolesinskaitė, Skaistė Jurkšaitytė ir Faustina Andriuškaitė dėkojo mokytojoms už
rūpestį, meilę, supratimą. Už padrąsinančius ir nuoširdžius žodžius, padėjusius pasitikėti
savo jėgomis, suprasti draugą, mokėti atleisti jam.
Apdovanoti mokiniai, kurie mokėsi labai gerai, buvo pavyzdingo elgesio, nepraleido
nei vienos pamokos, buvo aktyvūs popamokinėje veikloje.
Už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį apdovanoti: Ieva Zakaitė, Aistė Balčaitytė,
Žygimantas Dockevičius – 1a klasė; Erika Astrauskaitė, Titas Stanionis, Adomas Vilkas –
1b klasė; Regimantas Tiškus – 2a klasė; Agnė Dubinkaitė, Deividas Bakanauskas – 2b
klasė; Skaistė Jurkšaitytė, Lukas Noreika, Lukas Ališauskas, Gina Gustaitė, Patricija
Stašinskytė – 3b klasė.
Už puikų mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą: Otilija Kolesinskaitė – 2a klasė,
Faustina Andriuškaitė –3a klasė. Už labai aktyvią popamokinę veiklą – Vanesa
Jačunskaitė 1a klasė; už gerą mokymąsi ir nepraleidus nei vienos pamokos – Gabija
Veličkaitė 1b klasė. Už tai, kad nepraleido nei vienos pamokos: Airijus Stankus, Mantas
Grigas – 2a klasė; Rytis Klevinskas, Aistė Šimkevičiūtė – 2b klasė; Edas Paulauskas – 3a
klasė. Direktorė skelbia mokslo metų pabaigą. Nuleidžiama vėliava. Mokiniai atlieka
mokyklos dainelę.
Ketvirtokai kartu su tėveliais rinkosi į aktų salę. Trečiokai išeinantiems draugams
palinkėjo, kad jie patirtų vien tik džiaugsmą, nebūtų didelių nusivylimų. Kad išliktų
nuoširdžiais, atvirais, draugiškais. Padovanojo skrendantį paukštį, simbolizuojantį skrydį
į kitą ugdymo pakopos programą. Trečiokai gavo raktą nuo mokyklos. Ketvirtokai
eilėraščių posmais dėkojo mokytojoms už kantrybę, suteiktas žinias, nuoširdų
bendravimą.
Mokyklos direktorė Gražina Seredienė ir mokytoja Benjamina Eimutienė
tarė
padėkos žodžius tėvams už suteiktą pagalbą gerinant mokymosi, mokyklos aplinkos
sąlygas. 58 ketvirtokai gauna pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus ir
padėkas už labai gerą mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą.
Apdovanoti už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį: Mantas Klevinskas, Monika
Žyvatkauskaitė, Lukas Rebždys – 4b klasė; Eglė Šatūnaitė – 4c klasė.
Už gerą mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą: Dovilė Čepeliauskaitė, Enrika
Dabašinskaitė – 4c klasė; Benas Stanionis, Jomantė Ambrazaitė, Ugnė Matukaitytė – 4b
klasė. Už aktyvią popamokinę veiklą: Eimantė Jančerytė, Sonata Bukauskaitė, Jurgita
Klimenko, Liveta Žukauskaitė, Emilija Tamulevičiūtė – 4a klasė.
Mokslo metų užbaigimo šventės vyko ir Ariogalos pradinės mokyklos skyriuose –
Didžiulių, Gėluvos, Gynėvės, Paliepių, Verėduvos. Čia 22 ketvirtokai gauna pradinio
ugdymo programos baigimo pažymėjimus.
/Ariogalos pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui G. Andrulienė /

Mokinuko malda
Dieve, laimink mokinuką
Ir jo knygą ir pieštuką.

Brangūs broliai ir seserys, džiaugiuosi, kad galiu kreiptis į Jus, šio laikraštėlio
pagalba, juk mūsų parapija tikrai turi kuo didžiuotis, tad puoselėkime jį, pridėkime dalį
savo širdies, kad jis iš tiesų taptų mūsų parapijos dalimi. Aš tikiu, kad ši brangi Dievo
dovana mus tik dar labiau suartins ir Šv. Dvasios įkvėpti visi kartu skelbsime Gerąją
Naujieną.
Iš tiesų, dažnai vartoju žodį „mūsų“, nes esame vieninga, gausi, pilna meilės šeima.
Dievas kiekvieną širdį kviečia į savo glėbį, tad būkime patys atviri Jo šilumai ir meilei,
bei kvieskime kitus prisidėti prie mūsų šeimos. Pažvelkime į greta esančius žmones,
tiesiog nepraeikime gatve nenusišypsoję, nepasidžiaugę savo artimu, taip elgdamiesi
pajusime, kad esame krikščionys. Didysis Įsakymas skelbia: „ Mylėk savo artimą, kaip
save patį“, pamąstykime apie jį daugiau.

/Jūsų brolis Kristuje/

Vaiko sapnas
Kartą vienas vaikas sapnavo, kad atėjo į mažą krautuvėlę. Už prekystalio sėdėjo
angelas. Vaikas nustebęs paklausė jį:
Ką parduodate, pone?
Angelas draugiškai jam atsakė:
Viską, ko tik pageidauji.
Vaikas tarė:
-Tada duokite man daug gerų draugų, brolį, su kuriuo nesipeštume, ir tėvus, kurie
nesibartų, ir dar...
Čia angelas jį pertraukė:
-Atleisk, mielas vaikeli, tu ne taip mane supratai. Mes parduodame čia tik sėklas, o tu
atėjai pirkti vaisių...

/Bruno Ferrero/

Eik vietoj manęs
Kiekvieno sekmadienio rytą žmogelis ragindavo žmoną:
-Eik į bažnyčią pasimelsk už mus abu.
Draugams sakydavo:
-Man nebūtina eiti bažnyčion: mano žmona meldžiasi ir už save ir už mane.
Vieną naktį žmogelis susapnavo sapną. Atsidūrė su žmona prie rojaus vartų ir laukia
eilės įeiti. Vartai iš lėto atsivėrė ir pasigirdo balsas kreipiantis į žmoną:
-Tu gali įeiti už abu!
Moteriai įžengus vidum vartai užsivėrė. Žmogelis pasijuto taip nejaukiai, kad net
nubudo. Galima įsivaizduoti, kaip nustebo jo žmona, kai kitą sekmadienį, jai besiruošiant
į bažnyčią priėjo vyras ir tarė:
-Šiandien eisiu į bažnyčią su Tavim.

/Bruno Ferrero/

Dėkojame: poezijos almanacho „Jaunystės lieptai“ autoriams už laikraštėlio leidybos
rėmimą.
Informuojame: 07.02 – 12 Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
07.16 – Mergelė Marija Škaplierinė.
07.26 – Šv. Ona, Lesčiuose – šv. Ignaco atlaidai.
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