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Jei nori ir gali, tesusitaiko susipykusieji,
Jei galime, atleiskime mes, ir mums bus atleista.
Kol dar yra laiko – prigluskime prie to, kam esame skolingi švelnumo.
Žadėkime sau ir vykdykime pažadus.
Gyvenkime, džiaukimės ir puoselėkime viltis.
Tikėkime – stebuklai atsitinka tiems, kurie jais tiki. Ir ne tik Kalėdų rytą...
Tyro džiaugsmo ir tikėjimo Šv. Kalėdų metų šventėse!

Ariogalos parapijos laikraštis
Išeina mėnesio pirmą sekmadienį
Kaina 1 Lt.

BRANGIEJI !

Seniūnė Renata Aleksiejienė

Tegul Šv. Kalėdų rytas atneša taiką
ir ramybę į Jūsų namus,
O Naujieji Metai suteikia tarpusavio
pasitikėjimą ir gerų darbų sėkmę.
Tegul Dievo globa apsaugo Jus
nuo bėdų ir nelaimių,
O gyvas tikėjimas ir stipri sveikata
lydi Jus kiekviename žingsnyje.
Tegul dieviškoji viltis
padeda įgyvendinti visus Jūsų troškimus
ir kūrybinius sumanymus.
Kun. Gintautas Jankauskas

O KRISTAU!
Tu ant savo rankų mums atnešk ramybę,
Džiūgaujam sulaukę mes šventų Kalėdų
Mažas Kūdikėli, aš prašau Tavęs,
Mūsų širdys trokšta gėrio, šilumos.
Tegu klesti šiandien meilė ir teisybė.
Baltos purios snaigės mums ant tako sėda,
Ir gimimas Tavo kelią mums nušvies.
Eglė padabinta kiekvienuos namuos.
Neišeik, o Kristau, su mumis gyvenki,
Meile mus užlieki, ranką mums ištiesk.
Nuolankiausiai šiandien mes Tau nusilenkiam.
Imki tyrą maldą, mus į šviesą vesk.

Teresė Plisienė

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ!
Kiekvienais metais visi mes Lietuvoje – ir visas pasaulis – švenčiame
Kalėdas. Tradiciškai ši šventė laikoma šeimos švente, nes tą dieną visi šeimos
nariai stengiasi susirinkti ir pabūti kartu. Tačiau leidę sau atidžiau pažvelgti į
Kalėdų kilmę, tradicijas ir geriau pagalvoję, neišvengiamai turėsime pripažinti,
kad ši šventė yra pirmiausia religinė, o jau paskui šeimos.
Kad rastume teisingą atsakymą, turime nusikelti prieš 2000 metų. Štai
ką užrašė Jėzaus mokinys ir vienos iš keturių Evangelijų autorius Matas:
„Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su
Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji
tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai
nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną
pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok
parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios
Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo
tautą iš nuodėmių.“ Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti
per pranašą:
Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai
reiškia: „Dievas su mumis“ (Mato 1, 18–23).
Nuo Jėzaus Kristaus prasidėjo nauja Dievo ir žmogaus bendravimo era.
Švenčiamos Kalėdos mums yra priminimas to, kas įvyko tolimoje praeityje, bet
tebėra ypač svarbu. Mūsų vienas kitam iš meilės teikiamos kalėdinės dovanėlės
yra mažutis atspindys didžios Dievo meilės ir Jo paruoštos mums dovanos
Jėzuje Kristuje...
Kai švęsite, pagalvokite apie Kalėdų prasmę. Ką jums reiškia ši šventė?
Proga susitikti ir pasilinksminti? Gamtos ir laiko kaitos ciklo paminėjimas? O
gal jums reikalingas susitaikymas su Dievu, nuodėmių atleidimas? Linkiu

prasmingai praleisti šventes kartu su šeima, artimais jums žmonėmis,
pasidžiaugti, bet ir nepamiršti apie Dievo dovaną – Jėzų Kristų.
Ariogalos m. seniūno pavaduotoja Regina Meškauskienė
MIELI ARIOGALOS KRAŠTO ŽMONĖS!
Metų sandūroje mes sveriame ir peržiūrime
vertybes, darbus, nuomones, lyg grūdus
aruoduose, tarsi norėdami numatyti
ateinančių metų derlių....
Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos
ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų
Širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties.
Sveikinu su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais!
Ariogalos sen. seniūnas Juozas Labanauskas
SU VISŲ MŪSŲ ŠVENTE!
Prisiglauskim prie skubančio laiko...
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo
Vieni kitiem palinkėkim Saulėto kelio.
Šv. Kalėdų išvakarėse kartu su artimaisiais žmonėmis, pasitinkame
Kristaus gimimą ir dalijamės Kalėdaičiu – bendros lemties, bendros duonos ir bendrų
namų simboliu. Mintimis tyliai prisimename iškeliavusius į Amžinybę ir susimąstome
apie amžinąsias vertybes – Tikėjimą, Meilę, Viltį.
Todėl nuoširdžiai linkiu, kad laikinos problemos ir rūpesčiai neužgožtų to, ką
savo sielose turime šviesiausio ir vertingiausio. Ką kaip dvasinį palikimą gavome iš
tėvų ir senelių ir privalome atiduoti vaikams ir anūkams, kas nenuvertėja, o sukviečia
mus į savo bendrus namus.
Linkiu, kad Jus visada gaubtų žmogiškoji šviesa, artumas ir pasitikėjimas, o su
meile tariami žodžiai sklistų iš širdies į širdį.
Kad Šv. Kalėdų dvasia Jūsų namuose ir šeimose būtų gyva kiekvieną dieną.

Sveikinu visus, mažus ir didelius – sveiki sulaukę Šv. Kalėdų.
Ariogalos sen. seniūno pavaduotoja Delfina Lukoševičienė

MIELI MOKINIAI, MOKYTOJAI, TĖVELIAI!
Pažvelkit pro langą,
į žvaigždėtą dangų –
naktis pilna Kalėdų paslapčių.
Atraskit ten grožio, meilės ir stebuklo
tuomet, kai trūks labiausiai jų ...
Su Šv. Kalėdomis!
Ariogalos gimnazijos bendruomenę sveikina
direktorius Arvydas Stankus
MIELIEJI!
Tegul Šv. Kalėdų žvaigždė,
Naujųjų Metų šviesa nušviečia
Jūsų gyvenimus naujomis spalvomis, atneša Jūsų
namams ramybės, skalsos, artimo meilės,
daug sveikatos.
Jus sveikina VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos
priežiūros centro administracija
MIELIEJI!
Žiemos jau sulaukėme, teliko pasitikti gražiausias metų šventes.
Ariogalos gimnazijoje mokiniai puikiai supranta, kad iki atostogų liko visai
nedaug, todėl vis dažniau girdisi kalbos apie išsvajotas dovanas, pakili mokinių
nuotaika kaip virusas užkrečia ir mokytojus. Visos klasės jau suka galvas, kokį
pasirodymą reikės paruošti šių metų kalėdiniam karnavalui – linksmiausiam metų
renginiui.
Kaip greitai namuose apsilankys šventės ir vėl atsisveikins iki kito gruodžio.
Reikės laiko, kad įprastume teisingai rašyti datą 2012-uosius metus. Turbūt dauguma
mūsų yra nusibrėžę tikslus, kad nuo Naujųjų metų pradėsime sveikai maitintis, ilgiau
pasėdėti prie namų darbų, lyg kiti metai būtų nauja pradžia. Tačiau noriu palinkėti, kad
nereikėtų laukti naujos dienos tam, kad galėtumėte kažką pradėti. Darykite ir gyvenkite
dabar, matykite pradžią atsikėlę ryte, matykite ją ir vakare, o prieš užmiegant ramia
sąžine galvokite, kokia nuostabi buvo ši diena.
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