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Ariogalos parapijos laikraštis 
 

Mieli tikintieji 
       Su gyvu tikėjimu ir džiaugsmu šiais 
metais minime pirmųjų Evangelijos 
žingsnių Lietuvoje tūkstantmetį. Vyskupo ir misionieriaus šv. 
Brunono kankinystė – pasėtasis Gerosios Naujienos grūdas 
visais laikais davė ir duoda gausių tikėjimo vaisių. 
       Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija šios iškilmės 
proga nusprendė leisti kartą per mėnesį laikraštėlį „Versmė“, 
kuris atspindės parapijos gyvenimą ir plačiau atskleis 
krikščioniškąsias vertybes. Laikraštėlis „Versmė“ padės  
tikintiesiems labiau įsisąmoninti sekmadienio šventimo svarbą 
ir brandų bei veiklų krikščionišką tikėjimą. 
       Nuoširdžiai sveikinu Ariogalos parapijos Pastoracinės 
tarybos naujai susikūrusios Spaudos sekcijos narius, kurie savo 
mintimis dalinsis su tikinčiaisiais, ruošdami parapijos laikraštėlį. 
Norinčius praturtinti gražiomis dvasinėmis mintimis mūsų 
parapijos laikraštėlį, kviečiu prisijungti prie Spaudos sekcijos 
narių darbo.  
       Laikraštėlį tikintiesiems dalinsime bažnyčioje nemokamai. 
       Tegul Viešpats laimina Jūsų prasmingus darbus ir teikia 
naujų jėgų kūrybinei veiklai. 
 

Ariogalos parapijos klebonas           kun. Gintautas Jankauskas 

               Sakramentai – Dievo meilės ženklai 
Sakramentai yra matomi ženklai, kuriais Dievas mums teikia 
dieviškąją gyvybę – malonę. Juos mums paliko Jėzus Kristus. 
Kiekvienas sakramentas yra Dievo dovana, kurią priimant Šv. 
Dvasia padeda mums gyventi kaip Kristaus sekėjams. Jau krikšte 
paslėpta visa krikščioniškojo gyvenimo esmė, tačiau Sutvirtinimas 
atskleidžia naujus Dievo lobius.  

Sutvirtinimo sakramentą teikiantis vyskupas pradžioje maldauja 
Tėvą siųsti krikščioniui Šventąją Dvasią su jos septyniomis 
dovanomis: išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, žinojimu, 
maldingumu ir Dievo baimingumu, kad galėtume Kristų liudyti ir dėl 
Jo kovoti su blogiu. Uždėdamas rankas ir patepdamas aliejumi 
(krizma) jis meldžia, kad Šventoji Dvasia padarytų tikinčiuosius savo 
šventove. Išoriniai šio sakramento ženklai – rankų uždėjimas ir 
patepimas. 

Sutvirtinimu kiekvienas kviečiamas atrasti sau tarnystės vaidmenį 
bendroje bažnyčios misijoje. Tad kiekvienas gauna Dvasios 
dovaną, kad tarnautų visiems. Šis sakramentas įspaudžia 
neišdildomq dvasinę žymę ir teikiamas tik vieną kartą. 

Gegužės 10 d. šį sakramentą suteikė vyskupas Jonas Ivanauskas 
221 asmeniui. 

                                      Tikybos mokyt. Laima Neverdauskienė 

 

                         Tėvelio laiškas 

 Ilgai tu nerašei, sūneli.  
Gyvename dabar vieni. 
Dažnai dairausi aš į kelią, 
Gal pamatysiu – ateini. 



Lyg pasirodo tavo veidas,  
Tu pats žinai – silpnai matau.  
Mat daktarai skaityt neleidžia,  
O jei rašau, tai tiktai tau. 
 Tvarkaus sode, bites prižiūriu, 
 Ar „Mokslą ir gyvenimą“ skaitau. 
 Gerai gyvenam, visko turim. 
 Na, pasiilgau ir rašau. 
Sakau, kai laisvo laiko rasi 
Pasuk į šalį – pas mane. 
Pasisvečiuosi tu pas sesę,  
Seniai jau pats buvai namie. 
 Tai baigsiu aš rašyti laišką. 
 Nepyk, jei rasi kablelius ne ten. 
 Su lazdele aš dar pavaikštau. 
 O laišką pats nešu paštan. 

                             Vytautas Šulskis 

             Ką veikia „Caritas“? 

Kalbamės su pirmininke Elena Vaičiuliene. 
Ar seniai veikia ši organizacija, kas ją sudaro? 
Pradėjome veikti 2003 m. prie klebono kun.G. Jankausko. 
Esame 9 moterys.  Ypač aktyvi pavaduotoja Zofija 
Saltonienė. 
Koks jūsų tikslas? 
Tai pagalba sunkiai gyvenantiems. Kas turi nereikalingų 
drabužių, avalynės atneša pas mus, o kuriems tai reikalinga 
išsirenka, naudojasi. Be to daliname skirtus maisto paketus.  
Bet tuo neapsiribojate? 

Pastoviai lankome slaugos reikalingus žmones. Pagal 
galimybę paremontuojame gyvenamą plotą, padedame 
smulkiuose ūkio darbuose. Lankomės Ariogalos senelių globos 
namuose. Padedame nusipirkti reikalingų vaistų. 
O iš kur lėšos? 
Padeda kai kurie  Ariogalos verslininkai. Ženkliai parėmė laivų 
remonto gamyklos „Skorgenes“ savininkai. 
Ką dar veikiate? 
Padedame klebonui apipavidalinti religinius renginius, 
organizuojame religines išvykas, dirbdamos  Ariogalos mieste. 
O kur jūsų būstinė?  
Mus rasite kiekvieną trečiadienį, penktadienį nuo 10 iki 13 val. 
Gedimino g. 13. 
Ačiū už pokalbį. Tepadeda jums Dievas. 

                                                                Antanas Kišonas 

             Sveikiname: 

Visus tėvelius ir senelius tėvo dienos proga. 
Vardo dienos proga Antanus ir Antaninas, Jonus ir Janinas, 
Petrus ir Petrutes bei Povilus ir Paulinas.  

            Informuojame : 

Birželio 14 d. Ariogalos bažnyčioje šv. Antano atlaidai ir 
Devintinės. Pamaldos sekmadienio tvarka. 

Birželio 14 d. priims Pirmąją Komuniją antroji jaunimo grupelė. 

Laikraštėlį išleido Pastoracinės tarybos spaudos sekcija: Odeta 
Kaminskienė, Genovaitė Andrulienė, Vytautas Šulskis, Linas Velička 
ir redaktorius Antanas Kišonas. Tel. 842859144, 861624376. 


