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Ariogalos parapijos laikraštis
Išeina mėnesio pirmą sekmadienį

VELYKINIO CIKLO PRADŽIA – GAVĖNIA
Kun. Gintautas Jankauskas
Ariogalos parapijos klebonas

Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės
Vakarienės Mišių pradžios. Gavėnia yra keturiasdešimt atgailos, susitaikymo, atsivertimo dienų.
Tai laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Taip mes
paliksime klystkelius ir grįšime į išganymo kelią. Šiame laike mes turime pasikeisti, bet tas
pasikeitimas mumyse neįvyks be mūsų pačių pastangų, be maldos ir atgailos.
Gavėnia – tai metas, kai mes esame kviečiami stabtelėti ir apmąstyti, suvokti bei pripažinti
savo žmogiškosios prigimties trapumą ir pažeidžiamumą, nes mes vieni patys esame silpni ir
bejėgiai, o su Dievu – stiprūs ir galingi. Gavėnios meto atgaila tebūnie ne tik vidinė, bet ir išorinė
bei vieša. Gavėnioje Bažnyčia katalikams liepia susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, o
penktadieniais, kiek įmanoma, ir nuo mėsiškų valgių, kviečia apmąstyti Kristaus kančią, dar labiau
pasišvęsti geriems darbams, nuoširdžiai atlikti išpažintį.
Šalia individualios išpažinties per Gavėnią labai rekomenduojamos bendruomeninės
Susitaikymo pamaldos, su asmenine išpažintimi ir išrišimu.
Lietuvoje populiarūs gavėniniai giedojimai, pvz., “Graudūs verksmai”. Gavėnios metu
sekmadieniais 11.30 val. mūsų bažnyčioje prieš Sumos šv. Mišias einami “Kryžiaus keliai”, o per
Sumą giedami “Graudūs verksmai”.
Tad Gavėnios metu patyrinėkime save ir ryžkimės taisytis. Iš tikrųjų prasmingas yra įrašas
rašytojos Marijos Pečkauskaitės kapo paminkle: “Kilkim ir kelkim”. Kilkim patys gėryje ir kitus
kelkim į gėrio aukštumas. Gavėnios laikas nėra išskirtinis ta prasme, kad jame daugiau
pasninkaujama, bet išskirtinis savo rimtumu, susimąstymu apie Dievo planą ir žmogaus siekius
tame plane.
DIEVO IEŠKOJIMAS

Vytautas Šulcas
Tu man sakai – aš ieškau Dievo.
Aš jo neieškau – Jis many.
Gal tik paklaidžioju papieviais,
Kur mano tėviškė šauni.

Čia baltu nuometu tos ievos,
Čia beržas šluotele žalia.
Visur matau gyvena Dievas,
Ir šitas grožis Jo valia.

Matai, kad Dievo aš neieškau –
Žinau, kad Jis visur yra.
Jis širdyje, žmonių kur tiki,
Visur kur tik siela tyra.

Kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas yra pasakęs: „ Adventas yra tas laikotarpis su mintimi
apie srūvančio laiko laukimo palaimą“. Ar visi tuo metu galvojome ne tik apie tai, kaip išradingai,
gausiai, džiaugsmingai sutiksime gražiausias metų šventes, bet ir apie tuos, kuriems pristigo mūsų
atjautos, dėmesio ar paprasčiausių malonių akimirkų. Šventės jau prabėgo... Džiugu, kad daugeliui
Ariogalos gimnazijos bendruomenės narių jos buvo skirtos ne tik sau, savo šeimai, bet ir proga
suteikti džiugesio sergantiems, vienišiems ar sunkiau besiverčiantiems šiuo laikmečiu.
Tradiciškai Ariogalos gimnazijos mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos Laimutės
Neverdauskienės, socialinės pedagogės Rimos Draukšienės, technologijų mokytojos Janinos
Vaivadienės, rengia gerumo akcijas. Gruodžio 17 dieną organizuota akcijos „ Iš širdies“ baigiamoji
dalis, kurios metu sakralinės muzikos grupė „Giesmelė“ šventine programa pasveikino mokinius.
Pastarieji sulaukė gimnazijos bendruomenės narių paruoštų kalėdinių dovanėlių. Gruodžio 18
dieną, kaip ir kiekvienais metais, gimnazijos mokiniai kartu su Kalėdų Seneliu lankėsi Ariogalos
slaugos namuose. Džiugia nuotaika bei programa sveikino ten besigydančius ligonius. Skambėjo
jausmingos kalėdinės giesmės, atliekamos sakralinės muzikos grupės „Giesmelė“, eiliuoti posmai,
skaitomi 8 a klasės mokinių Dianos Čaplinskaitės, Viktorijos Lukošiūtės, Arnoldo Rožnos, Aurimo
Žiaukos. Vėliau Kalėdų Senelis kiekvienam slaugos namų gyventojui ir personalo darbuotojams
padovanojo mokinių pagamintus suvenyrus, atvirukus. Akcijoje dalyvavę Ariogalos parapijos
klebonas Gintautas Jankauskas (aukojo Mišias) ir Ariogalos miesto Caritas atstovės, dėkojo
mokiniams už jų nuoširdumą, kilniadvasiškumą. Ir kas gali būti paprasčiau, bet maloniau, nei
sugebėjimas pasidalinti tuo, kuo šiandien esi turtingesnis: gerumu, džiaugsmu, ramybe, viltimi...
Tada ir pajaučiame švenčių svarbą, laiko prasmę.
VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „ ARIOGALOS SANTARA“
Ariogalos Santaros pirmininkė Marytė Kvietkuvienė
Visuomeninė organizacija „Ariogalos santara“ buvo įkurta aktyvių Ariogalos bendruomenės narių
iniciatyva. Jos steigėjais buvo Janė Dabašinskienė, Regina Meškauskienė, Vytautas Juškevičius,
Arvydas Stankus, Jonas Norkus. Pirmininku buvo išrinktas Vytautas Juškevičius.
Įkurtos organizacijos tikslai:
Atkurti Ariogalos savivaldybę.
Organizuoti veiklą, siekiančią gerinti Ariogalos miesto įvaizdį.
Plėtoti kūrybinę, kultūrinę ir sportinę veiklą, ugdant gyventojų bendruomeniškumą.
Savo veikla prisidėti prie Ariogalos infrastruktūros gerinimo.
Ką nuveikė organizacija per 7-ių metų laikotarpį?
2002 metais dalyvavo seminare „Švedijos parama Lietuvos kaimo raidai“, parengė Demokratijos
kaime skatinimo projektą konkursui „Skane – Lietuva“ ir jį laimėjo. Du bendruomenės atstovai
vyko į Švediją susipažinti su bendruomenių veiklos patirtimi.
2005 m. organizavo ariogališkių pasipriešinimą Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimui
perkelti Vaikų globos grupę iš Raseinių į Ariogalą. Sprendimas nebuvo priimtas.
Tais pačiais metais pradėta veikla, siekianti atkurti Ariogalos savivaldybę. Veikla vyko tam tikrais
etapais.
I etapas: suburtas aktyvas, atsakingas už idėjos sklaidą – Dainius Šadauskas, Linas Bielskis,
Teodoras Vaivada, Alfredas Masaitis, Ričardas Skeberdis, Alfredas Volskis, Tadas Misevičius,
Kęstutis Skamarakas.
Vyko susitikimas su vietos gyventojais, buvo aiškinami motyvai, naujosios savivaldybės steigimo
pliusai (sumažės atstumai iki savivaldybės centro, valdžia priartės prie gyventojų, įsikurs visos

centrui būtinos institucijos, pagerės gyventojų saugumas, padidės darbo vietų, pagerės miesto ir
kaimo infrastruktūra. Savivaldoje turės galimybę dalyvauti Ariogalos ir visų kaimo bendruomenių
atstovai. Minusai: gyventojams teks keisti dokumentus, susijusius su registru.
Apsilankyta Gėluvoje, Butkiškėje, Juodaičiuose, Verėduvoje, Milašaičiuose, Betygaloje,
Bertašiuose, Žibuliuose, Ilginiuose, Pernaravoje, Plikiuose, Kilupiuose, Vozbutuose.
II etapas: susitikimas su Vidaus Reikalų ministerijos viceministru Regimantu Čiupaila: Alfredas
Masaitis, Vytautas Juškevičius, Marytė Kvietkuvienė, pristatė Ariogalos galimybes tapti
savivaldybe.
III etapas: 2007 m. kreiptasi į tuometinį Vidaus Reikalų ministrą Gintarą Furmanavičių ir
Raseinių rajono savivaldybės merą Edmundą Jonyną dėl leidimo pravesti vietos gyventojų
apklausą. 2007 gegužės 15 d. Vidaus Reikalų ministro įsakymu Nr. 1 V – 184 skelbiama gyventojų
apklausa.
IV etapas: gyventojų apklausa organizuota 2007 m. birželio 10 d. Jurbarko, Kėdainių, Raseinių
rajono savivaldybėse. Dalyvavusių gyventojų skaičius – 4167. 3546 iš jų pritarė Ariogalos
savivaldybės steigimui. Nepritarė – 621.
Apklausos duomenys patvirtinti ir pripažinti galiojančiais.
2009 metais organizacijos pirmininke išrinkta Marytė Kvietkuvienė, organizacija priima į Raseinių
rajono Vietos veiklos grupę. Tais pačiais metais Raseinių r. savivaldybė perdavė buvusį Ariogalos
poliklinikos pastatą visuomeninei organizacijai.
Viena iš „Ariogalos santaros“ veiklų yra įvairių renginių organizavimas:
·
Žiemos šventė
·
Visuotinės talkos
·
Atvelykio šventė
·
Bendruomenių turizmo šventė „Dubysos juosta“
·
Rudens mugė
·
Altruistinės akcijos „Padėk savo artimui“
·
Sporto turnyrai
·
Vaikų vasaros poilsio stovyklos
·
Renkama „ Gražiausiai tvarkoma sodyba“ ir „Gražiausiai pasipuošusi Kalėdų
šventėms sodyba“
Tęsiama ir projektinė veikla. 2009 metais parengtas projektas – Renginių ciklas „Rudens šventė –
2009“, kurį finansavo Lietuvos žemės ūkio ministerija. Renginys vyko Ariogaloje rugsėjo mėnesį.
Šiuo metu rengiamas projektas pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007 – 2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“. Planuojama vykdyti sporto aikštyno, esančio prie Ariogalos
gimnazijos rekonstrukciją, pritaikant ją visuomenės poreikiams. Aikštyną ketinama padengti
dirbtine danga, įrengti krepšinio, tinklinio, lauko teniso aikšteles, žiūrovų tribūną. Čia ne tik
sportuos miesto jaunimas, vyks varžybos, bet bus galimybė organizuoti ir renginius.
Organizacija turi savo atributiką – vėliavą, logotipą. Yra išleidusi lankstinuką, įsigijusi sportinius
marškinėlius, kepurėles, rašiklius.
Organizacijos veiklą koordinuoja Taryba: Vytautas Juškevičius, Marytė Kvietkuvienė, Dainius
Šadauskas, Diana Vitauskienė, Liudas Kavaliauskas, Regina Meškauskienė, Alfredas Masaitis.
Aktyviausi organizacijos nariai: organizacijos tarybai aktyviai padeda Danguolė Dubinskienė, Rasa
Sadauskienė, Lina Vitauskienė, Siga Nanartavičienė, Edita ir Kęstutis Kruveliai, Meilutė
Karaktinavičienė, Indrė Šalvaitienė, Teodoras Vaivada, Jonas Norkus, Alfredas Volskis, Tadas
Misevičius, Juozas Skamarakas. Mūsų rėmėjai: verslininkai Ričardas Skeberdis, Rimantas Čeičys,
Ariogalos komunalinės paslaugos (vadovas Jonas Norkus), Ariogalos gimnazija (direktorius
Arvydas Stankus), UAB „Ariogalos gelžbetonis“ (direktorius Alfredas Masaitis), Ariogalos
kultūros namai (direktorė Rasa Sadauskienė). Kviečiame visus aktyvius ariogališkius įsijungti į
organizacijis veiklą. Tereikia parašyti prašymą seniūnijoje. Kreiptis į seniūno padėjėją Reginą
Meškauskienę.

ATMINTIS

Danutė Šukauskienė
Pastovėsiu aš tyliai bažnyčioj.
Liūdesys į širdį varvės.
Užsidegusi gelsvą grabnyčią
Prisiminsiu visus iš eilės.

Negalėjau šalia būt, kai tirpo
Kaip žvakelė močiutės dangus.
Ir virpėjo rožančius tarp pirštų –
Paskutinė maldelė už mus.

Padūmavusiu debesiu šaltu
Vis išplaukia naktis praeities,
Kai tėvelis tuo vieškeliu baltu
Iškeliavo sutikt nebūties.

O netrukus ir patėvio dvasią
Mirties Fėja turėjo išvest.
Kas galėtų pamiršt sielą plačią
Ir bedugnes gerumo upes?

Vėl ir vėl aš stovėsiu bažnyčioj.
Vėl „vartysiu“ lapus atminties.
Vėl iš naujo uždegsiu grabnyčią,
Kad sudegintų skausmą širdies.

UŽGAVĖNIŲ STALUI

Edita

Artėja Užgavėnės – blynų metas, gal kas užsimanys riebesnių ir dar sotesnių blynelių.
Pabandykite štai tokius. Kepenis sumalti, įmušti kiaušinius, supilti miltus, krakmolą, prieskonius,
viską išmaišyti. Įkaitinti keptuvę su nemažu kiekiu riebalų, ir su nedideliu samteliu pilti masę į
keptuvę. Gražiai apkepinti iš abiejų pusių. Blynelius sudėti į puodą, kurio dugnas pabarstytas
tarkuotom morkom ir pjaustytu svogūnu, vėl apibarstyti morkomis su svogūnais, įdėti mėgstamų
prieskonių, sviesto, grietinės ir ant silpnos ugnies truputį patroškinti. Vietoj grietinės galima dėti
pomidorų padažo. Labai skanu su bulvių koše ir burokėlių salotomis.
Skanaus!
JŪSŲ ŽINIAI
-

2 d. Grabnyčios (Kristaus paaukojimas)
3 d. šv. Blažiejus
5 d. šv. Agota – duonos diena
11 d. Pasaulinė ligonių diena
14 d. šv. Valentinas
17 d. Gavėnios pradžia. Pelenų diena
24 d. šv. Motiejus. Vieversio diena
28 d. Mūsų bažnyčioje – Gavėnios rekolekcijos
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