
 

                                         

 

Už savo krikštynas visų pirma turiu būti dėkinga trečios kartos pusbrolio Granto tėvams. 

Besiruošdami savo sūnaus krikštynoms, jie prisiminė, kad aš – septynerių metų mergaitė - dar 

nekrikštyta. Paskambino mano mamai ir pasiūlė abu vaikus – mane ir pusbrolį – pakrikštyti vienu metu. 

Kadangi Grantas su tėvais gyveno Kretingoje, todėl buvau krikštijama šio miestelio 

Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčioje.  

Iš visos krikštynų ceremonijos atsimenu, kad kunigui pasakiau atsižadanti velnio, jis tepė 

mane aliejumi, žegnojo, pylė ant galvos vandenį ir įdavė degančią žvakę.   

Mano krikštatėviais tapo Granto mama Rasa su gyvenimo draugu Remigijumi. Krikšto 

sakramento proga jie man padovanojo vaikišką maldaknygę ir šventintą sidabrinį medalioną, ant kurio 

išgraviruoti žodžiai - ,,Gabrielei nuo krikštatėvių. 2008-09-18‘‘. 

Į mano ir pusbrolio krikštynas susirinko beveik visa didžiulė mūsų giminė. Gavau daug 

dovanų, tačiau brangiausia jų – Veronikos, mano sesers iš tėčio pirmosios santuokos, dovanotas didžiulis 

pliušinis meškinas, rankose laikantis raudoną širdį. 

Buvo šilta rudens diena, todėl po šios ceremonijos ėjome fotografuotis į bažnyčios kiemą. 

Prisimenu, kad man buvo labai smalsu sužinoti, kas yra jo viduryje stovintis ,,namelis raudonu stogu‘‘. 

Močiutės sesuo paaiškino, kad tai – bažnyčios koplyčia. Ji taip pat tada pasakė, kad ,,nekrikštytas žmogus 

po mirties negali eiti į dangų‘‘. 

Kai nuvykstu pas gimines į Kretingą, su Grantu kartais nueiname į bažnyčią, kurioje 

buvome krikštyti, pavaikštome po jos kiemą, apžiūrime koplyčią, paminklą Jurgiui Pabrėžai, apeiname 

vienuolyno pastatą, nusileidžiame prie Lurdo ir Pranciškonų gimnazijos, kurioje pusbrolis ateityje 

mokysis.  

Neseniai mama užsiminė, kad mudviems toje pačioje bažnyčioje reikėtų suteikti Krikšto 

sutvirtinimo sakramentą ir mane privesti Pirmosios Komunijos. 

Minėdami krikštynų sukaktis dažnai peržiūrime jų metu filmuotą medžiagą, pavartome 

nuotraukų albumą. 

2008-ųjų rugsėjis mano gyvenime ypatingas tuo, kad pradėjau eiti į mokyklą ir buvau 

pakrikštyta. 

 



 

 

                 

            Su krikštatėviais – Rasa Raudyte ir jos gyvenimo draugu Remigijumi 

 

  

 

                 

              Su savo ir trečios kartos pusbrolio Granto Raudžio krikštatėviais  

 



                      

                Su savo seserimi Veronika Petrauskaite iš tėvelio Deivido Petrausko pirmosios santuokos 

 

                   

Visi krikštynų dalyviai. Šalia manęs stovi mama – Dalia Turskytė. Už jos – Gražina 

Raudienė – mano močiutės sesuo. Šalia jos – vyras Kazys Raudys. 

Fotografavo mano tėvas – Deividas Petrauskas. 

 

Gabrielė Turskytė, Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė 

Vadovė – Jurgita Barasienė 

 


