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DIDŽIAUSIŲ METŲ ŠVENČIŲ BELAUKIANT

Mielieji, sveikinu visus šv. Kalėdų proga ir linkiu, kad

jaukumas, šiluma ir gerumas apgaubtų Jūsų namus ir
sielas. Pasidalinkite ne tik kalėdaičiu, bet ir nuoširdžiu
žodžiu, atviru žvilgsniu, žmogiška šiluma.
Linkiu, kad Naujaisiais 2020 metais nestigtų sėkmės ir
laimės, o susidėlioti tikslai būtų įgyvendinti neskubant, bet
kantriai, tvirtai ir iki galo.
Gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė

Mieli mokiniai, mokytojai,
sveikiname Jus su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis.
Visiems linkime nestokoti susikaupimo, rimties, nepamiršti
artimųjų. Taip pat linkime pailsėti per atostogas ir ruoštis
kasmet pasikartojančiam, bet kiekvienąsyk skirtingam iššūkiui antrajai mokslo metų pusei. Mokytojams ateinančiais metais
linkime ištvermės ir ramybės.
Gimnazijos mokinių prezidentė Rugilė Aniūnaitė

ADVENTAS – RIMTIES, SUSIKAUPIMO IR GERŲ DARBŲ METAS
Kasmet likus kiek mažiau negu mėnesiui iki Kalėdų prasideda Adventas – rimties ir susikaupimo
laikotarpis, krikščionybėje žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo ir ruošiasi joms.
Šiemet Adventas nuo sekmadienio gruodžio 1 dienos, iki antradienio gruodžio 24 dienos.
Gruodžio 2-ąją dieną per pirmąją pamoką didžioji dalis mokinių susirinko į pirmojo aukšto fojė, kur
prasidėjo netradicinė pamoka. Ši pamoka buvo skirta paminėti Advento pradžią. Adventinį rytmetį
pradėjo tikybos mokytoja Dalia Balčiūnienė. Skambėjo mokinių, vadovaujamų muzikos mokytojos
Astos Grigaliūnienės, kanklių muzika. Į adventinį rytmetį atvyko garbi viešnia – vienuolė Dovirė, kuri
praskaidrino susitikimą išmintingomis mintimis. Ji papasakojo apie advento reikšmę laukiant Kristaus
gimimo (Šv. Kalėdų) bei papildė tikybos mokytojos mintį, jog artimo meilė praturtina mus, kaip
asmenybes, ir pripildo mūsų širdis gerumo ir meilės. Ji uždegė pirmąją Advento žvakę.
Adventas prasidėjo. Gražaus laukimo, ramybės ir darnos belaukiant gražiausių metų švenčių. Tegu
visų Jūsų širdis nušviečia tauri ir rami Advento žvakių šviesa.

ŠV. KALĖDOS IR PASAULIS

PASAULIO ŠALIŲ KALĖDINĖ
SIMBOLIKA

Šv. Kalėdos – kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė. Ši šventė yra žinoma kiekviename pasaulio
kampelyje. Pasaulis iki šiol nuo Jėzaus gimimo skaičiuoja metus. Prasideda jau trečiasis
tūkstantmetis, kai kalėdinio džiaugsmo paslaptį skelbia viso pasaulio bažnyčių varpai, kviesdami
šv. Kalėdų ryto Piemenėlių mišioms.
Ne visose šalyse Kalėdos švenčiamos gruodžio 25 dieną. Rusijos, Gruzijos, Ukrainos,
Makedonijos, Serbijos, Etiopijos ortodoksai Kalėdas švenčia sausio 7 dieną, Armėnija – sausio 6 ir
19 dienomis.

AR ŽINOTE, KAIP ŠV. KALĖDOS ŠVENČIAMOS PASAULYJE?
Indija
Kalėdoms indai puošia bananų ir mango medžius (eglutės ten neauga). Namus ir bažnyčias puošia mango
lapais, raudonomis gėlėmis – puansetijomis, molinėmis aliejinėmis lemputėmis. Uždega ant namų stogų
lemputes kaip simbolį, kad Kristus yra pasaulio šviesa. Šeimos varžosi tarpusavyje, kas pastatys namuose
gražiausią prakartėlę. Indai dovanoja dovanas šeimos nariams bei dalina labdarą vargšams. Kūčių naktį
dalyvauja vidurnakčio mišiose.
JAV
Kalėdinis laikotarpis JAV prasideda Padėkos diena, ketvirtuoju lapkričio ketvirtadieniu. Tą dieną vyksta
šventinė eisena su Santa Klausu ir kitais kalėdiniais personažais. Amerikoje per Kalėdas keičiamasi
dovanomis, sveikinimais. Šventė prasideda nuo Kūčių vakaro ir vidurnakčio šv. Mišių.
Japonija
Kalėdų laikotarpiu namai Japonijoje puošiami visžalėmis šakelėmis. Mėgstama keistis dovanomis.
Švedija
Kalėdoms namų langus mėgstama puošti elektrinėmis žvakutėmis ir žvaigždutėmis. Dovanos teikiamos
gruodžio 24 dieną. Vyksta procesijos į bažnyčias su žvakėmis. Eglutės puošiamos 2 dienos prieš Kalėdas, jos
puošiamos žvakėmis, obuoliais, Švedijos vėliavėlėmis, šiaudiniais žaisliukais.
Latvija
Latvijoje Kalėdų senelis neša dovanas net 12 dienų, pradedant Kūčių vakaru. Dovanos dedamos po eglute.
Rusija
Rusijoje Kalėdos švenčiamos nuo gruodžio 31 iki sausio 10 dienos, o Kalėdų diena – sausio 7-oji. Rusijoje
kalėdines dovanas vaikams atneša ne Kalėdų senelis, bet Babuška (senelė). Kūčių dieną įprasta pasninkauti
iki pasirodant pirmai žvaigždei danguje, o tuomet skanaujama 12 Kūčių valgių (be mėsos ir pieno),
simbolizuojančių 12 apaštalų.
Brazilija
Šv. Kalėdos Brazilijoje yra viena svarbiausių metų švenčių, „dia de festers“. Dovanas brazilų vaikams
atneša Papai Noel. Anot legendos, Papai Noel gyvena Grenlandijoje. Kai jis atvyksta į Braziliją, vilki šilkinę
aprangą, nes čia yra labai karšta. Katalikai dalyvauja Vidurnakčio mišiose vadinamose Gaidžio mišiomis, nes
gaidys praneša apie ateinančią dieną. Šv. Kalėdų naktį leidžiami fejerverkai ir įžiebiamos Kalėdų eglės.
Italija
Kalėdų šventimas Italijoje trunka apie mėnesį nuo gruodžio 8 dienos iki sausio 6 dienos. Viena iš kalėdinių
tradicijų – vaikai, užuot rašę dovanų sąrašus Kalėdų seneliui, rašo meilės laiškus tėvams. Laiškai padedami po
šeimos galvos (tėčio) lėkšte per Kūčių vakarienę ir po vakarienės perskaitomi. Savaitę iki Kalėdų vaikai
lankosi pas kaimynus, draugus persirengę piemenėliais, gieda kalėdines giesmes, groja dūdelėmis. Prakartėlės
papuoštos spalvotu popieriumi, kankorėžiais, vaisiais, žvakutėmis, dovanėlėmis.
Malta
Kadangi Malta yra daugiau katalikiška šalis, todėl mišios Kalėdų išvakarėse yra tradicija. Bažnyčiose stovi
prakartėlės, uždegama daugybė žvakių bei lempučių.
Venesuela
Venesueloje ankstyvą šventinį rytą žmonės tradiciškai eina į mišias. Gatvės būna uždarytos, kad
keliaujantys į bažnyčią tai galėtų daryti tradiciniu būdu – riedučiais.
Meksika
Kalėdos čia vadinamos „La Posada“. Remiantis tradicijomis, iki Jėzaus Kristaus gimimo priimta vaikščioti
nuo namų prie namų, ieškant „prieglobsčio“. Kalėdų simboliu Meksikoje laikomas ne Kalėdų senelis, o
raudona gėlė, vadinama puansetija. Būtent iš Meksikos kilusios šios gėlės, dar vadinamos Kalėdų žvaigždėmis,
paplito po visą pasaulį.

ORŲ S P Ė J I M A I
* Per Kūčias ir Kalėdas žmonės spėdavo orus. Sakoma, „jei Kalėdos
su ledu, Nauji metai - su bradu." Ir atvirkščiai. Tai reiškia, kad
sniegingos Kalėdos neretai reiškia atodrėkį per Naujuosius.
Nepamirškime šiemet patikrinti...
* Jei Kūčių dieną ant stogo pakraščio laikosi daug sniego, bus daug
baravykų.
* Kai Kūčių vakaras giedras, ryškiai šviečia žvaigždės, žiema bus
šalta, o vasara karšta, Joninės - be lietaus.
* Jei Kalėdos sniegingos, baltos, tai Velykos bus žalios, jei Kalėdos
juodos, tai Velykos bus baltos.
* Jei per Kalėdas miške medžiai apšarmoję, vasara bus lietinga; jei
medžiai pliki, vasara bus šilta ir sausa.

PUOŠKIMĖS ARTĖJANČIOMS ŠVENTĖMS

Redakcijos palinkėjimas 2020 metams
-

Koks skirtumas tarp tiesos ir melo?, – paklausė išminčiaus.
Skirtumas toks, kaip tarp akių ir ausų, – atsakė išminčius.
Ką regime savo akimis – tiesa, o ką girdime – toli gražu ne visada būna tiesa.
Kad girdima atitiktų matomą.
Sakartveliečių išmintis

- Ačiū, teta, už kalėdinę dovaną – sako Sauliukas.
- Neverta dėkoti, mano mielas vaikeli, - nusišypso teta.
Ir aš taip manau, bet mama liepė ...

Kviečiame visus ne tik skaityti gimnazijos laikraštį, bet ir pasiūlyti naujų idėjų, savos kūrybos, spalvingų piešinių ar
nuotraukų. Išsakykime savo mintis, dalinkimės pasiekimais ir džiaugsmais. Iškilo klausimų? Klausk – atsakysime!
Lauksime jūsų laiškų! Tad bendradarbiaukime. El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com. ,,Vaškinuko“ redakcija.

