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Mieli Labdaros gyventojai, darbuotojai, šeimos ir savanoriai,
Artėja dovanų dalinimosi metas. Noriu Jums visiems padėkoti už tai ką Jūs davėte
Labdarai per šiuos praėjusius metus. Jūs dovanojote mums savo laiką, atjautimą,
kantrybę, paramą ir supratimą. Jūsų dovanos padrąsino ir parėmė mūsų
darbuotojus ir palengvino iššūkius prieš kuriuos vėl stojomės dėl COVID-19
epidemijos. Ačiū!
Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms Linksmų Kalėdų ir ramių bei sveikatos pilnų Naujųjų
Metų!
Nuošridžiai,

Laura Puteris

Administratorė

Artėjant Šventoms Kalėdoms, sveikiname „Labdaros“ slaugos namų gyventojus ir
darbuotojus, jūsų šeimas, mūsų bendruomenės narius. Linkime Jums daug
sveikatos, ramybės ir Dievo palaimos!
Jaukių šventų Kalėdų, gražių ir prasmingų Naujųjų Metų!

Labdaros Fondo Direktorių Valdyba
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LIETUVOS STEBUKLINGOSIOS MADONOS
VILNIUS AUŠROS VARTŲ – GAILESTINGUMO
MOTINA MARIJA

Šv. Teresės bažnyčia su vienuolynu ir Aušros Vartų koplyčia sudaro kadaise
Vilniaus miestą juosusios gynybinės sienos dalį. Sienos, supusios Senamiestį iš
visų pusių, jau seniai nebėra. Išliko tik keli jos fragmentai. Vienas geriausiai
išlikusių fragmentų yra Aušros Vartai ir dalis ties basųjų karmelitų vienuolynu.
Vilniaus gynybinė siena pradėta statyti 1503m. Iki 1626m. Aušros Vartuose
koplyčios nebuvo. Dievo Motinos paveikslas kabėjo šiaurinėje vartų pusėje,
specialioje nišoje, apsaugotas medinėmis langinių tipo durelėmis. Pamaldūs
žmonės prie paveikslo galėjo užlipti mediniais laipteliais. Tik 1671-72m.
pasirūpinta, kad miesto pusėje prie vartų būtų pristatyta medinė koplyčia. Šiai
koplyčiai sudegus, 1711-1715m. pastatyta nauja neoklasicizmo stiliaus mūrinė
koplyčia su įrašu: “Gailestingumo Motina – tavo apgynimo šaukiamės.” (Mater
Misericordiae – sub Tuum praesidium confugimus.) Koplyčioje yra apie 14,000
votų liudijančių stebūklus, kurių seniausias datuotas 1802m. Yra ir ankstyvesnių,
bet jie nedatuoti.
Aušros Vartų Marijos paveikslas nutapytas aliejiniais dažais ant aštuonių
ąžuolinių lentų. Jis nėra ikona. Paveikslas nutapytas tapytojo kuris naudojosi
Aušros Vartų Marija ir Popiežius Pranciškus 2018m. apsilankymo metu
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Nyderlandų meistrų graviūromis, sukurtomis XVI a. pabaigoje. Paveikslas iškilmingai
pakabintas 1671m. pastačius medinę koplyčią. Neilgai trukus, nežinomas Vilniaus
auksakalys nukalė sidabrinį aptaisą kurio tik viršutinė dalis, gaubianti Marijos galvą
tėra išlikusi. Paveikslo stebuklų istorija prasideda XVII amžiaus pabaigoje.

(pagal Rūtos Vitkauskienės publikacija “XXI amžiuje” 2001 lapkričio 9d. – Bernardinai.lt internete)

ŠILUVA – ŠVENTOVĖ IR APSIREIŠKIMO KOPLYČIA

DIEVO MOTINOS PAVEIKSLAS PAGRINDINIAME ŠVENTOVĖS ALTORIUJE ŠILUVOJE

Šiluvos šventovė - Apsireiškimo koplyčia. Dievo Motina Šiluvoje apsireiškė 17
a. viduryje. Aprašymas pasakoja, kad artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą
bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų
vaikelį ir graudžiai verkiančią. Vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis
pakvietė mokytoją. Prisiartinę prie akmens paklausė verkiančios mergelės:"Mergaite,
ko verki?" Ji atsakė:"Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano
sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama". Tai tarusi, ji pranyko. Garsas apie tai greitai
pasklido. Vienas senas ūkininkas nuo senatvės apakęs, prisiminė, kad toje vietoje
buvo katalikų bažnyčia. Atvestas prie akmens jis praregėjo ir parodė, kur galėjo būti
užkastos bažnytinės relikvijos. Atkasus rasta skrynia su senosios bažnyčios
dokumentais ir Marijos paveikslu. Vėliau čia buvo pastatyta koplyčia, kuri
atstatyta Nepriklausomybės metais.
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Šiluva - nedidelis miestelis Raseinių rajone. Jame stovi 1760-1775 m.
pastatyta Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika, garsėjanti didžiojo altoriaus
Marijos paveikslu, kuris minimas nuo 1646 metų. Tai vienas svarbiausių Lietuvos
dvasinių centrų ir viena pirmųjų Mergelės Marijos apsireiškimo vietų Europoje.
Bažnyčios vidus neliestas daugiau kaip du šimtmečius. Maldininkus traukia
joje esantis ir stebuklais garsėjantis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas
bei Apsireiškimo koplyčia, kurios centre yra ratu apeinamas altorius, pastatytas
ant akmens, ant kurio 1608 metais apsireiškė Švč. Mergelė Marija.
Ypatinga šventė Šiluvoje yra didžiausi Lietuvoje vykstantys Šilinių atlaidai,
kuriuose galima dalyvauti rugsėjo 7-15 dienomis. Atvykstantys piligrimai apsistoja Nepriklausomybės metais pastatytame Jono Pauliaus II name. Popiežiaus
Jono Pauliaus II skulptūra nuo 2008 metų stovi prie Apsireiškimo koplyčios, o
priešais bažnyčią, miestelio aikštėje – Švč. Mergelės Marijos bronzinė statula.
Iki 1909 metų priešais parapijos bažnyčią buvo tuščia gatvė. 1908 m.
klebonas Marcijonas Jurgaitis išgirdo, kad priešais bažnyčią caro valdžia nori
pastatyti cerkvę. Tada jis nupirko šią aikštę, aptvėrė tvora, apsodino medeliais.
Iš Petrapilio parvežė špižinę baltai tinkuotą Dievo Motinos skulptūrą ir "pastatė
ją sodnely”. Carinės Rusijos valdžia pasipiktino, bet klebonas paaiškino, kad tai
ne stebuklingos Dievo Motinos skulptūra, bet tai paprasčiausia statula išlieta
liejykloje.
Sovietmečiu valdžios įsakymu statulą pašalino, nes ją gausiai lankė maldininkai. Ji buvo perkelta į kapines, prie Apsireiškimo koplyčios. Atgavus Nepriklausomybę, 1991m.statula sugrąžinta į aikštę, o 2008 m., minint Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 -ųjų metų jubiliejų, statula perlieta į bronzos ir
pastatyta senoje vietoje, o buvusi balta statula koservuota ir stovi Jono Pauliaus
II namų apatinėje salėje.
(medžiagą internete surinko N.B. iš Kauno)

ŠILUVOS ATLAIDAI rugsėjo 5-15
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APSIREIŠKIMO KOPLYČIA ŠILUVOJE

Marijos bronzinė statula
Šiluvoje

KAUNAS – PAŽAISLIO KAMALDULIŲ DIEVO MOTINOS PAVEIKSLAS
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Kristupo Zigmanto Paco XVII
amžiuje atsiskyrėliams kamalduliams pastatytas vienuolynas. 1661m. popiežius
Aleksandras VII dovanojo Dievo Motinos su kūdikėliu paveikslą Kristupui Zigmantui
Pacui kaip ypatingą padėkos ženklą steigiant kamaldulių vienuolyną. Maldingumas
prie šio ypatingo Marijos atvaizdo be pertraukos išgyvenamas jau 340 metų.
Tai kas Pažaislio Dievo Motiną labiausiai išskiria iš kitų stebuklingųjų Švč.
Mergelės Marijos atvaizdų, yra vasariškai žydinčios gėlės. Vainiko pagrindas –
dvylikos rausvų ir baltų rožių žiedai. Raudona rožė simolizuoja kančią, o balta –
nekaltybę. Paveikslas nutapytas nežinomo flamandų dailininko XVII amžiuje.

Kaunas – Pažaislio Kamaldulių
Dievo Motinos paveikslas
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Pirmojo pasaulinio karo metais, traukdamiesi iš Pažaislio, stačiatikiai išsigabeno jį
į Rusiją. Paveikslas grąžintas į Pažaislį Šv. Kazimiero seserų globon tik 1928m. o
sovietmečiu 1948m., vienuolynui einant iš rankų į rankas, paveikslas perkeltas į Kauno
arkikatedrą baziliką iš kur 1978m. pavogtas. Tikintiesiems karštai meldžiantis, 1979m.
paveikslas surastas ir po kelerių metų restauruotas. Kamaldulių Dievo Motina į
Pažaislio bažnyčią sugrąžinta 2000m.
Kun. Stasys Yla 1949m. Pažaislio Dievo Motinai skirtame eilėraštyje į ją kreipėsi:
“Marija, Motina šventa,/Gėlių vainiko apsupta/Taikos kalne mums paskirta.”
Paveikslas garsėjo tikinčiųjų patiriamomis malonėmis, stebuklingais išgijimais.
Per ilgą laiką prie šio paveikslo susikaupė daug paaukotų votų (tikėjimą ir padėką
liudijantys ženklai: sidabrinės širdelės simbolizuoja meilę, inkaro formos – viltį, rankos
ar kojos – išgijimą ir tt.). Seniausi yra nuo XVII amžiaus. Nuo 2000m. rugpiūčio 15d.
iki 2007m. rugsėjo 16d. paaukoti 54 votai. Jie visi dabar supa paveikslą.
(“Pažaislio kamaldulių Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas kaip maldos ir tikėjimo
kelrodis, Laima Šinkūnaitė, Vytauto Didžiojo Universitetas – straipsnis internete”)

Kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia Pažaislyje
ant Kauno rezervato krantų
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TRAKŲ DIEVO MOTINA
Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje (LKD). 16 amžiuje stebuklais ir malonėmis ėmęs garsėti Dievo
Motinos paveikslas siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu, nes kitoje paveikslo
pusėje buvo rastas užrašas, kad jį Vytautui Krikšto proga padovanojo Bizantijos
imperatorius Emanuelis II (1391-1425).
Šiek tiek vėliau, paveikslas oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI
atsiųstomis aukso karūnomis. Vainikavimo dieną - 1718 m. rugsėjo 4 dieną lydėjo 8 dienų iškilmės. Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės globėja.
Šiandien vainikavimo ceremoniją primena virš didžiojo altoriaus kabanti iškilmes
primenanti karūna. Kiekvienais metais rugsėjo mėnesio pradžioje Trakuose vyksta
Trakų Dievo Motinos - Lietuvos globėjos atlaidai.

(medžiagą iš internet pateikė N.B. iš Kauno)

Trakų Dievo Motinos
paveikslas.

Trakų Dievo motina su karūna
ir apdengta sidabru.
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KŪČIŲ MAISTO SIMBOLIKA

Kintantis laikmetis paliečia papročius - įtakoja ir Kūčių patiekalų pateikimo būdus,
bet simbolika vienaip ar kitaip išlieka. Visi Kūčių valgiai pasninkiniai: žuvis, silkė,
kūčiukai su aguonų pienu, kisielius, spanguolės (kisielius), džiovinti vaisiai
(kompotas), grybai (su silke arba mišrainėse), riešutai... Tai gausus ir prasmingas
krikščionių Kūčių stalas. Net indų ar duonos kepalėlio forma turi prasmę. Ji turi būti
apvala ir simbolizuoja saulės sugrįžimo laukimą. Stalo akcentai- žvakė ir Advento
vainikas.
Senovėje ant stalo būdavo 9 patiekalai atitikę devyndienę Mėnulio kalendoriaus
savaitę, vėliau - 12 patiekalų - dvylikos Kristaus apaštalų garbei. Ant stalo
padedama ir tuščia lėkštė šeimos asmenų iškeliavusių amžinybėn dvasioms
pamaitinti. Ragaujami visi valgiai, nes kiekvienas jų turi simbolinę reikšmę.
KŪČIA. Kadaise tai buvo svarbiausias stalo patiekalas lemiantis derlingumą,
vaisingumą. Gaminamas iš įvairių grūdų, pagardintas medumi saldintu vandeniu.
Ragaudavo kiekvienas, dalį palikdavo vėlėms, o pagonybės metais pamaitindavo ir
bites.
KALĖDAITIS (plotkelė). Krikščionybės simbolis, "Dievo duona", pašventinta
bažnyčioje. Jis simbolizuoja santarvę, bendrystę tarp šeimos narių ir artimųjų. Per
jį į namus ateina Dievo dvasia.
DUONA. Iš pagonybės laikų stiprybės, proto, ištikimybės, gerumo simbolis.
ŽUVIS ir SILKĖ. Jeigu pagonių įsitikinimai leido per Kūčias valgyti ir mėsą, tai
krikščionims šitas produktas yra griežtai uždraustas. Sotumą suteikia žuvies ir
silkės patiekalai, turintys aiškią sąsają su apaštalais žvejais.
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KŪČIUKAI. Dar vadinami prėskučiais, šližikais, galkutėmis ir kt. Tai paskutinės
vakarienės, vėlių vaišinimo, sugrįžtančios saulės simbolis.

AGUONŲ PIENAS. Tapatinamas su dvasioms skirtu gėrimu.Tai sutrintos
aguonos pasaldintos vandenyje tirpintu cukrumi ar medumi.
AVIŽINIS KISIELIUS.Taip pat vaišė vėlėms arba dievams.
SPANGUOLIŲ KISIELIUS. Spanguolės, tai apsauga nuo priešų.

Daugelis išaugintų vaisų ir daržovių įeina į patiekalų sudėtį, bet jų simbolinė
reikšmė išlieka. Štai medus, kuriuo saldinamas vanduo. Tai sveikata ir šviesa,
riešutai-stiprybė. žirneliai, kaip ir obuoliai, simbolizuoja pirmųjų žmonių išvarymą
iš Rojaus: Adomo, Ievos ir žmonių ašaras. Obuolio reikšmė dvejopa: tai ne tik
pirmosios nuodėmės atėjimas į pasaulį, bet ir vaisingumo simbolis.
Kviečiai - skalsos simbolis (kad duonos užtektų viisiems metams). Jie siejami
ir su legenda, kai Erodas norėjo nužudyti kūdikėlį Jėzų. Erodo kareiviui paprašius
Marijos parodyti ką ji turinti prijuostėje, tai vietoje paslėpto kūdikėlio, jis ten
išvydo kviečius ir juos paleido tolyn į kelionę.

(medžiagą iš interneto pateikė N.B. iš Kauno)
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GYVENIMAS LABDAROJE

Pamaldos Labdaroje.

Paulius spalvoja

Geros draugės, Petronėlė ir Rūta,
susitinka pasišnekėti

Jonas skaito 3-čiojo aukšto Atsiminimų
Kambaryje
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MĮSLĖS

Sniegas
Sniegas

5

Užšalusios
balos

4

Pirštinė

3

Pienas

2

Snaigė

1

10.Be rankų, be kojų, o tiltą pastato. Kas tai?

6

9. Lekiu kaip ponas, tupiu kaip sakalas. Visi manim
džiaugiasi, bet po kojomis mindo. Kas aš?

Sniegas

8. Nei šertas, nei girdytas, o diena dienon tunka. Kas tai?

7

7. Rudenį gimsta, pavasarį miršta. Kas tai?

Ledas

6. Sukarpyta, sudraskyta, laukuose išmėtyta. Kas tai?

8

5. Visą šalį balta paklodė užkojo. Kas tai?

Sniegas

4. Seni kubilai, nauji dangčiai. Kas tai?

9

3. Penki tvartai, vieni vartai. Kas tai?

Ledas

2. Baltas, bet ne sniegas; skystas, bet ne vanduo. Kas tai?

10

1. Debesyse gimė, debesyse augo. Ant delno nutūpus
ašarėlėm rauda. Kas tai?
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PAMĄSTYKIME
(Diakonas Dr. Kazys Ambrozaitis)

AŠ SKELBIU JUMS DIDĮ DŽIAUGSMĄ

Laukuose piemenys saugojo savo bandą. Jiems
pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: “Nebijokite.
Štai aš skelbiu Jums didį džiaugsmą, kuris bus visai
tautai. Šiandien…Jums gimė išganytojas… Rasite
kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą
ėdžiose.” (LK 2,8-14)
Pranašas Izaijas rašė: “Širdingai džiaugsiuosi
Viešpačiu, mano siela džiūgaus Dievu manuoju, nes
jis mane rengia išganymo rūbais, siaučia teisybės
apsiaustu...” (Iz 61, 10-11)
Pažvelkime į Advento vainiką. Trečioji Advento žvakė - ne violetinė, bet rožinė. Tai
simbolizuoja džiaugsmo šviesą, kad Kristus yra pasaulio šviesa ir ateina pas mus
išsklaidyti pasaulio tamsą. Kalėdų laimė ir džiaugsmas užpildo mūsų širdis ir sielas,
nes nesvarbu kas vyksta aplink mus ar pasaulyje, patiriame džiaugsmą, kuris yra
besąlygiškas, nes ateina iš paties Dievo.
Mes čia, Labdaroje, kaip Dievo vaikai, lauksime Jėzaus gimtadienio ir patirsime
išganymo džiaugsmą. Dievas Tėvas padarys mus visus jo Sūnaus įsikūnijimo
šviesos liudytojais. Teduoda Dievas mums šiame gyvenime tvirtą tikėjimą, džiugią
viltį ir veiklią meilę.

Telaimina ir tespindi Jums Naujagimio Kūdikio Šviesos
viltis, ramybė, džiaugsmas ir besąlyginė meilė.

Dėkojame mūsų
rėmėjui

