PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai
_______________________________________________________________________
1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1, CANADA
tel .(Kanadoje): +1– 416 – 233 - 7819
mobilius (Lietuvoje): (+) 684 -1368
el. paštas: putrimas@sielovada.org; tinklalapis: www.sielovada.org;
raštinė: admin@sielovada.org

Gruodžio mėn., 2020 m.

„Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą
Nazaretą“ (Lk 2, 39).
Brangūs broliai ir seserys Kristuje,
Su šventomis Kalėdomis!
Viešpaties Jėzaus gimimo šventę šiemet pasitinkame neįprastai – izoliacijoje, karantine,
nežinomybės sąlygomis. Daugeliui mūsų tai pirmos tokios Kalėdos, kai negalime
lankyti artimųjų, susėsti prie bendro stalo, rinkti ir įteikti dovanas, tačiau tai tegul mūsų
nesustabdo nuo širdingų sveikinimų, gražių palaikymo žodžių bent nuotoliniu būdu.
Nors pandemija atnešė daug iššūkių, tačiau kartu ir daug galimybių patarnauti kitiems, susitelkti,
patirti vienybę. Visi susiduriame su nenuspėjamu virusu ir jį įveikti galime tik bendromis
pastangomis. Todėl visiems sergantiems ir visiems slaugantiems bei gydantiems norisi linkėti
stiprybės Viešpatyje ir pasitikėjimo begaliniu Jo gailestingumu. Taip pat ir visiems, šventas
Kalėdas pasitinkantiems vienumoje ar atskirtyje dėl viruso grėsmės, linkiu patirti Jėzaus gimimo
džiaugsmą per maldą, bent internetu ar radijo bangomis klausomas šventąsias Mišias, dvasinę
komuniją, šventines giesmes bei tradicijas. Priimkime į savo namus užgimusį Jėzų, kaip kadaise
Marija ir Juozapas – grįžę į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.
Lietuviai visame pasaulyje, kurie dėl kelionių apribojimų šiuo sunkiu metu negali sugrįžti namo
– kad ir kur esame, puoselėkime religines ir tautines vertybes savo šeimose ir širdyse. Tegul
Kūčių ir Kalėdų stalą puošia šventiški valgiai, tegul už tėvynę ir artimuosius skamba malda, kuri
mus vienija. Perduokime gražias lietuvių šventines tradicijas ir patiems mažiausiems bei mūsų
jaunimui. Ir kiek tik galime, sąmoningai rinkimės pirmiausiai dėkoti Dievui už tai, ką turime,
kuo Jis mus apdovanojo. Kiek jėgos leidžia, rinkimės būti šviesos vaikais (Jn 12, 36).
Kalėdų laike minime ir Šventos Šeimos šventę. Jai skirtoje Evangelijoje apie Jėzų pasakyta:
„Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.“ (Lk 2, 40).
Kartu tai ir palinkėjimas visiems mums, mūsų šeimoms ir namams: siekti išminties, artumo su
Dievu, ir pasitikėti, kas Jis prirengė mums išgelbėjimą.

Šiltų, jaukių, ramių švenčių. Sveikas, Jėzau, gimusis! Palaima telydi jus 2021-aisiais.
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