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Pasaka: Kalėdinis stebuklas 
Tylus vakaras. Kažkuo kitoks, nei įprastas. Snaigės tyliai leidžiasi į gatvės žibintus, tarsi 

šokdamos joms vienoms žinomą šokį. Šąla. Namuose šilta ir jauku. Mama baigia ruošti Kūčių 

vakarienę. Tuoj dengs stalą balta, lyg sniegas staltiese ir sukvies visą šeimą pasitikti šventės. 

Artėja Šv. Kalėdos – stebuklų metas. Gaila, jog Rūtelė jais netiki. Jai liūdna. Mergaitė sėdi prie 

lango ir žiūri į besileidžiančias snaiges. Jos mintys atitrūko nuo namų šurmulio ir nuskriejo 

kažkur, kur ji dar nebuvo buvusi. Ji pasijuto bestovinti didelės pilies menėje.  

- Sveika, Rūtele, - tarė kažkieno balsas.  

Mergaitė išvydo gražią ponią lediniu veidu, bet šiltomis akimis. Ji buvo su balta suknia. Ponia 

nusišypsojo savo blyškiomis lūpomis:  

- Ar žinai, kodėl tu čia? – ponios akys žybtelėjo.  

- Ne-a, - išlemeno persigandusi mergaitė.  

- Tu nebijok, - tarė maloniai ponia. - Aš Kalėdų dvasia. Netikėdama Kalėdų stebuklais, tu, 

mane atšaldei.  

- Aš sapnuoju? – paklausė mergaitė.  



- Tu manim netiki, net pamačius? Aš įžiebsiu tau tikėjimą, - sušnabždėjo dvasia, - Nagi, Rūtele, 

pasakyk ko trokšti Kalėdoms?  

- Norėčiau balto šuniuko, švelnaus, kaip pūkų kamuoliukas... – mergaitė susijaudino, jos 

balsas ėmė trūkčioti, - bet... Bet tėvai, niekuomet neleistų jo turėti...  

- Tau tereikia patikėti, Rūtele, - ponios akys šildė ją.  

- Tikiu, - mergaitės akyse sužibėjo ašara.  

- Tai paimk man už rankos, mergyt, - tarė keistoji ponia ir ištiesė ranką..  

Rūtelė nedrąsiai paėmė dvasią už jos ledinės rankos. Visi vaizdai susiliejo. Ji  

pajuto ranką ant peties, tuomet suprato esanti savo kambary ir žiūrinti tiesiai 

 į susirūpinusios mamos akis. 

- Brangute, verki? – paklausė toji.  

- Ne, mamyt, viskas gerai, - iškart paneigė mergaitė.  

- Tuomet eime prie stalo, - tarė mama.  

Visa šeima susėdo prie stalo. Laužė Kalėdaičius, vakarieniavo. Staiga, kitam kambary, kažkas 

suinkštė. Mergaitė nulėkė į kambarį, kuriame stovėjo eglutė. Uždegė šviesą ir išvydo po eglute 

daug dovanų, o tarp jų baltą pūkų kamuoliuką, kuris buvo papuoštas raudonu kaspinėliu. Rūtelė 

pribėgo, paėmė šuniuką ir priglaudė prie krūtinės. Pažiūrėjo į tėvus, kurie šypsodamiesi stebėjo 

ją. Mergaitė suprato, kad jos svajonė išsipildė.  

Atėjo naktis. Rūtelė ruošėsi eiti miegoti. Švelniai glausdama šuniuką prie savęs, ji žvilgtelėjo 

pro langą ir vėl pamatė tą pačią dvasią, tik šįkart šiltu veidu žiūrinčią į ją. Staiga laikrodis ėmė 

mušti dvylika. Dvasia tarė:  

- Svajonės išsipildo, kai jomis šventai tiki. Iki Rūtele! 

Su dvyliktu dūžiu dvasia išnyko. 

Ir štai atskrido angeliukai... 

Jau tampa gražia tradicija svečiuose sulaukti Jonavos Panerio pradinės mokyklos 

bendruomenės. Pernai metais vaikai dovanojo savo rankų darbo eglutes, kurios ir šiemet puošia 

gyventojų kambarėlius, kuria jaukumą ir primena, kad niekada nesame vieni. O šiemet 

„Paneriukai“ aplankė nešini angelais. Daug daug angelų: medinių, popierinių, nertų, klijuotų, 

šviečiančių, samaninių ir kt. Vaikų, jų tėvelių ir mokytojų išmonei nėra ribų. AČIŪ jiems visiems. 

AČIŪ už gerą širdį, už rankų darbą, už dalijimąsi gerumu. 

 



Šv. Mišios 
Advento Šv. Mišias Jonavos globos namuose aukojęs Šv. apaštalo Jokūbo parapijos 

klebonas, dekanas kunigas Virginijus Birjotas visiems linkėjo sveikatos, gražių, šviesių prasmingų 

švenčių ir Dievo palaimingų metų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betliejaus taikos ugnelė 

Betliejaus taikos ugnis – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Šiemet  

akcijos šūkis: „Kelyje į taiką“. Į Lietuvą Betliejaus ugnelė atkeliavo jau 20-ąjį kartą,  

gruodžio 18 d. 

Gruodžio 19-osios rytą ji sužibo Jonavos globos namuose, iš čia pasklido po gyventojų kam-

barėlius ir darbuotojų namus. Labai džiaugiamės, kad tradicija – Betliejaus taikos ugnis – nepa-

miršta, visi kartu galime labai daug: skleisti šilumą, ramybę, pasidalyti gerumu...  

 

 



 

 

Kalėdinis karnavalas:  

Scenos žvaigždės svečiuose 

 
 Neeilinis įvykis Jonavos globos namuose! Kas dar galėtų pasigirti vienu metu sulaukęs tiek 

žvaigždžių: Ingos Valinskienės, Nijolės Tallat-Kelpšaitės, Birutės Dambrauskaitės, Ingos 

Jankauskaitės, Džordanos Butkutės, Simono Donskovo, Irenos Starošaitės, Laimos Žemaitytės, 

Nelės Paltinienės, Romo Dambrausko, Stepo Januškos, Violetos Riaubiškytės, Vytauto Šiškausko 

ir dar Kalėdų senelio!!!! Kaip nei vienais metais sulaukta daug žiūrovų ovacijų, plojimų, kartu 

dainuota, linguota. Pakili nuotaika užliejo tiek koncertuojančius, tiek žiūrinčius ir labai smagu, 

kad šiemet atlikėjai sulaukė daug pagyrų ir padėkų. Su šventėmis Jus visus! Būkite sveiki, 

laimingi ir energingi!!! 

 



 



 
 

 

 

Kalėdos - dovanų metas 
Globos namų gyventojams Kalėdos – tikras stebuklų metas. Dovanos pasipylė kaip iš  

gausybės rago. Senolius sveikino Jonavos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ vaikučiai, J. Vareikio 

progimnazijos mokiniai, Jonavos darbščiųjų rankų mamų kolektyvas, projekto „Noriu būti  

savanoriu“ savanoriai ir geros valios žmonės. Senoliai apdovanoti dėmesiu, laiškais,  

atvirukais, piešiniais, saldumynais, megztomis ir rankų darbo kojinėmis, šypsenomis,  

linkėjimais. Emocijų netrūko, padėkų taip pat. Labai džiugu, kad net iš kitų miestų plaukę laiškai 

su sveikinimais iš visiškai nepažįstamų žmonių, šildė prieššventiniu ir šventiniu  

laikotarpiu. O dar džiugiau, kad jaunimas prisimena senolius, supranta jų dalią ir gražiais dar-

bais juos pradžiugina. 

 



 

 
 



  

Gruodžio mėn. GIMTADIENIUS švenčia 
 

 

  Gyventojai    

Liubov Proškina   gruodžio 3 d. 75 m. 

Donatas Martinionis  gruodžio 4 d. 91 m. 

Vytautas Juozas Vilutis  gruodžio 6 d. 75 m. 

Donatas Zvicevičius  gruodžio 16 d. 

Valentina Koriavko  gruodžio 20 d. 

Raimundas Valinskas  gruodžio 31 d. 70 m. 

 
Darbuotojai 

Dalia Juknienė    gruodžio 15 d. 

Irina Vavulo    gruodžio 25 d. 

 

 

 

 

 

 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai 
      

Prieš pat Kalėdas vienu labai prabangaus viešbučio 

liftu kėlėsi sąžiningas politikas, geraširdis teisininkas 

ir Kalėdų Senis. Prieš pat atsidarant durims jie pamatė 

ant grindų gulintį 50 Lt banknotą. Kuris iš jų pakėlė 

banknotą? 

Aišku, kad Kalėdų Senis, nes kiti du tipai 

paprasčiausiai 

neegzistuoja. 

- Kaip sutikai Naujuosius Metus? 

- Kaip dovanėlė! 

- Kokia prasme? 

- Visą naktį po eglute prasivoliojau... 

 

Žąsis pabunda Kalėdų rytą ir klausia kaimynės 

vištidėje:-Įdomu ,kodėl visą naktį obuolius sapnavau? 

"Šiandien aplankiau savo 96 metų 

senelę. Labai džiaugiuosi, jog ji sulaukė 

40 Kalėdinių atviručių. Tiesa, 22 

atvirutes atsiuntė jos draugė, kuri serga 

Alzheimeriu." 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

      

 Pamąstymas  

 

Kai tampame vyresni, mūsų kalėdinių dovanų 

sąrašas trumpėja. Nes tai, ko iš tikrųjų 

norime, negalima nupirkti. 

    Autorius nežinomas

       

 


