Ekumeninė popietė „Betliejaus taikos ugnies šviesoje“
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Betliejaus taikos ugnis šiemet į Lietuvą atkeliauja jau 24-ąjį kartą. Tai yra ženklas taikos, kuri,
nepriklausomai nuo religijos ar tautybės, jungia visus žmones.

„Taika yra dovana, kurią gavę kaip amatininkai turime kasdien dirbti savo rankomis, turime
ugdyti kasdieniniais mažais darbais. Nieko neduos dideli taikos manifestai, nieko neduos
tarptautiniai susitikimai, jei taika nebus ugdoma mažuose dalykuose. Tu gali kalbėti apie
nuostabius darbus, tu gali surengti įspūdingą konferenciją... bet jei taika neugdoma tavo
kasdieniais mažais darbais, jei nėra ramybės tavo širdyje, tavo šeimoje, tavo gyvenamajame
rajone, tavo darbovietėje, tuomet nebus taikos ir pasaulyje“, – popiežius Pranciškus.

Gruodžio 16 dieną, 17 valandą, Betliejaus ugnies taikos šviesa jurbarkiečius sukvietė į Jurbarko
Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčią, į jau treti metai rengiamą ekumeninę
popietę. Šio renginio organizatoriai: Jurbarko K.Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčia,
Jurbarko Švč.Trejybės bažnyčia bei Jurbarko Naujamiesčio progimnazija.

Skambant senajai Adventinei giesmei ,,Atplaukia laivas pilnas“, į bažnyčią įnešama Betliejaus
ugnis. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos skautų vadovė Vaida Beinarienė linki dalinti taikos
dovaną ir pasaulis, kuriame gyvename, bus gražesnis. Jaukią, šiltą atmosferą kuria Jurbarko
Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos šokio studija „Era“ (vadovė Reda Kazlauskaitė). Po
ekumeninių pamaldų liturgijos pajusti artėjančią šv. Kalėdų dvasią padeda skambančios
kalėdinės giemės, kurias atlieka Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukas“ (vadovė
Danutė Lapienė) bei vaikų ir jaunimo dainavimo studija ,“Strazdas“ (vadovė Rūta Šličkutė).
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos dainos ir šokio studija „Rugiagėlė“ (vadovė A.
Dambrauskienė). Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios ansamblis (Monika Butkuvienė, Rita
Šličkutė, Vida Dobilienė, Arūnas Samys, Rosita Česnulevičiūtė). Jurbarko ev. liuteronų
bažnyčios vaikų ir jaunimo choras (vadovė Evelina Tamošaitytė), Jurbarko K.Donelaičio
evangelikų liuteronų parapijos suaugusiųjų choras (vadovė Laura Matuzaitė–Kairienė) bei
jungtinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų choras (vadovės Laura Matuzaitė–Kairienė ir Evelina
Tamošaitytė). Visiems gražių artėjančių švenčių linki LR seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė
Alma Uznė. Jurbarko ev. liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys Adventinio koncerto
vadovams įteikia padėkos raštus. Vakaro dalyvius sujungia bendra baigiamoji giesmė
„Džiaugsmingų šventų Kalėdų“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos iniciatyva iškeptais kvapniais imbieriniais meduoliais po
renginio vaišinosi visi susirinkusieji linkėdami ramybės, šilumos ir tikėjimo.
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