Šv. Kalėdų tradicijos,
džiaugsmai ir
magija
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Šeimos tradicijos dažniausiai perduodamos karta iš kartos.
Savo vaikams perduodame tas tradicijas, kurios mums patiems
vaikystėje buvo be galo brangios ir svarbios, paliko atmintyje
šiltus ir jaukius prisiminimus. Šias tradicijas puoselėjame savo
šeimoje su meile ir jos suteikia mūsų vaikams saugumo, o mums
– bendrystės jausmą. Tradicijų dėka palaikome ryšį tarp šios
kartos ir mūsų protėvių, taip karta iš kartos perduodant vertybes
ir dalį savo šeimos istorijos.
“Kai mažus dalykus Tu gali pamatyti kaip svarbius ir didelius Tu esi labai arti tikrųjų Kalėdų nakties.”
Benas Lyris
Kiekvienos šeimos istorija yra unikali, nepakartojama ir
išskirtinė. Džiaugiamės galėdami švelniai prisiliesti ir girdėti
kiekvieną jų - nuoširdžiai dėkojame vioms šeimoms, kurios
pasidalino jautriomis ir šiltomis savo šeimos
šventinėmis tradicijomis.

Šeima pasakoja apie savo šeimų šventines tradicijas. Tuo metu Mama su sūnumi puošia
eglutę, mažylis kruopščiai pats kabina burbulus ir vis juos papučia, jog šie siūbuotų ant
šakų.
Mama:
- Darau "nuodėmę" - puošt eglutę reikia tik Kūčių dieną, bet... na tegul pasidžiaugia vaikas.
Daug tradicijų turėjom. Labiausiai prisimenu, kaip pupeles skaičiuodavom. Trauki pupelių
tam tikrą skaičių ir jos "pasako", su pora kitais metais būsi ar vienišas, turtingi metai ar
ne. Bet jau nepamenu, kaip ten kas. Pas mus namuose Kūčios neapsėjo be bulvių su
grūstomis kanapėmis. Toks ypatingas skonis jų. Visada prisiminsiu, norėčiau kažko
panašaus ir savo šeimoje, kad visi paragautų. Sūnus šiemet jau didesnis, tai tikrai ant šv.
Kūčių stalo bus bulvių su kanapėmis ir druska!
Tėtis:
-Būdavo... Mes gi arklį laikom, ir ožkų būdavo. Tai eidavom po vakarienės gyvuliams maisto
nuo stalo nunešti būtinai. Ir klausydavom paskui, ką gyvuliai "kalba" naktį. Kaime visai
kitokios tos šventės nei mieste. Tikrai eisim klausyt su sūnumi šiemet, ką arklys
"papasakos".
Šeima iš Samylų seniūnijos

"Savaitę prieš šventes visa šeima puošiame Kalėdinę eglutę ir taip prasideda švenčių
laukimas. Kūčių rytas prasideda nuo maisto ruošos – paruošti reikia 12 tradicinių
pateikalų (silkė, žuvis, aguonų pienas, kūčiukai, raudona mišrainė, virtiniai). Tuomet
laukia jauki artimųjų vakarienė su padėkos malda ir Kalėdaičio pasidalinimu,
palinkėjimais vienas kitam. Vėliau visa šeima su vaikais einame į bažnyčią, po Šv mišių
grįžtame dar prie Kūčių stalo. Po vakarienės prasideda Šv. Kalėdų ryto laukimas. Vaikai
Kalėdų seneliui palieka pieno ir sausainių. Kalėdų senelis dovanas palieka po eglute, kurias
visa šeima ryte kartu pakuojame ir džiaugiamės dovanomis. Kalėdų diena būna tingi,
sočiai valgome ir kartu su vaikais tradiciškai žiurime filmą "Vienas namuose"."
Šeima iš Raudondvario seniūnijos

"Iš vakaro su vaikučiais parašome Kalėdų seneliui laišką - ne tą, su dovanų prašymu, o
pasveikiname atvykus pas mus į svečius ir pakviečiame pasivaišinti po eglute paliktomis
vaišėmis - pienu su sausainiais (seneliui) ir morkomis (senelio elniams).
Mažieji įpila pieno ir palieka pačių keptų sausainių (prieš šventes kepame tradicinius
riešutinius sausainius su cukraus pudra).
Dažniausiai vaikai lieka miegoti prie eglutės, kad sulaukti senelio, bet ryte pabunda jau
savo lovelėse. :)
Vaikučiams sumigus prasideda didysis darbas, po eglute sudedamos dovanos, padaromi
"miltiniai" Kalėdų senelio ir Rudolfo pėdsakai, apgraužiamos morkos, nugeriamas pienas ir
suvalgomi sausainiai - kažkam tenka labai sotūs naktipiečiai... :) Taip pat Kalėdų senis
palieka laišką, kuriame padėkoja mažiesiems, apgailestauja, kad nepavyko pasimatyti ir
pasidžiaugia vaikučių gerumu.
O ryte prasideda tikros Kalėdos su savo stebuklais, daug plėšomo popieriaus, dėžių dėželių ir
spindinčiomis mažomis akytėmis."
Su linkėjimais,
Laima

Šv. Kalėdų magija Kalėdų senelio ir
Rudolfo pėdos!

"Šventiniu laikotarpiu didžiausią dėmesį skiriame Kūčių dienai, nes ta diena mūsų šeimai ypatinga,
stebuklinga, kupina mistikos. Būtent Kūčių dieną šeimoje puošiame eglutę - būtinai gyvą žaliaskarę.
Šiame procese dalyvauja visa šeima, o didžiausias džiaugsmas, aišku, abiem mažiesiems. Pasipuošę eglutę
visi šeimos nariai skubame ruošti Kūčių patiekalus. Darbo laukia daug ir dirba visi, nes patiekalų turi
būti būtinai dvylika. Jei tik mažiau, tai viskas - ateinantys metai laukia skurdūs, nederlingi, prasti
visapusiškai. Mūsų šeimoje labai svarbus vaidmuo patiekalų ruošime atitenka tėčiui – jis, su jau
amžinąjį atilsį savo mama, eidavo pas kaimynus ruošti šventinius patiekalus vestuvėms, varduvėms,
krikštynoms ir kitiems šeimos susibūrimams, tad gerosios patirties turi daug ir maisto ruošime jis
nepralenkiamas. Vaikučiai sukiojasi aplinkui ir stebi, iš tėvo mokosi, paduoda ką reikia.
Stalą serviruojame šventiškai su pačiais prabangiausiais turimais indais. Nors šeimoje keturi asmenys
– būtinai serviruojame penkiems, paskutinę lėkštę paliekame dūšelėms. Dar savo mamos namuose ant
stalo dėdavome šieno, bet dabar nėra iš kur to šieno paimti, kai gyvulių neauginame. Prie Kūčių stalo
sėdame sužibus šiaurinei žvaigždei apie 20.00 val. Prie Kūčių stalo šeimoje vyrauja tradicija visiems
šeimos nariams būti susikibus už rankų, kol tėtis kalbės maldą Tėve mūsų. Po keletos akimirkų tėčiui vėl
tenka svarbiausias vaidmuo – jis visiems šeimos nariams iš savo rankų duoda laužti Kalėdaičio.
Kalėdaičio gabalėlių uždedama ir ant visų Kūčių patiekalų. Šeimos nariai stengiasi paragauti visų
patiekalų- kitaip irgi negeras ženklas. Pats svarbiausias dalykas ir tradicija – Kūčių vakarą pavalgius
Kūčių vakarienę nieku gyvu negalima nurinkti likusių patiekalų nuo stalo ir užsirakinti durų. Iš savo
šeimos atsinešiau šią tradiciją ir tikėjimą, kad šią šventą naktį prie Kūčių stalo susėda anapilin išėję
artimieji."
Šeima iš Karmėlavos seniūnijos

Pasakojimas apie tai, kaip viena graži, gausi šeimyna Kūčias šventė...
Šeimos galva tėtis su mažaisiais rūpinasi eglės puošimu, renka jai tinkamiausią ir
patogiausią vietą didžiąjame kambaryje, kad savo plačiaskarėmis ir puošniomis šakomis
džiugintų
kiekvieno praeivio akį, būtų matoma net iš lauko vakare, įžiebus lemputes. Tėčio padedami,
vaikai savo mažais pirštukais atidžiai renka iš dėžių trapius žaisliukus ir rodo, kur juos
pakabinti... Pačioje matomiausioje vietoje kabinamas didžiausias bumbulas ir po juo dedamas
laiškas Kalėdų seniui...
O tuo metu virtuvėje verda darbas: ruošiami tradiciniai patiekalai iš silkės ir žuvies. O čia
jau gali pasirinkti – „silkė pataluose“, „silkė su marinuotais baravykais“ (beje, tėčio rinktais
Karalgirio miškuose!), pati mėgstamiausia ir tėvelių ir vaikų – „silkė su kepintų svogūnų ir
tomato garnyru“ ir žinoma mamos firminė – „kepta silkė“. Neapsieinama be „baltos
mišrainės“ ir „keptos žuvies“. Į ąsočius pilstomas kompotas (mėgstamiausias vyšnių). Ir
žinoma mama kepa tradicinį „Obuolių pyragą“ (tik jį pagardina varške, tuomet pyragas būna
drėgnas su traškia plutele).

Dalinamės receptu: reikės
180 gr. miltų,
180 gr. cukraus,
180 gr. varškės,
3 kiaušinių,
3 obuoliai,
1 arbt. šaukštelio kepimo miltelių.
Gaminimas: Kiaušinius su cukrumi ir varške išplakame mikseriu kol nesijaus cukraus
grūdelių. Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir beriame į plakinį, viską išmaišome. O
buolius nulupame, pjaustome skiltelėmis ir dedame į tešlos masę. Viską išmaišome ir pilame į
skardą išklotą sviestiniu popieriumi. Kepame 40 min. 180 ℃ įkaitintoje orkaitėje.
Pagaminti patiekalai keliaus ant šventinio stalo.
Sekantis darbas: stalo dengimas. Tėtis nukloja stalą kvepiančio šieneliu, paskirsto jį po visą
stalą. Vaikai tiesia staltiesę. Vyriausioji dukra sudeda stalo indus ir įrankius, taures. Centre
statoma žvakidė ir lėkštė su kalėdaičiais.

Susėdusi šeima laužia kalėdaitį, linkėdami vieni kitiems ką nors ypatingo. Po to traukia iš po
staltiesės šieno smilgą – spėja, kieno kelias bus tiesus, kieno - šakosis, kieno bus platus, kieno
- siauras, trumpas ar ilgas. Pasivaišinus patiekalais, ateina eilė burtams:
- vaikai ima po saują kučiūkų ir skaičiuoja, jei lyginis skaičius, vadinasi turės šiais metai
draugą (-ę), jei nelyginis, neturės,
- vaikai ima po kūčiuką ir tiesia ranką su juo šuniukui, kieno kūčiuką paims, tas pirmas
paliks tėvų namus,
- bėga vaikai į kiemą ir visi vienu kartu apkabina tvorą (tinkamiausia su „štakietais“,
senovinė), po to skaičiuoja porinis ar neporinis skaičius,
- kieme sustoję, meta per save batą link namo durų arba kiemo vartų, jei batas bus priekiu į
duris, dar nepaliks tėvų namų, jei priekiu į kiemo vartus - netrukus iškeliaus,
- vėliau skuba į malkinę ir stveria malkų glėbin, grįžę į namus skaičiuoja bus poriniai metai
ar ne,
- o einant miegoti pats paslaptingiausias burtas – ant lapelių surašo vardus (berniukas mergaičių, mergaitės – berniukų) ir sulanksčius pasideda po pagalve. Ryte tik pabudus reikia
traukti lapelį, jame ir bus tavo antros pusės vardas 😊

Taip visi Kalėdas pasitiko ir toliau gyveno – krosnį kūreno, dūmai rūko ir nieko netrūko ...
Ir aš ten buvau, pati viską mačiau, seilės tekėjo, burnoj neturėjau ...

Nuoširdžiai dėkojame visoms šeimoms,
kurios pasidalino savo
šventinėmis tradicijomis,
džiaugsmais ir kuriama
šv. Kalėdų magija!
Laimės ir džiaugsmo Jūsų namams!
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