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TASUTA

Pirital süüdatakse Rahuleek

Pirita halduskogu
valis juhid
Lk. 3

Pirita Noortenädal
Lk. 2

Ootame kõiki piritalasi Pirita ja Lükati sillale süütama jõulurahu – küünlaid

Külas Kauniainenis
Lk. 3

20. detsembril, kell 5 õhtul, kui
Caritas kogu Euroopas süütab
küünlad,
ühineb
jõulurahu
üleskutsega ka Pirita. Esmakordselt kutsutakse inimesi kogu
Euroopas üles süütama küünlaid
rahu nimel.
Jõulud on alati olnud rahu aeg.

See on meie panus rahu leidmisel.
Kell 5 õhtul toimub Pirita kloostri
varemetes jumalateenistus ja
samal ajal missa lastele Pirita
kloostri uues kabelis. Jumalateenistusel süüdatud tõrvikutega
rongkäigus liigutakse Pirita sildadele ning süüdatakse küünlad ka

seal.
Samal ajal süüdatakse küünlad
Jeruusalemmas ja Petlemmas,
kõigis Caritase vennaskirikutes
üle Euroopa, et sümboliseerida
armastust ja rahu. Jeruusalemmas
toimub Palestiina ja Iisraeli laste
rongkäik, kus küünlad kantakse

Foto: Olev Uusmaa
Ketsemani aiast Aabrahami majja,
et seda valgustada. Samal ajal kannavad Palestiina lapsed Petlemmas küünlad Rahu Keskusest
Kristuse sünnikirikusse.
Elame samas ajavööndis,
seega oleme mõne aja mõtteliselt
ühendatud.

Selle aasta jõulud olgu hingele

Eakad on avastanud
bowlingu
Lk. 8

Seljataha on jäänud aasta kõige
pimedam ja kõledam aeg ja käegakatsutavas kauguses on küünlasäras jõulud ja ilutulestikus aastavahetus. Jõulukuu, aastale tagasi
vaatamise kuu, on käes. On mille
üle rõõmustada ja on mida möödunud aastast endaga kaasa võtta
ning meenutada.

Jõulukuul räägitakse igal aastal
üha enam heategudest, aitamisest,
teistele mõtlemisest. Paljud head
mõtted
kipuvad
muutuma
sõnakõlksuks kui neid liiga palju
öeldakse. Mitte kunagi aga ei
devalveeru heateod. Ka kõige
väiksemad heateod mitte.
Räägitakse leppimisest ja
andestamisest. Me kõik ootame
südamlikkust ja soojust. Võibolla
seepärast ootame me ka jõuluaega? Igal aastal uuesti ehtides, kaunistades
ja
valmistudes.
Kaunistagem ka oma hinge ja
vaimu. Igal aastal vaatame detsembrile
lootusrikkalt,
üha
rohkem hingelist tasakaalu otsides
ja aina vähem materiaalset
oodates. Aina rohkem jääb kõlama
mõte, et jõulud olgu hingele, mitte
rahakotile.
Pirita linnaosa valitsus tahab
jõulude ajal jagada nii südamest

tulevaid häid soove kui ka häid
ideid ja mõtteid. Tahame hea teoga
näidata eeskuju, et me hoolime.
Aitame neid, kel on abi vaja. Pirita
linnaosa valitsus korraldab koos
Pirita Selveriga heategevusürituse
Jõuluheadus. Kutsun teidki üles
annetama peredele, kes puudust
tunnevad. Uskuge, teie väike
heategu on suureks abiks ja miks
mitte toetada neid, kelle kõrval me
iga päev elame. Kui ostate
Selverist endale midagi jõululauale, pange midagi korvi ka
neile, kellel on puudus majas. Me
ei tea iial, millal meil võib abi vaja
minna. Me ei tea keegi, millist abi
võib meil vaja minna.
Kutsun teid enda ümber vaatama. Te näete, et meie kõrval on nii
palju toredaid inimesi. Kutsun teid
üles headele tegudele ja puhastele
mõtetele. Olgem heasüdamlikud ja
positiivsed. Olge päikeselised, mis

sest, et käes on aeg, mil päev on
lühike ja öö pikk. Küünlatuli soojendab südant ka pikal talveõhtul.
Kutsun teid üles rohkem
mõtlema lastele. Rohkem nendega
koos olema. Vaatame sugulastetuttavate lapsi ja alles siis
märkame, kui kiiresti aeg lendab.
Alles siis märkame, et meie endi
lastest ja lastelastest on sirgunud
neiud ja noormehed. Et nukkude
asemel toob päkapikk küünelaki ja
mänguauto asemel arvutile mingi
vajaliku kiibi.
Ajad muutuvad ja meie koos
nendega, öeldakse. Elu muutub
meie ümber nii kiiresti, et aastakümned näivad minutitena.
Sellestki, peagi mööduvast aastast,
võtame kaasa ainult mõne minuti.
Olgu need mälestused head!
Soovin kõigile Pirita elanikele
kaunist jõulurahu ja head saabuvat
aastat!

