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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. balandis 

Balandžio  mėnesio šventės: 

04-01 Juokų arba melagių diena  

04-01 Pasaulinė paukščių diena  

04-02 Pasaulinė autizmo diena  

04-02 Tarptautinė vaikiškos knygos diena  

04-03 Atvelykis 

04-07 Pasaulinė sveikatos diena  

04-11 Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių 

išlaisvinimo diena  

04-22 Tarptautinė motinos žemės diena  

04-23 Jorė, Jurginės, Ganiklio diena                                                                       

04-25 Daržų diena, šv. Morkus  

 

Jurginės – tai pavasario žalumos, jaunimo, žemdirbių ir arkliaganių šventė, nuo 

seno ypač populiari Rytų Lietuvoje. Seniau ją dar vadindavo žemdirbių Naujaisiais 

metais. Nuo seno šią dieną buvo švenčiama gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo 

Jorio garbinimo šventė. Jorėti – reiškia augti, plisti, žaliuoti. 

Į Lietuvą atėjus krikščionybei, šios šventės sutapatintos su Jurginėmis, šv. Jurgio 

vardo diena. Šv. Jurgis lietuvių mene vaizduojamas kaip karys su ietimi ant žirgo, po kurio 

kanopomis raitosi blogio slibinas. Tai krikščionybės nešėjas, gynėjas, gyvulėlių globėjas. 
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Š.m. kovo 18/19 dienomis VšĮ Kapčiamiesčio globos namai dalyvavo Masto banko 

akcijoje. 

Norėtume širdingai padėkoti visiems prisidėjusiems prie 2016.03.18/19 vykusios akcijos – 

RENKANT PARAMĄ MAISTU „MAISTO BANKO” PARTNERIUI VŠĮ KAPČIAMIESČIO 

GLOBOS NAMAMS.  

 

Šios akcijos metu mums pavyko surinkti 

689 kg./1065 vnt. 

 

 

Ruošimasis Šv. Velykoms 2016.03.23/24 
 

Mūsų globos namuose  puoselėjamos tradicijos, todėl su 

gyvenančiųjų pastangomis paskutinę 

savaitę vyksta pasiruošimas 

gražiausiai pavasario šventei – Šv. 

Vėlykoms. Šiemet šventinį mūsų 

stalą puoš gyventojų rankomis iš 

natūralių priemonių dekoruoti 

kiaušiniai. 
 

„Kaziuko keksiukai“ 
Šv. Kazimiero dieną, kuri švenčiama kovo 4- 

ąją, sulaukėme svečių su dovanėlėmis iš socialinės 

globos centro ,,Židinys“. Mažieji lankytojai mūsų 

gyventojus vaišino savo rankomis ruoštais ir 

keptais keksiukais. 

Džiaugiamės apsilankymu, dovanomis ir skirtingų 

kartų draugyste. 

 

Mūsų bendruomenės užrašai 

Pagaliau sulaukėme pavasario, kuris nudžiugina žmonių sielas ir sušildo širdis. Džiaugiasi 

pavasariu ir mūsų globos namų gyventojai. Galime džiaugtis 

parskridusių paukštelių čiulbėjimu, besiskleidžiančių medžių lapais, 

žaluma ir būsimų gėlių žydėjimu. Pakilo ir žmonių nuotaika, pagyvėjo 

kalbos ir sklindančios dainos. Su pakilia nuotaika sulauksim ir šiltos 

vasaros, kuri dar labiau pagerins žmonių nuotaikas. 

 

Visos bendruomenės vardu, tarybos pirmininkas Vytautas Rasiulis 
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Svečiuose rėmėjas iš Vokietijos, Clemens Rottinghaus 

Kovo 8 dieną Kapčiamiesčio globos namuose svečiavosi :  

rėmėjas iš Vokietijos Clemens Rottinghaus , „Caritas“ veiklos 

Marijampolėje pradininkė ir ilgametė savanorė  Emilija 

Montvilienė ir Vilkaviškio ,,Caritas“ darbuotojai. 

Vizito metu rėmėjas iš Vokietijos su kitais svečiais  lankėsi 

abiejuose globos namų korpusuose, vertino atliktos 

renovacijos darbus, teikiamas 

paslaugas, užimtumo veiklas. 

Stebėjo, kaip tikslingai 

panaudota gauta parama. Svečiai gerėjosi atliktais darbai ir 

globos namų darbuotojų rūpesčiu, meile klientui ir savo 

darbui. Clemens Rottinghaus sebėjosi atsinaujinusia ir 

visiškai pasikeitusia globos namų aplinka. Ragino 

darbuotojus ir toliau išlikti iniciatyviais, paprastais ir siekti užsibrėžtų tikslų  savo veikloje. 

 

Mišios Šv. Velykoms paminėti 

2016-03-25 dieną Kapčiamiesčio globos namuose vyko Šv. 

mišios už artėjančias tradicines šventes 

– Šv. Velykas.   Puoselėjant tikėjimą ir 

žmogaus dvasią Dievo Apvaizdos 

parapijos Klebonas  penktadienio rytą 

pravedė Kapčiamiesčio globos 

namuose Šventines mišias, suteikdamas globos namuose 

gyvenantiems  išrišimą bei palaiminimą.        

 

Velykų bobutė ir mūsų marginta Draugystė 

2015-03-25 popietę Kapčiamiesčio globos namus aplankė Velykų 

bobutė su lauktuvėmis. Vykstant Velykiniam renginiui ir puoselėjant 

gyvenančiųjų  bendruomeniškumą buvo kuriamas 

bendras Velykinis kaušinis „Draugystė“.Šis, 

Draugystės margutis, buvo marginamas pasitelkiant 

globos namuose gyvenančiųjų rankas. Pagrindinė 

šio margučio esmė –  kiekvieno skirtingumas, bet  

buvimas kartu, kartu kuriama draugystė ir mūsų 

bendruomeniškumas. 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

BALANDŽIO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Antaną Kaminską  (81m.) – 04.01 

Albiną Stasiulionį (80m.) - 04.07 

Juozą Soją  (82m.) – 04.15 

Angelę Kalantienę (83m.) – 04.22 

Darbuotojus: 

Alvyrą Radževičienę  (52m.) – 04.14 

Liliją Janeikienę (52m.) – 04.19 

Jolantą Ostrovskają (43m.) – 04.26 

Romą Bikauskienę (49m.) – 04.27 

 

 

MILIEJI 

Žmogus yra kaip langas su vitražais. Jis spindi ir 

kibirkščiuoja, kai saulė šviečia iš išorės, tačiau kai ateina naktis, 

tikrasis jo grožis atsiskleidžia 

tik nuo šviesos iš vidaus. Linkiu 

visuomet išsaugoti ir puoselėti 

savo vidinę šviesą. 

 Su gimimo diena!  
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Pamąstymui... 

Šviesą galima skleisti dviem būdais: būti žvake ar ją atspindinčiu veidrodžiu. – 

Edith Wharton. 

Jei jūs teisiate žmones, jums nėra laiko mylėti juos. – Motina Teresa. 

 

 

Išmintingas žmogus gauna daugiau 

naudos iš savo priešų negu kvailys iš savo 

draugų. – Baltasar Gracian. 

 

 
 

 

 

  

LAIMĖ 
 

Senas išmintingas katinas gulėjo pievelėje ir šildėsi priešais saulutę. Jo ramybę 

sudrumstė jaunas kačiukas, kuris šokinėdamas prabėgo šalimais. Paskui jis 

grįžo ir kūlvirsčiais ėmė ristis aplink katiną.. po to staigiai pašoko ir pradėjo 

bėgti ratais… 

– Mmmm… ką tu darai?!.. – kilstelėjo galvą ir tingiai nutęsė katinas. 

– Aš bandau pagauti savo uodegytę! – miauktelėjo uždusęs kačiukas. 

– Bet kam? – nusijuokė katinas. 

– Man pasakė, kad uodega – mano laimė. Jei aš ją pagausiu, tai pagausiu ir 

savo laimę! – entuziastingai porino kačiukas, – štai aš ir bėgioju trečią dieną 

paskui savo uodegytę, bet ji nuolat išsprūsta 

man iš letenų… 

– Taip, – tingiai murktelėjo išmintingas katinas, 

– kažkada ir aš, kaip ir tu, bėgiojau paskui savo 

laimę, bet ji vis išsprūsdavo, ir galiausiai aš 

nustojau tai daryti… Vėliau aš supratau, kad 

nėra prasmės bėgioti paskui savo laimę, nes – 

klausyk, atversiu tau paslaptį – laimė visada su 

manimi… Dar daugiau – ji seka paskui mane – 

reikia tiesiog tai nuolat prisiminti:) …    (Bruno Ferrero)
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 Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai – stebuklas. Tačiau ir prie stebuklų 

priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas. (Bruno 

Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

„Kai Nakčiai ant rankos nutūpė šikšnosparnis, ji prabilo: 

– Na, vaikeli, tai ko atskridai? 

– Atskridau pasakyti, kad karalaitė įsigeidė Mėnulio. 

– Tegul sau geidžia, – ištarė Naktis, – aš negaliu apsieiti be 

Mėnulio. Grįžk ir pasakyk jai. 

– Bet, motinėle, jinai dėl jo verkia. 

– Fi! – purkštelėjo Naktis. – Jeigu mes duotume vaikams viską, 

dėl ko jie verkia naktimis, motinos neturėtų jokio poilsio. 

Pasakyk man nors vieną rimtą priežastį, kodėl aš turėčiau jai 

duoti tai, dėl ko ji verkia.“   (Eleanoros Farjeon) 

 

  
 

 Dienos centre susitinkame kasdien ir dalijamės savo draugyste per darbą, per bendrus pietus, 

šventes, išvykas. Dienos centras tai vieta, kur žmogus, su negalia ir be jos gali atsiskleisti, reikšti savo 

jausmus, norus, būti reikalingas. Čia kiekvienas jaučiasi laimingas. Iš lankytojų veidų matosi tikras 

džiaugsmas, tikros, nesumeluotos šypsenos. O apsikabinimai...merginos labai mėgsta apsikabinimus. 

Ir tie apsikabinimai būna nuoširdūs, artimi, ne,,iš reikalo‘‘.Tokiais momentais pasijunti reikalingas 

jiems, matai tuos tikrus nuoširdžius jausmus, kurių taip trūksta mums kiekvienam... Buvimas su 

kitokiu asmeniu leidžia pamąstyti ir įvertinti tikrąsias gyvenimo vertybes. Būti šalia šių žmonių-

reiškia jausti, kad gyveni. Kartu liūdime ir džiaugiamės. Dienos centre žmogus su negalia  per 

bendrystę vienas su kitu  atranda jam labiausiai patinkantį užsiėmimą ir veiklą.Čia lankytojai 

aktyviai plėtoja socialinius, savarankiškumo ir darbinius įgūdžius bei patiria integracijos į visuomenę 

pilnatvę. Mūsų gyvenimas įgyja prasmę, tik tada, jei skiri jį kitiems, skiri jį meilei, atiduodi save 

aplinkiniams ir darai tai, kas turininga ir prasminga. 

 2016 metų balandžio numeris 

                                             ,,Džiaugsmui ir laimei...“....... 


