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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2015 m. gruodžio 

Gruodžio mėnesio šventės 

 1 d. Pasaulinė AIDS diena 

 2 d. Tarptautinė vergovės panaikinimo diena 

 3 d. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena 

 4 d. Šv. Barbora 

 5 d. Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą 

 6 d. Šv. Mikalojus, Arklių diena 

 7 d. Tarptautinė civilinės aviacijos diena; Šv. Ambraziejus 

 8 d. Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė 

 9 d. Tarptautinė antikorupcijos diena 

 10 d. Nobelio diena; Žmogaus teisių diena; Futbolo diena 

 11 d. Pasaulinė tango diena; Tarptautinė kalnų diena 

 21 d. Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė 

 24 d. Šv. Kūčios 

 25 d. Kalėdos 

 26 d. Kalėdos (antra diena); Šv. Steponas 

 31 d. Blogų minčių atsikratymo diena 

  
Gruodis 

Pr 30 7 14 21 28 

A 1 8 15 22 29 

T 2 9 16 23 30 

K 3 10 17 24 31 

Pn 4 11 18 25 1 

Š 5 12 19 26 2 

S 6 13 20 27 3 

TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENA 

Žmogus gyveni ir niekada nežinai, kada tavo gyvenimo laivas prisišvartuos prie krantų, kur nerašyti, 

netapyti… Tu jau negalėsi. Kartais mums gyvenimas pamėtėja tokių įvykių, kad atsipeikėjęs net pats nepajauti, kaip 

pradedi rašyti knygą. Todėl gyventi reikia atvira širdimi, kad visada būtum pasiruošęs priimti likimo dovanas. Likimo 

smūgis, kai atrodo, žemė slysta po tavo kojomis, gali būti tavo aukščiausias palaminimas. Paklausyk žmonių istorijų, 

kurių širdys atsivėrė kūrybai, kokias tragedijas jie išgyveno, koks skausmas išakėjo jų širdis, kad galėtų išrauti visas 

gyvenimo piktžoles ir paruošti dirvą augti gėrio daigams, skleistis gėrio žiedams…Čia yra tikroji kūryba – kai 

teptuką ar plunksną pradeda vedžioti Kažkieno ranka, o akyse, per ašaras, liejasi vaizdas. Tai momentas, kai atsiveria 

širdies akys ir ranką pradeda vedžioti dvasia. Tai aukščiausias žmogaus palaiminimas, kai jis tampa Dievo kūrybos 

įrankiu. 

 (A.Vakarė ,,Kartais Angelas pasirodo”) 

http://day.lt/diena/2015.11.30
http://day.lt/diena/2015.12.07
http://day.lt/diena/2015.12.14
http://day.lt/diena/2015.12.21
http://day.lt/diena/2015.12.28
http://day.lt/diena/2015.12.01
http://day.lt/diena/2015.12.08
http://day.lt/diena/2015.12.15
http://day.lt/diena/2015.12.22
http://day.lt/diena/2015.12.29
http://day.lt/diena/2015.12.02
http://day.lt/diena/2015.12.09
http://day.lt/diena/2015.12.16
http://day.lt/diena/2015.12.23
http://day.lt/diena/2015.12.30
http://day.lt/diena/2015.12.03
http://day.lt/diena/2015.12.10
http://day.lt/diena/2015.12.17
http://day.lt/diena/2015.12.24
http://day.lt/diena/2015.12.31
http://day.lt/diena/2015.12.04
http://day.lt/diena/2015.12.11
http://day.lt/diena/2015.12.18
http://day.lt/diena/2015.12.25
http://day.lt/diena/2016.01.01
http://day.lt/diena/2015.12.05
http://day.lt/diena/2015.12.12
http://day.lt/diena/2015.12.19
http://day.lt/diena/2015.12.26
http://day.lt/diena/2016.01.02
http://day.lt/diena/2015.12.06
http://day.lt/diena/2015.12.13
http://day.lt/diena/2015.12.20
http://day.lt/diena/2015.12.27
http://day.lt/diena/2016.01.03
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ADVENTAS   

Adventas (lotyniškai „atėjimas“) - prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis. Šiuo metu krikščionys 

ruošiasi didžiausiai šventei -kūdikėlio Jėzaus gimimui - Kalėdoms. Advento pradžia laikoma šv. Andriejaus 

šventė (11.30), o pabaiga - Kūčių vakaras (12.24). 

 

METŲ RATAS - Šv. Kūčios 

Gruodžio 22 d. šiaurės ašigalis esti labiausiai nukrypęs nuo saulės. Pas mus tuo metu būna 

trumpiausias šviesusis paros metas. Nuo gruodžio 25-osios saulė, tarsi trumpam stabtelėjusi pailsėti, vėl ima 

kopti aukštyn į dangaus skliautą. Tas saulės virsmo taškas vadinamas saulės grąža arba saulėgrąža. Kaip tik 

tuo metu švenčiame vieną didžiausių metų švenčių – šv. 

Kalėdas. Kalėdų išvakarės – Kūčios – šventė, kurios metu 

išsivaduojama iš tamsiojo meto. Ši šventė tapatinama ir su 

krikščioniškąja – kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis. Kūčių 

ritualiniam valgymui nuo seno skirta ypač didelė reikšmė. 

Nemažiau svarbus būdavo ir ritualinės ugnies deginimas, 

kaimynų lankymas su susitaikymo viltimi, linkint jiems gero 

ateinančiais metais. Kalėdų papročiuose vienodai reikšmingos ir 

šventės išvakarės, vadinamoji Kūčių naktis, ir dvi dienas 

trunkanti pati Kalėdų šventė, ir visi šventvakariai (jaunimo 

vakarėliai) iki pat Trijų karalių.  

 (Internetinė prieiga: http://day.lt/straipsniai/kucios) 

 

Nauja veikla - užimtumas 
2015 m. spalio mėnesį globos namuose buvo pradėtas klausyti naujas, saviugdai skirtas, savęs ir 

tikrovės pažinimo „Dvasinė ekologijos“ laidų ciklas, kurį veda VDU filosofijos mokslų daktarė Bronė 

Gudaitytė. Išklausyta laida vėliau aptariama bendoje  diskusijoje. Ši nauja veikla organizuojama 1 kartą per 

savaitę, ketvirtadieniais, 10:30 val., II-ame globos namų korpuse. 

Meniniai užimtumai - terapija kiekvienam 

„Menas – tai veidrodis, kuriame kiekvienas mato save.“ J.V.Getė 

Lapkričio mėnesį globos namuose pradėtas skirti didelis dėmesys meniniams užimtumams, jų raiškai- 

dailei, muzikai, šokiui, ir kt. Menas naudojamas kaip nežodinės komunikacijos terapinė priemonė. Tai būdas 

išsakyti sumišusius, ne iki galo suprastus jausmus, siekiant suteikti jiems aiškumo ir tvarkos. Tamsiuoju 

sezono metu mūsų emocijos kinta, kinta neigiama linkme.  Todėl didinant meninių užsiėmimu skaičių mes 

siekiame, padėti gyvenantiems palaikyti ar atrasti ramybę savo viduje.  

Mūsų bendruomenės narių užrašai... 

Mintys perskaičius A. Baranausko poemą „Anykščių šilelis“ 

Šia poema A . Baranauskas įrodo to meto skeptikams, kurie teigė, kad lietuvių 

kalba, kuria kalba tik mužikai, negalima parašyti jokio eilėraščio. Anaiptol, savo sodria 

lietuviška kalba įrodo, kad lietuviškai galima parašyti genialų kūrinį. Poemoje 

apdainuotas unikalus mūsų gimtinės grožis, jos nuostabi gamta, flora ir fauna. 

Perskaičius kyla mintis, kad norint grožėtis svetimų kraštų egzotika, pirmiausia reikia 

stengtis pažinti tai, kas yra mūsų pašonėje...  

Vytautas Rasiulis 

http://day.lt/sventes/straipsniai/kaledos
http://day.lt/straipsniai/kucios
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

GRUODŽIO MĖNESĮ 
 
Dienos centro lankytoja -  12.26 Arūnė Stacevičiūtė (1945) 

 

 
Mieloji, 

Gražus gyvenimas neatsiranda iš niekur,  

kasdien jis kuriamas su malda, nuolankumu,  

pasiaukojimu ir meile. 

             Tikimės, kad Jūsų gyvenimas bus gražus 

visada. 

                                                      (Dennis Castillo) 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Žmogaus gyvenimas surėdytas taip: tarsi spalvų mozaika, tarsi vaivorykštė, kurioje dominuoja 

ryškios spalvos, keliančios optimistines, savimi pasitikinčias nuotaikas, linksminančios dūšią. Gyvenimas 

– tai tarsi giedras dangus, bet retsykiais lyg tyčia tas dangus pasikeičia neatpažįstamai - tampa pilkas, 

kartais net pajuoduoja sukeldamas jau atvirkštinę t.y. nostalginę nuotaiką. Būna, kad retsykiais net ir 

prakiūra tarsi norėdamas tas niūrias spalvas nuplauti. Bet vis viena, kad ir ką bedarytum faktas jau įvykęs. 

Mes, Žemės vaikai, jau nuo pat gyvenimo pradžios buvome pratinami į viską žiūrėti atviromis akimis ir 

bet koks liūdnesnis įvykis mus giliai sukrečia. 

Autorius nežinomas 

 

 

Lapkričio mėnesį mus paliko: 

Monika Žalkauskaitė 

Elena Būrienė 

Nuėjus savo gyvenimo kelią, ilsėkitės amžinoje ramybėje. 

Lapkričio mėnesį pas mus atvyko: 

Monika Žalkauskaitė 

Artūras Magalenga 
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Pamąstymui 

TYLA 

Žmogus, apsilankęs pas vienuolį atsiskyrėlį, jo paklausė: 

- Ko išmokai gyvendamas tyloje? 

Pastarasis, semdamas vandenį iš šulinio, tarė 

atvykėliui: 

- Pažvelk į šulinio gilumą. Ką ten matai? 

Žmogus dirstelėjo. 

- Nieko nematau! 

Kurį laiką vienuolis stovėjo nejudėdamas, po to prabilo 

svečiui: 

- Dar kartą pasižiūrėk! Ką dabar matai šulinyje? 

Žmogus žvilgtelėjęs atsakė: 

- Dabar regiu patį save, nes vanduo tarsi veidrodis. 

Vienuolis tarė: 

- Įmerkęs kibirą sudrumsčiau vandenį. Bet po to vanduo nurimo.  Tai ir yra tylos išmintis: išvysti patį 

save.  

(Bruno Fererro) 

Prasmingos mintys... 

„Gailestingumo esmė – ne pagalba daiktais, o dvasinis artimo palaikymas. Dvasiniu palaikymu 

pirmiausia vadiname atlaidumą ir pagarbą žmogaus orumui.“ Iš Dievoto minčių 

„Mes matom pasaulį ne tokį, koks jis yra, o tokį, kokie eame patys.“ R. Sharma 

„Žmogaus siela - tai veidrodis, kuriame galima išvysti Dieviškoo Proto atvaizdą.“   Dž. Raskinas 

2016 metų laimės receptas 

Paimkite didžiulę taurę ir supilkite  

 pasitikėjimą, 

 bendravimą  

 ir bendradarbiavimą,  

 paskui – malonumą,  

 linksmumą  

 ir gerą išvaizdą.  

Viską gerai suplakite. Tada supilkite  

 geras manieras  

 ir discipliną.  

Viską atsargiai sumaišykite ir supilkite 

į 15 cm gylio ir 45 cm skersmens apvalią formą ir 

kepkite 200 °C karštumo orkaitėje visą savaitę. 

Baigę kepti, atsargiai išimkite ir išbarstykite savo grupėse. 
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,,Jei šalia tavęs kas nors kenčia, verk kartu su juo. Jei kas nors laimingas, juokis. Meilė žiūri ir mato, klauso ir 

girdi. Mylėti – tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. Kas myli, savyje atranda neišsemiamą sugebėjimą guosti 

ir stiprinti. Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi tik tada, kai laikomės apsikabinę.“ 

(Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

Dienos centre kiekvieną dieną vyksta užimtumo veiklos. Labiausiai pamėgtos yra meninės veiklos. 

Šių veiklų metu nuolat skatiname kūrybiškumą, domėjimąsi tautiniu menu. Mėgiamos veiklos metu 

didinamas noras dirbti, susikaupti, stiprinti valią, savęs realizacijos jausmą. Skatiname gyventojus gyventi 

kūrybiškai vaidinant, piešiant, dainuojant. Ugdome saviraišką integruojantis į visuomenę. Siekiame 

patirti teigiamas emocijas užsiėmimų metu. Pastaruoju metu mūsų lankytojos labai glaudžiai bendrauja 

su globos namų gyventojais, kartu vyksta įvairųs užsiėmimai.Mūsų gyvenimas įgyja prasmę,tik tada, jei 

skiri jį kitiems, skiri jį meilei, atiduodi save aplinkiniams ir darai tai, kas turininga ir prasminga.  

 

 

 
 

 

Merginos dalyvauja Kalėdinių piešinių konkurse , kurį 

organizuoja LSKD,,Guboja“. 

Konkurso tikslas-skatinti neįgaliųjų menininkų 

kūrybą, gerinti socialinę raidą. 

 

 

 

 

 
 

                                                          ,,Džiaugsmui ir laimei...“ 


