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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. rugsėjo mėn. 

Rugsėjo mėnesio šventės: 

01 - Mokslo ir žinių diena  

08 – Švč. M. Marijos gimimo diena (Šilinės), Vytauto 

Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos 

nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena, 

Tarptautinė raštingumo diena  

14 - Šv. Kryžiaus išaukštinimas  

15 - Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena,  

19 - Miškininko diena  

21 - Tarptautinė taikos diena, Bobų vasara, Šv. 

Matas, Alutinis, Tarptautinė Alzheimerio ligos diena  

22 - Tarptautinė diena be automobilio, Baltų 

vienybės diena, Rudens lygė (lygiadienis)  

23 - Lietuvos žydų genocido diena  

27 - Pasaulinė kurčiųjų diena, Lietuvos socialinių 

darbuotojų diena,  Pasaulinė turizmo diena  

28 - Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena  

29 - Dagos diena, Šv. Mykolas  

 

Rugsėjo 1-oji 

Rugsėjo 1-ąją prasideda kasmetinė kelionė mokslo, žinių ir šviesos keliu. Šios prasmingos 

kelionės metu tenka pažinti, atrasti, mokomasi sutikti kliūtis ir įveikti jas. 

P  6 13 20 27 

A  7 14 21 28 

T 1 8 15 22 29 

K 2 9   16 23  

Pn 3 10 17 24  

Š 4 11 18 25  

S 5 12 19 26  
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Dagos diena, Šv. Mykolas (Minima: 2016.09.29) 

Dagos diena - Iki šios dienos nuo seno lietuviai baigdavo bulviakasį ir 

žemės ūkio darbus. Žodis „daga“ kilęs iš „dygti“, jis reiškia daigus, t.y., 

sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių 

kunigaikščiams metas, mat pabaigus žemės darbus, valstiečiai turėjo 

atskaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo 

tolimesnius orus: jei pučia vakarinis vėjas – lauk permainingos žiemos (tai šlapdriba, tai 

sniegas). Jei ši diena giedra ir pučia pietų vėjas – žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. 

Jei šią dieną pamatysi ant žolių voratinklį apvaliu viduriu – blogas ženklas, kitais metais gali 

nesisekti. O jei dar tame voratinklyje musė – metai bus prasti. Jei voratinklis tuščias – 

žmonės sirgs. Tačiau jei voratinklyje kirminas – metai bus geri. 

 

 

Šv. Mykolo diena - Lietuvoje įvedus 

krikščionybę, ši diena sutapatinta su trijų 

arkangelų – Gabrieliaus, Rapolo ir Mykolo 

švente. Tai nemirtingi asmenys, tarpininkai 

tarp Dievo ir žmonių. Gabrielius (vardo 

reikšmė: „Dievas yra galingas“) – 

pasiuntinys, pranešęs Marijai, kad ji 

pagimdys išganytoją. Jis kovoja prieš 

godumą, gobšumą. Rapolas („Dievas gydo“) 

– gydytojų, keleivių, šeimų ir kunigų 

globėjas. Jis kovoja prieš paleistuvystę. 

Mykolas („Panašus į Dievą“) kovoja su šėtonu, padeda nugalėti pagundas, sergsti 

mirusiuosius. Jis laikomas angelų karvedžiu. Apreiškime Jonui rašoma, kad šv.Mykolas 

nugalėjo slibiną, kuris kėsinosi praryti kūdikį. Manoma, kad šv. Mykolas saugo ir vaduoja 

tikinčiųjų sielas nuo piktųjų jėgų, o mirties valandą lydi vėles į dangų. Tikima, kad šv. 

Mykolas paskelbs Paskutinio Teismo dieną. Jis kartais vaizduojamas su sparnais ir trimitu 

rankose, o kartais kaip kovojantis su piktomis dvasiomis (gyvačių ir slibinų pavidalo). 

Be šių pagrindinių angelų rečiau minimi: Urielis, Salafielis, Jehudielis, Varachielis, 

Jeremielis. Liaudyje rugsėjo 29-ąja labiau akcentuojamas pagrindinis, galingiausias angelas, 

šv.Mykolas. 

Iš tinklapio: http://day.lt/sventes/straipsniai/dagos_diena 

http://day.lt/diena/2016.09.29
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Onutės pasveikinimas Šv. Onos dienos proga 

2016.07.26 dieną Šv. Onos proga buvo pasveikinta vienintelė Onutė gyvenanti 

Kapčiamiesčio globos namuose. 

  

„Šv. Ona – duonos ponia“. Ruginė duonelė – nuo senovės pagrindinis lietuvio valgis. Todėl 

rugiapjūtę ir pradėdavo, ir baigdavo su apeigomis. Lauke palikdavo nenupjautą paskutinę 

saują rugių ir iš jos pindavo „jievarą“ – tarsi kokią kasą, kurios viršūnę prilenkdavo prie 

žemės ir prislėgdavo akmeniuku. Lyg sakydami: „Ką iš žemės paėmėme, grąžiname jai. 

Tegu kasmet pasikartoja gyvybės ratas” 

 
 

Gyventojų apsilankymas Kapčiamiesčio miestelio 

muziejuje 

2016.07.28 dieną  globos namų gyventojai 

dalyvavo Kapčiamiesčio  muziejaus parodos pristatyme, 

,,Vainežerio lobiai“. Pristatymo metu gyventojai buvo 

supažindinti su Vainežerio istorija, eksponuojamais dvarvietės 

teritorijoje rastais archeologiniai radiniais. 

organizatoriais. 

 

 

Gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas 

Rugpjūčio mėnesį globos namuose gimimo dieną sutiko Janina Klimašauskienė. 

Tradiciškai su gėlėmis, saldumynais, žvakute, linkėjimais ir ,,Ilgiausių metų" daina juos 

sveikino globos namų bendruomenė. 
 

Žaidžiame žaidimus 
Kapčiamiesčio globos namuose dirbanti  užimtumo specialistė 

nevengia žaisti su globos namų gyventojais ne tik tradicinius  stalo, bet 

ir šiuolaikinius tarp jaunimo, populiarius stalo, 

komandos žaidimus.   Rugpjūčio mėnesį 

buvo išmėginti  nauji, tokie kaip „Dvikovos“ir 

„Alias“ žaidimai.  Jų metu  vyrai bei 

moterys savo gebėjimus ir gabumus demonstravo žaisdami kartu ir atskirai 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

RUGSĖJO MĖNESĮ 

 

Gyventojus : 

Aldona Marcinkevičiūtė (41 m.) 09.02 

Adelė Orliukienė (88 m. ) 09.06 

Darbuotojus: 

Eglė Dimšaitė (24 m.) 09.02 

 

Mielieji, 
 

Būkit tais, kurių rankos laiko pasaulį. 

Kurių širdis sušildo žemę. 

Kurių dainos įsako mylėti. 

Kurių žodžiai įsako gyventi. 

Būkit šviesa, kurioje viskas auga. 

Būkit daina, kurią visi dainuoja. 

Būkit tiesa, kurios trokšta visas 

pasaulis. 

Su gimtadieniu!

 

 

Mūsų bendruomenės užrašai... 
 

2001 rugsėjo 11 d. dabartinių džihadistų pirmtakai Niujorke įvykdė siaubingą teroro aktą, 

nusinešusį daugybę nekaltų žmonių gyvybių.  Nors jų vadeiva Osama Bin Ladenas likviduotas 

teroras tebesitęsė. Dabartinei teroristai įkūrę vadinamąją islamo valstybę vykdo teroro aktus 

visame pasaulyje. Visos demokratinės valstybės susivienijo į karą 

prieš terorizmą. Tikimės, kad sveikas protas nugalės ir žmoniją 

visame pasaulyje lengviau atsikvėps po šio patirto siaubo. 

 

V. Rasiulis 



  

 2016 m. rugsėjo Nr. 19 

Pamąstymui... 
Labai dažnai žmonės bijo atleisti, nes jie mano, kad jei jie atleis, 

neteisybė triumfuos. Tačiau Kristaus išmintis atskleidžia, kad yra 

priešingai. Tik vienintelis atleidimas yra pajėgus sulaužyti neteisybės 

grandines ir suteikia mums naujos ateities galimybę – ateities išlaisvintos 

iš praeities ir be kartėlio. –  

Brian Zahnd 

  
 

SENASIS SMUIKAS 

Viename aukcione pardavėjas kilstelėjo subraižytą, suskilusį smuiką, kadaruojančiomis 

stygomis. Pamanė, kad nėra ko ilgai terliotis su senuoju smuiku, todėl kilstelėjo jį šypsodamasis.  

- Ponai, kiek už jį siūlote? - sušuko. - Pradėkim nuo... 100 eurų.  

- Šimtas penki! - šūktelėjo vienas pirkėjas.  

- Šimtas dešimt! - atsilepė antras.  

- Šimtas penkiolika!  

- Šimtas dvidešimt!  

- Šimtas dvidešimt - vienas; šimtas dvidešimt - du; šimtas dvidešimt...  

Tada salės gale atsistojo žilaplaukis vyriškis, išėjo į priekį ir paėmė stryką. Nosine nuvalė senąjį 

smuiką, suderino stygas ir, atrėmęs ant peties instrumentą, ėmė griežti angeliškai švelnią ir tyrą 

melodiją.  

Nutilus muzikai, pardavėjas ramiu žemu balsu tarė:  

- Kiek pasiūlysite už šį seną smuiką? - ir kilstelėjo jį kartu su stryku.  

- Tūkstantis eurų, kas siūlo du tukstančius? Du tukstančiai! Kas siūlo tris? Trys tūkstančiai - 

vienas; trys tūkstančiai - du; trys tūkstaniai - trys. 

Parduota, - paskelbė pardavėjas.  

Žmonės plojo. Kažkas paklausė:  

- Kas pakėlė smuiko vertę?  

Greitai pasigirdo atsakymas:  

- Maestro prisiletimas.  

Esame seni, dulkėti, subraižyti instrumentai. Bet 

galime suskambėti nuostabiausiomis melodijomis.  

Užtenka, kad prie mūsų prisiliestų Dieviškoji Mokytojo 

ranka. 

 

Bruno Ferrero

http://vaikai-dainius.blogspot.com/2011/09/senasis-smuikas.html
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 Pati svarbiausia mūsų užduotis – neleisti augti mūro sienai savo širdyje. O 

ypač saugotis, kad   netaptume akmeniu kitų sienose. (Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

Mūsų rytas prasideda susitikimu. Vienas kitą sutinkame, atėjus draugui, sėdime, 

šnekučiuojamės ir laukiame kito draugo. Kartais mėgstu atsitraukti ir iš šalies stebėti, kaip jie vienas 

su kitu bendrauja, dalijasi. Jeigu vienas žmogus nebuvo centre, kiti jam pasakoja, ką veikė, ką patyrė, 

ką planuojame artimiausiu metu. Labai smagu stebėti tuos žmones.Kai jau visi susirenka, vyksta 

rytinis ratas. Kiekvienas eilės tvarka papasakoja, ką veikė vakar vakare. Tai darome tikslingai, 

padedame žmogui pažinti ir geriau suvokti save, o iš jo papasakojimo, ką išgyveno, kokį filmą 

žiūrėjo ar ką pamarė bendruomenės nariai geriau pažįsta savo draugą. Mūsų tikslas yra išugdyti 

savarankiškumo įgūdžių, kad jie mokėtų pasirinkti, kad klaustų savęs: „O ko aš noriu išmokti? Ką 

gaminti?“ ir pan. 

Sukamės kaip skruzdėlytės, kiekvienas yra už ką nors atsakingas, bet žiūri, kaip sekasi 

draugui, ar nereikia padėti. Kartais padėdamas draugui ir savo darbelį apleidžia. Stengiuosi tą 

procesą prižiūrėti, bet džiugina tai, kad jie nori vienas kitam padėti. Tie paprasti dalykai suartina ir 

moko mylėti, rūpintis vienas kitu. 

Po pietų tęsiasi programa. Skirtingomis dienomis ji kinta. Kartais einame į pasivaikščioti po 

Kapčiamiesčio miestelį, kartais važiuojame maudytis prie ežerų, o kartais išsiruošiame į ekskursiją . 

Pažįstame gamtą, lyginame metų laikus, stebime medžius, žmones, maitiname ir fotografuojame 

antytes. Šie žmonės turi ypatingą Dievo dovaną užfiksuoti tokias akimirkas ir kadrus, ko paprastas 

žmogus net nepastebėtų. Jų matymas yra gilus ir kitoks. 

Vyksta ir dailės terapija, lankome parodas, grįžę piešiame, ką atsimename. Viskas daroma 

geresniam savęs pažinimui ir suvokimui.Patys taip pat kuriame spektaklius. Kodėl mes vaidiname? 

Šie žmonės suvokia daug užduočių ir funkcijų, bet sunkiau save išreiškia. Vaidmenų kūrimas 

išlaisvina, žmonės tampa drąsesni, auga jų savivertė, nes jie žino, kad yra talentingi aktoriai. Jie jau 

ir patys klausia, kada vėl kursime spektaklį. 

Mes stengiamės stipriai integruotis į visuomenę – eiti į miesto šventes, lankyti parodas, 

kartu švęsti gimtadienius – ar kavinėje, ar tiesiog namuose. 

Jiems labai svarbu lygiavertis santykis su žmonėmis, kad juos susitinkantys ir bendraujantys 

žmonės nežiūrėtų iš aukšto, o bendrautų taip pat, kaip bendrauja su kitais. Tai augina jų savivertę. 

    

  

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


