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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. lakričio mėn. 

Lakričio  mėnesio šventės: 

01 - Visų šventųjų diena,  

02 - Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės 

03 - Šv. Hubertas, Medžiotojų diena 

06 - Pyragų diena, Atšvaitų diena 

07 - Tarptautinė vyrų diena 

11 - Šv. Martynas, paskutinė rudens šventė 

12 - Ožio diena 

14 - Pasaulinė diabeto diena,  

16 - Tarptautinė tolerancijos diena, 

19 - Tarptautinė nerūkymo diena,  

22 - Šv. Cecilija, 

23 - Lietuvos karių diena, Šv. Klemensas, Žvejų 

diena 

25 - Šv. Kotryna, Senbernių diena,  

26 - Šv. Silvestras, 

29 - Draugo diena,  

30 - Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia, Advento pradžia. 
 

 

 

 

 

 

 

P  7 14 21 28 

A 1 8 15 22 29 

T 2 9 16 23 30 

K 3 10   17 24  

Pn 4 11 18 25  

Š 5 12 19 26  

S 6 13 20 27  
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Šv. Cecilija 
Lapkričio 22 d. laikoma Šv. Cecilijos, muzikantų diena. Europoje šventoji Cecilija buvo 

laikoma vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų, dainininkų ir poetų globėja. 

Lietuvoje, sprendžiant iš nebuvimo su šia bažnytinio kalendoriaus diena susijusių prietarų, 

tikėjimų, nebuvo liaudyje populiari. Tik Suvalkijoje sakyta – jei vyrai nori gauti dainininkę 

žmoną, turi Šv. Cecilijos dieną sukalbėti devynerius poterius. Tai liudija mūsų kaimo žmones 

mėgus dainą ir vertinus gerą dainininką. Šventoji Cecilija gimė apie 200 m. Romoje. Tėvai ją 

ištekino už pagonio Valeriano, kurį ji įtikino priimti krikščionybę. Mirė nukankinta 

krikščionybės persekiotojų 

 

IŠ MŪSŲ GYVENIMO... 

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos 

paminėjimas 

2016.10.03 Kapčiamiesčio globos namuose buvo 

paminėta tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, kuri 

priskirta spalio 1- ajai dienai. Minėtai dienai atminti buvo 

ištarti sveikinami žodžiai, palinkėjimai  bei parodytas  

jaunesnių bendruomenės narių surengtas pasirodymas. 

„Senatvė gali parodyti žmogaus grožį, kaip gebėjimą 

priklausyti nuo kitų, priimti pagalbą, dalintis patirtimi ir 

sukaupta išmintimi. Išoriškai tarsi ne toks gražus buvimas atskleidžia vidinį žmogaus grožį. 

Kūnas nyksta, tačiau siela gali skleistis. Tai kančią ir senatvę padaro gražią. Mes 

pamirštame šią grožio dimensiją, kad grožis nėra vien akims, ausims ar uoslei, bet ir mūsų 

sielai. Siela mato giliau, ne tik tai, kas yra išorėje.“ (Laisvos visuomenės instituto bei 

Katalikų balso atstovė Toma Bružaitė). 

Apsilankymas parodoje „Tėviškės takeliu“ 

2016 m. spalio 14 dieną, penktadienio popietę, Kapčiamiesčio 

globos namų gyventojai vyko į Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 

muziejų ir dalyvavo Natalijos Bulotienės tapybos darbų parodos 

atidaryme „Tėviškėlės takeliu“.  Po Natalijos Bulotienės darbų 

pristatymo Kapčiamiesčio globos namų gyventojai įsitraukė ir į 

praktinę  autorės  dalį, surengtą dailės terapiją.  

 



  

 2016 m. lapkričio  Nr. 21 

Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

LAPKRIČIO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Saliomėja Visockienė (71 m.) 11.01 

Birutė Ruoškienė (89 m.) 11.27 

Angelė Felicija Varnelienė (89 m.) 

11.29 

Darbuotojus: 

Agnė Garbenčienė (27 m.) 11.12 

Jolanta Jarašienė (50 m.) 11.28 

 

MIELIEJI, 
 

Dienos barstė džiaugsmo žiedlapius,  
Kaip rudens lapai rūpesčiai krito,  
Kaip vanduo upėje nubėgo metai,  

Negrąžinamai užvertę dar vieną gyvenimo knygos 
puslapį.  

Tegul skausmai ir rūpesčiai praeina,  
Vargus nuplauna tekantis vanduo,  

Telydi tik maži šešėliai  
Ir laimės lai netrūksta niekados!  

 
Gimtadienio  proga sveikina Kapčiamiesčio globos namai 

 

Mūsų bendruomenės užrašai... 

Artėja lapkričio mėnesio 2 diena, mirusiųjų paminėjimo ir pagerbimo diena. Šią dieną 

pagerbiame visus mums artimus ir brangius žmones. Su didele pagarba minime žmones, kurie 

paguldė savo galvas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 1918 m. vasario 18d. paskelbus 

Lietuvos nepriklausomybę, dar ilgokai su ginklu rankose teko kovoti dėl jos įtvirtinimo.  Jauną 

respubliką puolė lenkų armijos generolo Želigovskio vadinamųjų ,,Sukilelių“ armija. Be šių 

interventų iš Rytų puolė bolševikų ordos, o iš Vakarų sumuštos, bet dar gyvybingos pulkininko 

Bermonto baltagvardiečių rusų gaujos. Šie mūšiai pareikalavo daug jaunų Lietuvos savanorių 

gyvybių. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. jai įtvirtinti reikėjo vėl Lietuvai aukoti 

patriotų gyvybes, kurių aukos nebuvo beprasmiškos. Todėl šiandien žemai lenkiame galvas savo 

jaunų gyvybių dėl Lietuvos laisvės ir mūsų laimingo gyvenimo. 

V. Rasiulis  
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Pamąstymui... 

„Žmogaus gyvenimas prasmingas tik tada, kai suvokiamas kaip pareiga ir tarnystė. Vieną mes 

žinome tikrai – mūsų laikia mirtis. Žmogaus gyvenimas- kaip kregždės skrydis per kambarį.“ 

Henris Džordžas 

„Tikrai gerų žmonių kuklumas atsiskleidžia užmaršumu: jie taip įsijautę į tai, ką dabar daro, kad 

pamiršta neseniai padarė.“ 

(Kinų patarlė) 

„Stiprus tas žmogus,  kuris sugeba patylėti nors ir yra teisus.“ 

Markas Porcijus Katonas 

 

  

 

Kada baigiasi naktis 

 
Senyvas žydų šventikas paklausė savo mokinių: 

- Pagal Ką galima atpažinti akimirką, kai naktis 

pereina į dieną? 

- Gal tai mirksnis, kai jau gali atskirti šunį nuo 

avies? 

- Ne, - papurtė galvą šventasis. 

- Gal tai momentas, kai tampa aišku, kur palmė, o 

kur fikusas? 

- Ne, - pakartojo senolis. 

- Tai kaipgi?- paklausė mokiniai. 

- Lai pažvelgęs į bet kurio žmogaus veidą pamatai jame savo brolį arba seserį. Iki tol tavo 

širdyje tvyro naktis. 

(Bruno Farrero) 

„Išmokime skrieti lyg paukščiai, plaukioti kaip žuvys, bet mums dar svetimas menas kaip  

broliai.“ (Martin Luther King) 
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GYVENKIME LINKSMIAU. TRUMPI ANEKDOTAI. 

 

Vyras skambina telefonu: 

- Alio, ar tai jūsų skelbimas, kad padėsite atsikratyti bet kokių problemų? 

- Taip, mūsų. Kokios jūsų problemos? 

- Matote, aš knarkiu, o žmona dėl to nervinasi. 

- O ko norėsite atsikratyti - knarkimo ar žmonos? 

 

Dvasininkas klausia kalinio: 

– Kas jus atvedė į kalėjimą? 

– Tvirtas mano tikėjimas. 

– Kaip tai? 

– Matote, aš tvirtai tikėjau, kad juvelyrinėje parduotuvėje nėra signalizacijos. 

 

- Daktare, man atrodo, turiu problemų dėl regėjimo... 

- Tikrai turite, nes čia ne poliklinika, o bankas! 

 

- Močiute, Jūsų tyrimai rodo, kad Jūs visiškai sveika. O kokių nusiskundimų jūs turite? 

- Daktare, aš dūstu laibai. 

- O kada pasireiškia tas dusulys? 

- Kada autobuso pasivyti negaliu! 

 

 

 

 

 

- Tavo galva - kaip kompiuteris. 

- Protinga? 

- Ne, kvadratinė. 

 

Neša vilkas ir zuikis spintą į 9 aukštą. Vilkas ir sako: 

- Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek aukštų liko. 

Zuikis nubėga, grįžta ir sako: 

- Turiu dvi naujienas: gera ta, kad liko vienas aukštas, o bloga - supainiojom laiptines... 

 

Meilužis barasi su moterimi: 

- Tu vis kalbi ir kalbi apie savo vyrą. Man nusibodo vis būti antruoju smuiku! 

- Džiaukis, kad iš viso esi orkestre!
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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.  

 
 

   
 
 Kaip mes gyvename ir ką veikiame Dienos centre  paklausėme pačių merginų. 

1. Ką per savaitę  atėjusi į Dienos centrą veikei? : 

Arūnė: Piešiau, šokinėjau su kamuoliu, šokau, dainavau, kompiuterį jungiau, žiūrėjau filmą, knygą skaičiau, 

fotografavau, mankštą dariau, į bažnyčią ėjau, taką mezgiau, kalbėjau su mergaitėm, ėjau į Rudenėlio šventę, 

sakiau eilėraštį, žiūrėjau gaisrines kai buvo prie bažnyčios, kavą gėriau,valgiau, kalbėjau su Asta. 

Aldona: Ploviau grindis, šiukšles surinkau, morkas skutau, česnakus lupau, svogūnus lupau, padėjau 

virėjoms, siuvinėjau, dantis valiau, galvą prausiau, patalynę keičiau, kavą gėriau, sklepe buvau, televizorių 

žiūrėjau, auklėtojos laukiau, gulėjau, miegojau, mankštą dariau, tvarkiausi, ėjau į bažnyčią. 

Alma: Mezgiau, bulves lupau, su kortom žaidžiau, ploviau grindis, laiptus ploviau, nešiau valgyt, bažnyčioj 

buvau, mankštą dariau, padėjau Sauliui, kilimus siurbliavau, mokėsi išjungt kompiuterį, mokausi gražiai 

elgtis, klauso visų, bando nesikeikt, žiūrėjau filmą, šokau, dainavau, ploviau puodelius, tvarkiausi, šokinėjau 

su kamuoliu, galvą prausiau, rudenėlio šventę švenčiau, verkiau, žiūrėjau gaisrinių mokymus. 

Laima: Siuvinėjau, kilimą valiau, padėjau  tvarkant sandėlį, žuvytes šėriau, buvau  rudenėlio šventėj, 

prausiausi, žiūrėjau gaisrinių mokymus, šokau su Antanu, bučiavausi su Antanu, padėjau  močiutėm kai 

paprašo, žiūrėjau  televizorių, klausiausi muzikos, ant kamuolio šokinėjau, šukavausi plaukus, valiausi dantis, 

kvepinausi, lovą klojau, gėlytes dariau, servetėles dariau, gulėjau, miegojau, žiūrėjau filmą, mokiausi dirbt su 

kompu, valgiau, arbatą gėriau, dainavau, šokau, mergaitėm padėjau, anksti kėliausi, gėriau vaistus, erzinau 

Aldoną, kutenosi, siuvau tapkę, tvarkiau spintą, ėjo į bažnyčią, nesikeikė. 

 

                                                          ,,Džiaugsmui ir laimei...“ 
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    2. Kas tau  patinka Dienos centre?: 

Arūnė: Žuvytės patinka žiūrėt kai plaukia. Patinka vaidint. Fotografuoti.Patinka kalbėt su auklėtoja. 

Aldona: Būt savo kambaryje ir siuvinėt. 

Alma: spalvint, siuvinėt, mezgimas man patinka, man geriausia dviese su Aldona, padėt Aldonai.Patinka, kad 

Asta yra su manim. 

Laimutė: siuvinėti, žuvytes šert, kambarį tvarkyt, patinka rudenėlio šventė, šokt, į bažnyčią eit, švęst šventes. 

3. Kas nepatinka būnant Dienos centre?: 

Aldona: Kad Laima anksti keliasi ir mus prikelia. 

Alma: Kai Laima erzina. Kai nori muštis. Kai kas nors bara. Kai kutena. 

Arūnė: Kai per garsiai muzika ir televizorius. Noriu ramybės. Nepatinka kai kiti bučiuojasi. Nepatinka kai kas 

nors bara. 

Laimutė: užima stalą-  negaliu siuvinėt, nepatinka kai merginos barasi, nepatinka , kad Roma duoda daug 

valgyt. Reikia atiduot avo drabužius. Nepatinka kada darbuotojos bara. Kai naktį Salomėja rėkia.Kai televizorių 

garsiai leidžia močiutės. Nepatinka plaut aukštai grindis, nes labai dideli plotai. Nepatinka kai kas ant kilimo eina 

su batais.Norėtų bulves lupt, bet merginos neleidžia. 

4. Ką norėtum atėjusi į dienos centrą veikti? 

     Aldona:  Siuvinėti, bulves skusti, ilsėtis visą savaitę. 

    Arūnė: Taką megzt, noriu klausyt Astos, dainuoti, kavos normaliai išgert, važiuoti kur nors į kokią kavinę , 

mokytis su kompiuteriu. 

    Alma: Žaisti su kortom, megzt, noriu visą šitą savaitę ilsėtis. 

    Laimutė: Norėčiau važiuoti apsipirkti, kokį darbelį padaryt. Atvirutes daryt su Kalėdom. Siuvinėt, Plaukus 

susitvarkyt. 

5.  Kokią turi svajonę?  
    Aldona:  Kad Asta visada būtų su mums.  

    Alma:  Kad brolis atvažiuotų pas mane. 

    Arūnė:  Visą mėnesį daryt ką nori. 

    Laimutė:  Kokią kavinę nuvažiuot. Į kokį koncertą nuvažiuot. 

 

 


