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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2017 m. kovo mėn. 

KOVO  MĖNESIO ŠVENTĖS: 

03-01 Pelenų diena 

03-03 Tarptautinė rašytojų diena;  Lėlių 

šventė (Hina-Matsuri)  

03-04 Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena, 

Kovarnių diena 

03-08 Tarptautinė moterų solidarumo diena 

(moters diena) 

03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena  

03-16 Knygnešio diena  

03-18 Raudonos nosies diena  

03-19 Šv. Juozapas, Pempės šventė  

03-20 Ţemės diena; Pavasario lygiadienis 

03-21 Tarptautinė miego diena; Pasaulinė 

poezijos diena; Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena  

03-24 Tarptautinė tuberkuliozės diena  

03-25 Apsireiškimas Šv. Mergelei Marijai;  Blovieščiai, Gandro šventė 

03-26 Pusiaugavėnis ; Laikas persukamas vieną valandą į priekį  

03-29 Lietuvos įstojimo į NATO diena 
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Apsireiškimas Šv. Mergelei Marijai.  

Minima   03.25 
Tai krikščioniška šventė, kurios metu pagerbiamas Marijos 

paklusnumas Dievui. Naujajame testamente, evangelijoje pagal Luką 

(1.26), pasakojama, kad dievas siuntė angelą Gabrielių apreikšti 

mergelei Marijai, kad ji nuo Šventosios Dvasios pradės ir pagimdys 

Dievo Sūnų. Marija paklausė: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“. 

Angelas atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo 

galybė pridengs tave savo šešėliu....“. Tuomet Marija atsakė: „Štai aš 

viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė. 

Apreiškimas Marijai laikomas pirmuoju žmonijos atpirkimo etapu. Marijos paklusimas 

Dievui čia priešpastatomas Ievos nepaklusnumui. Apreiškimo Marijai diena paskelbta 

kovo 25-oji, atsižvelgiant į tai, kad Kristus gimė per Kalėdas, taigi po devynių nėštumo 

mėnesių. Be to, Marija turėjusi pastoti būtent pavasarį, kai atbunda gamta. Manyta, kad 

pavasarį buvo sukurtas ir visas pasaulis. 
Iš tinklapio: http://day.lt/sventes/straipsniai/apsireiskimas_mergelei 

 

Edukacinė veikla gyventojams E. Pliaterytės 

muziejuje 
2017.02.01 Kapčiamiesčio globos namų gyventojai keliavo į E. 

Pliaterytės muziejų. Artėjant vasario 2-ajai, Grabnyčios arba Perkūno 

dienai, globos namų gyventojai dalyvavo edukacinėje ţvakių liejimo 

programoje, veikloje. Viliojančioje bičių vaško aromato apsuptyje, 

mūsų senjorai klausėsi muziejaus darbuotojų pasakojimo, stebėjo bei 

patys įsitraukė į ţvakių liejimo procesą. Grabnyčios dienai nusilieję po 

asmeninę ţvakelę, gyventojai parsinešė į namus prisiminimą bei 

apsaugą nuo perkūnijos ar kitų pavojų. 

 

Valentino dienos paminėjimas 

Nors dar visai neseniai vyravo nuomonė, kad Šv. 

Valentino dieną Lietuvoje švenčia tik paaugliai, 

kasmet vis daugiau ir vyresnio amţiaus ţmonių 

įsitraukia į meilės dienos linksmybes… 

2017.02.14, švęsdami meilės dieną, kartu su 

gyventojais mąstėme, spręsdami kryţiaţodį „Šventas 

Valentinas“, dainavome meilės dainas ir prie arbatos puodelio dalijomės praeities ir, ţinoma, 

dabarties meilės istorijomis.  
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Vasario 16-osios paminėjimas 

Nepriklausomai Lietuvai jau 99 – eri! 

Kartu su globos namų gyventojais, šventinės 

nuotaikos pakylėti, su trispalvėmis rankose 

šventėme ir mes, skaitydami graţiausius posmus 

apie Tėvynę, dainuodami kiekvienam lietuviui 

mielas, lietuviškas dainas,  parodydami deramą 

pagarbą ţmonėms, kūrusiems ir auginusiems 

laisvą Lietuvą!!! 

  

Pasitinkame pavasarį. Užgavėnių šventė globos 

namuose 
Uţgavėnės – sena šventė, ţinoma visose Europos šalyse. Jos 

paskirtis – išvyti ţiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Yra 

sakoma, kad kuo daugiau per Uţgavėnes triukšmausi ir išdykausi, 

tuo greičiau pavasaris ateis, pabus ţemė, ji bus gyvybinga. 

Triukšmaujant ir linksminantis pabus ne tik ţemė, bet ir ţmonės… 

2017.02.28 dieną Kapčiamiesčio globos namuose vyko tradicinė 

Uţgavėnių šventė. Persirengusi globos namų bendruomenė kartu 

su „Kapčiaus“ kolektyvo atstovais vijo ţiemą, norėdama greičiau 

prisišaukti pavasarį. Nors uţ lango  šią dieną lyg ir dvelkė 

pavasario oru mes tradiciškai garsiai ir triukšmingai šokome, 

trypėme bei dainavome, taip pasitikdami ateinantį pavasarį… 

 

Mūsų bendruomenės užrašai... 
1918 m. baigiantis antrajam pasauliniam  kartui Lietuvai atsirado galimybė atgauti 

nepriklausomybę. Kare pralaimėjus Vokietijai , o Rusijoje siaučiant Pilietiniam karui, 

Vokietijoje taip pat kaizeriui atsisakius sosto susidarė tam tikra niša, kai buvo galima 

sukurti valdžią, kuri bus nepavaldi nei Rusijai, nei Vokietijai. Lietuvoje susikūrus 

pažangiems inteligentams buvo nutarta atkurti nepriklausomą, demokratinę Lietuvą. 

1918. Vasario 16 d. įvyko Lietuvos patriotų suvažiavimas, kuriam vadovavo Jonas 

Basanavičius ir paskelbė, kad atkuriama nepriklausoma Lietuvos Respublika su 

sostine Vilniumi. Dėja, šis aktas vykstant karams neišliko. 

 

Vytautas Rasiulis 
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 Pamąstymui... 

 
Ponui Batistui Vianėjui, būsimam šventajam Arso 

klebonui, buvo labai sunku mokytis. Neįstengdavo 

išmokti net paprasčiausių dalykų. Seminarijos 

vadovybė ne sykį buvo išsiuntusi jį namo. Tačiau 

būsimasis kunigas atkakliai siekė savo tikslo. 

 

Būdamas dvidešimt vienerių, sėdėjo auditorijoje su 

dešimčia metų už save jaunesniais vaikais. Vienas 

iš jų, vienuolikmetis, nusprendė padėti jam mokytis. Jonas Batistas Vianėjus buvo 

labai dėkingas savo mažajam mokytojui, tačiau mokslo rezultatai vis tiek negerėjo: jis 

nesuprasdavo, pamiršdavo, sutrikdavo, užsikirsdavo.  

 

Berniukas dėl to pasiskundė mokslo draugams. Jonas Batistas Vianėjus išgirdo jo 

žodžius. Pakilo iš savo suolo, atsiklaupė priešais berniuką ir tarė jam: 

– Atleisk man, kad esu toks kvailas. 

 

Neretai už sunkių sutrikimų slypi unikalus žmogus. Paprastas žmogiškumas gali duoti 

gerų rezultatų mažinant ir taip sunkią asmens naštą. 

 

(Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2011, 

173 p.). 

 

 

„Nė vienas žmogus nėra tarsi atskira sala; kiekvienas esame gabalėlis 

kontinento, žemės dalis. Jeigu jūra grumstą nuplautų, Europa jau liktų mažesnė; 

taip pat, jei užlietų iškyšulį arba dvarą tavo ar tavo draugų. Bet kurio žmogaus 

mirtis nusineša dalelę manęs, kadangi aš priklausau visai žmonijai. Ir todėl 

niekada neklausk, kam skambina varpai – jie skambina tau.“ 

Džonas Donas 

 

„Siela – kaip mėnuo. Ji turi nematomą pusę, kurios nekad nepamatysi 

iš ten, kur esi dabar“. 

Miloradas Pavičius 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

KOVO MĖNESĮ 

 

Gyventojus : 

Laimutė Viktorija Vaiciekiūtienė 

1940.03.10 

Bronius Vaickelionis 1946.03.15 

Artūras Magalenga 1980.03.23 

Marija Gudynienė  1923.03.24 

Darbuotojus: 

Lina Janulevičienė (buhalterė) 

1971.03.03 

Jolita Ražukienė  1973.03.16 

 

 

MIELIEJI, 
 

Tešviečia Jums saulė gimtadienio 

rytą. 

Tečiulba aistringi paukštelių balsai. 

Težydi ir šypsos svajonės, tikslai. 

Tebūna gėlėm nukloti Jūsų keliai. 

 
 

Gimtadienio proga Jus sveikina 

Kapčiamiesčio globos namų bendruomenė 

 

 
            
 

Būtis kaip sapnas - buvo ir nėra. Praeina viskas, gęsta netgi ţvaigţdės... 

              Ţmogus - tik dulkė, vėjo atnešta, bet skausmas jo gilus kaip visata... 

Vasario  mėnesį mus paliko: 

Marija Lenkauskaitė 

Angelė Felicija Varnelienė 

Valentina Aleksejeva 

Albinas Stasiulionis 

Juozas Soja 
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Kiekvienas žmogus, atsirandantis tavo gyvenime, kiekvienas įvykis 

susijęs su tavim, – visa tai atsiranda todėl, kad pats tuos žmones ar 

įvykius prišaukei. Ir tai, kaip elgtis su jais toliau, tu renkiesi pats. 

(Richard Bach) 

Dienos centras neįgaliesiems  

MENINĖ RAIŠKA 

Meninė raiška visada buvo ir lieka ta didžiąja paslaptimi, kai atsiveria 

siela ir jos būsena, kai jausmai bei protas popieriaus lakšte virsta vaizdais, 

fantazija, pasakojimu, savęs išliejimu. Ko reikia, kad tai įvyktų? Kada tai 

įvyksta? Kiekvieną kartą kitaip ir kiekvienam kitaip. Bet visada tam reikia 

palankios dirvos, dėmesio, paskatinimo. Ypatingai tada, kai susiduriame su 

neįgaliaisiais, kuriems dėmesys reikalingiausias ir kuriems meninė veikla 

yra tas didysis raktas į kitą pasaulį, kuriame jie – lygūs, o gal net 

pranašesni už kitus, sukaustytus žinojimo, logikos, prisitaikymo. 

 

 

 

Todėl sunku įvertinti veiklą tų žmonių, kurie pasiryžo savo laiką, patirtį 

paskirti neįgaliesiems, darbui su jais, siekdami didžiulio rezultato, kai 

atranda vietos džiaugsmui, palaimai, kai tuo pačiu sukuriamos tos be galo 

reikalingos neįgaliesiems prielaidos integruotis į visuomenę, pasijusti 

reikalingiems, pasijusti galintiems. 
 

  

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


