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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis
2017 m. gegužės mėn.

Šį mėnesį gimtadienį švenčia:
1937.05.01 – Julija Miliukienė
1930. 05.09 – Marija Šuliakauskienė
1951.05.13 – Juozas Radžius
1973.05.15. – Lina Janulevičienė
1970.05.15 – Lina Bernatavičienė
1937.05.23. – Angelė Marija Jurkonytė
1968.05.29 – Dalė Lazauskeinė

MIELIEJI,
Išvyskit pasaulį smiltelėje,
Dangų – lauko gėlėje.
Sutalpinkit begalybę saujoje,
O amžinybę – valandoje...
Gimtadienio proga Jus sveikina Kapčiamiesčio
globos namų bendruomenė
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MOTINOS DIENA
Kiekvienais metais gegužės mėnuo dovanoja nuostabią dieną - Motinos
dieną! Nors ir šykšti jis mums saulės spindulių, tačiau mūsų Moterų,
Motinų veidai, išvagoti išminties raukšlių švietė, kuomet pasveikinti
gražiu, jautriu žodžiu, daina ir šokiu atvyko mokiniai - savanoriai...
Tai buvo dviejų kartų - senosios ir jaunosios susitikimas, apipintas
rūpesčiu, dėmesiu, bendra veikla ir...apsikabinimais.
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MEILĖS DIEVĖS MILDOS ŠVENTĖ
Kai visi vasario 14- ąją švenčia meilės dieną, bei
burba apie niūrias lietuvių šventes, niekas nesusimąsto,
kad ir lietuviai turi gražią savo meilės šventę ir savo Šv.
Valentiną – dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėjo
kiekviena iškili senovės tauta: graikai – Afroditę, romėnai
– Venerą, lietuviai – Mildą.
Šiandien, gegužės 13 – ąją, pati tikriausia
lietuviška meilės diena – deivės Mildos šventė. Deivė
Milda – tai senovės lietuvių, baltų, meilės deivė, dabar
beveik užmniršta, o savo laikais buvusi atsakinga už
gražiausius lietuvių jausmus.
Pamiršę speiguotą vasarį, gegužės 13 – ąją dieną
šventėme ir mes lietuvišką meilės – deivės Mildos, šventę,
skaitydami eilėraščius apie meilę, klausydamiesi
nuostabių lietuviškų dainų...
Išėjo iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus.
Visiems širdy gėla gili išlieka,
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus

Gegužės mėnesį mus paliko:
Elena Braslauskienė
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Miela šeimos diena Kalvarijoje
Kiekvienais metais tampa vis labiau įprasta gegužės
mėnesį vadinti – Šeimos mėnesiu.
Kad ši šventė būtų įsimintina ir visus, lyg šeimą,
suvienytų, gegužės 15 dieną, Kalvarijos globos ir užimtumo
centro darbuotojų buvome pakviesti dalyvauti jų organizuojamoje
šeimos šventėje, kuri vyko šio centro jaukiose erdvėse.
Čia susirinko gausus būrys senjorų iš Kalvarijos ir Kazlų
Rūdos. Visi susirinkusieji buvo aktyvūs šventinės programos
dalyviai, šokdami, žaisdami linksmus žaidimus, dalyvaudami
linksmoje viktorinoje „Pažink savo kraštą“.
Vėliau visi kartu prie bendro stalo
svečiai, senjorai vaišinosi, šnekučiavosi,
dalindamiesi prisiminimais ir dabarties
akimirkomis.
Grįžome ne tik su gerom emocijom,
bet ir su miela prisiminimų dovanėle, kuri
puošia mūsų namelius.
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Mūsų bendruomenės užrašai
Mūsų gyvenime įvyko esminių pokyčių.
Atliekant remontą buvusiame pastate, mus
perkėlė gyventi į buvusį vaikų darželio pastatą.
Čia didžiulis pastatas, kuriame labai erdvu ir
jauku.
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medžiais
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elektrinės, prie kurios yra vaizdingas tvenkinys.
Kiemas
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yra
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dvi

pavėsinės, kur esant karštam orui, gyventojai gali
ilsėtis ir pasislėpti nuo karštų saulės spindulių.
Vytautas Rasiulis

