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PASIKALBĖKIME

LABDAROS gyventojų
žinios spausdinamos
keturis kartus per metus

Newsletter Date

Linksmų Velykų

Viltis yra galingesnė už
neapykantą
Ir taika galingesnė už karą.
Popiežius Pranciškus Irake
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ŠVENTO KAZIMIERO ŠVENTĖ
Kovo 4-oji yra pavasario pradžia ir Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero
šventė.
Pavasario pradžia tapatinama su “Kovarnių diena”, nes tokiu metu Lietuvon
parskrenda kovarniai – kovai. Tai sena lietuvių šventė, skirta pavasariui. Tą dieną
buvo praveriamos tvartų durys, kad saulės spinduliais galėtų pasidžiaugti ir
gyvulėliai.
Atėjus krikščionybei, ši diena sutapatinta su Šv. Kazimiero vardadieniu.
Šv.Kazimieras (1458-1484) buvo Lenkijos karalaitis, Lenkijos karaliaus Kazimiero
IV sūnus. 13 metų paauglį tėvas išsiuntė į Vengriją karaliaus vietai užimti.
Kelionės metu Kazimieras pamatė žmonių žiaurumą, neteisybę. Tas jį taip paveikė,
kad tapo labai pamaldus, vedė asketišką gyvenimą. Jis mirė susirgęs tuberkuliozę
turėdamas vos 26 metus. Palaidotas Vilniaus Arkikatedroje. Sklido gandai, kad jis
gydęs sergančiuosius nepagydomomis ligomis ir 1521m. jis paskelbtas šventuoju,
o XVII amžiuje - Lietuvos globėju. Jis vaizduojamas su balta lelija – kuklumo ir
skaistumo simboliu ir kunigaikščio karūna.
Dabar Kazimierinių metu vyksta Kaziuko mugė, į kurią suvažiuoja pynėjai.
kalviai. puodžiai, audėjos su savo gaminiais. Mugę puošia Vilniaus krašto verbos.
Tai džiaugsmo šventė.

Šv. Kazimieras

Viršuje: Vilniaus verbos per
Kaziuko Mugę.
Apačioje: Šv. Kazimiero
koplyčia Vilniaus Arkikatedroje
koplyčios
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GYVENIMAS LABDAROJE

BENDRUOMENĖS DĖMĖSYS

Dėka Dirmantų -Groen in’t Woud
šeimos iniciatyvos, susilaukėme
dėmėsio nuo Prisikėlimo Parapijos,
‘Our Lady of Sorrows’ pradžios
mokyklos ir ne-lietuvių šeimų,
gyvenančių Kingsway kaimynystėje.
Labdaros gyventojai pasijuto
pastebėti, prisiminti ir mylimi
bendruomenės, kurioje gyvena.
Dovanėlės, kuriomis jie mus aprūpino
per Kalėdas, mus džiugina ir toliau per
visus metus. Kaip malonu pakartotinai
pasiskaityti sveikinimų korteles…kaip
smagu užsiimti sprendžiant dėlionės
mįsles.
COVID pandemija, deja, reikalauja,
kad dažnai izoliuotumėmės. Šis,
mums, platesnės bendruomenės
dėmėsio parodymas, gerumas ir meilė
mūsų gyventojams Labdaroje, mums
padeda išgyventi šį sunkų laikotarpį.
Nuoširdus ačiū Jums visiems.
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GYVENIMAS LABDAROJE (tęsinys)
MARIJA GUDELIENĖ ATŠVENTĖ 106-TĄJĮ GIMTADIENĮ

Vasario 5d. mūsų vyriausia gyventoja
Labdaroje, Marija Gudelienė, atšventė savo
106-tąjį gimtadienį. Kaip pati Marija yra
sakiusi: “Nugyvenau vieną šimtinę, tai dabar
pradėjau ir antrą!”
Valio ir ILGIAUSIŲ METŲ, Marija!

ILGIAUSIŲ METŲ
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GYVENIMAS LABDAROJE (tęsinys)
JADVYGAI SUĖJO 105 METAI

2021m. gruodžio 4d. mūsų antro aukšto
gyventoja JADVYGA DRAGŪNIENĖ atšventė
savo105-tąjį gimtadienį. Valio!!! Mes linkime
poniai Jadvygai geros sveikatos ir ilgiausių
metų!!!
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GYVENIMAS LABDAROJE
ZUZANA ŠVENČIA ŠIMTMETĮ

Gimtadienis

Sausio 23d. mūsų gyventoja
ZUZANA LEMBERTIENĖ atšventė
savo gyvenimo garbingą gimtadienį –
savo šimtmetį! VALIO!!!
Nors ir gyvename karantino sąlygomis,
visvien atžymėjome šį ypatingą
gimtadienį kaip pridera – su gera
nuotaika ir brangiausiais žmonėmis.
Mes stiprūs!
SVEIKINAME ZUZANĄ!!!

Koks džiaugsmas švęsti su brangiais
žmonėmis.

Daugumas jos šeimos Zuzaną sveikina
per langą.
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GYVENIMAS LABDAROJE (tęsinys)
GYVENTOJŲ KONSILIUMAS TURI NAUJĄ PREZIDENTĘ

Irena Žemaitienė

Birutė Matulaitienė

2021m. gruodžio 28d. Labdaros gyventojų konsiliumas
išsirinko naują prezidentę – antrojo aukšto gyventoją
Birutę Matulaitienę. Išeinanti prezidenė, Irena
Žemaitienė, palinkėjo Birutei kantrybės ir sėkmės naujose
pareigose šiais nelengvais pandemijos laikais.
Nuoširdi padėka Irenai už jos nuoširdų darbą kaip buvusiai
prezidentei ir nuoširdūs geriausi linkėjimai Birutei,
pradedančiai naujas pareigas.

Janina Steponienė
Vice-pirmininkė

Dana Vaitiekūnienė
Sekretorė

Antanas Ulba
Iždininkas
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GYVENIMAS LABDAROJE (tęsinys)
Muzikos terapija

MUZIKOS TERAPIJA tęsiasi pandemijos
sąlygomis ir tiems, kurie guli lovose savo
kambariuose. Muzikos terapeutė Laura
virtualiai praveda dainavimą su mūsų
Onute.

Tie, kurie pajėgia, dalyvauja dainavimo ir
judesių sesijose su mūsų muzikos
terapeute Laura, Tado svetainėje. Grupės
sudaromos atskirai, pagal gyvenamą
aukštą.

Viktoras klausosi Lauros nurodymų.
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GYVENIMAS LABDAROJE (tęsinys)

GALVOSŪKIAI: Rūta mėgsta galvosūkius.
Jinai tikras dėlionių meistras. Geresnių už
ją nėra. Valio, Rūta!

MANKŠTA SU PARAŠIUTU sėdint kėdėje
yra smagi pramoga visiems, o ypatingai
mūsų buvusiai daugiametei savanorei,
dabar mūsų gyventojai Valerijai.
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MĮSLĖS

1. Eina per ugnį – nedega, eina per vandenį –
neskęsta, eina per šiaudus – nečeža. Kas
tai?

Ugnis

6

Duobė

5

Grybas

4

Medis

3

Druska

2

Šešėlis

1

10. Kiaura bačka vandens pilna. Kas tai?

Raitelis joja

9. Glėbiu nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga
– nesuturėsi. Kas tai?

7

8. Kas vakarą miršta, o kas rytą gimsta. Kas
tai?

Diena

7. Dvi galvos, dvi rankos, šešios kojos o eina
keturiom. Kas tai?

8

6. Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori, o kai
viską suėda, pati numiršta. Kas tai?

Vanduo

5. Kai pridedi – sumažėja, kai atimi –
padidėja. Kas tai?

9

4. Miške gimęs, naktį subrendo, parėjęs namo,
katile paskendo. Kas tai?

Šaltinis

3. Kol gyvas buvau, miške siūbavau, o kai
miriau – košelę viriau. Kas aš?

10

2. Vandeny gimus, vandens bijo. Kas tai?
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KNYGNEŠIAI
Kovo 16 diena Lietuvoje - Knygnešio diena.
Lietuva 18 šimtmetyje buvo dalis Rusijos
imperijos ir 1863 metų sausio mėnesį įvyko
Lietuvos-Lenkijos sukilimas prieš Rusijos
imperiją. Jis tęsėsi iki 1864m. birželio
mėnesio.
Sukilimo pasekoje, carinė Rusija neleido
naudoti lotyniškų raidžių (vertė naudoti
kirilica) ir uždraudė leisti lietuviškas knygas.
Lietuviai tam priešinosi. Tuometinėje
Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje, knygnešiai
pradėjo per sieną slapta nešti lietuviškas
knygas, spausdintas Amerikoje lietuvišku
raidynu. Knygas nešė į Lietuvą bei į lietuvių
telkinius Rusijos imperijoje. Draudimas
galiojo 40 metų, - nuo 1864 iki 1904m.
Knygnešių judėjime aktyviai dalyvavo
Vyskupas Valančius. Knygnešiai tapo
Lietuvos rezistencijos prieš rusifikaciją
simboliu.
Tos knygos buvo slapta skaitomos. Tą labai
gražiai pavaizdavo skulptorius P. Rimša
kūrinyje "Lietuvos mokykla" (kitaip
vadinama “Vargo mokykla”), kur, prie
verpimo ratelio, vaikas mokosi lietuviškų
raidžių. Nežiūrint suėmimų, tremčių į Sibirą,
lietuviškų knygų platinimas nenutrūko
beveik 40 metų. 1904 metais draudimas
buvo panaikintas. 2004 m. UNESCO,
knygnešystę įvertino kaip unikalią veiklą –
pasaulinės svarbos paveldą. Kovo 16
paskelbta oficialia Knygnešio diena.
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PAMĄSTYKIME

(Deakonas Dr. Kazys Ambrozaitis)

VELYKŲ DVASIA TĘSIASI MUMYSE

Samdinys, kuriam avys ne savos, pamatęs vilką,
palieka avis ir pabėga. Bet geras ganytojas už avis
guldo savo gyvybę.
Tarnystė yra mūsų gyvenimo esmės svarbi dalis.
Jėzus neprižadėjo geriems ganytojams, kad jie
išvengs kančios ir skausmo. Tėvas Augustinas
primena, kad gyvename su žmonėmis, kurie kartais
mus erzina, neduoda ramybės. Bet mes vistiek
turime juos toleruoti, priimti į savo širdies glėbį.
Turime tapti “gerais ganytojais” – juos mylėti. Taip
skelbsime Gerąją Naujieną ir skleisime Velykinę
Šviesą ne tik gražiais žodžiais, bet atliekant savo
Krikščionišką pareigą savo darbais ir veiksmais –
tarnaujant savo artimui nesvarbu koks jis bebūtų.
Mes privalome gyventi vilties atgaivintomis širdimis ir
tikėti, kad nežiūrint visų sunkumų ir kliūčių, mes
pajėgsime tarnauti ir viską nugalėti su Šventosios Dvasios
pagalba. Tėvas Julijus Sasnauskas, baigiantis Mišioms yra
pasakęs: eikite tolyn ir tęskite Šventąją Eucharistiją,
atlikdami Jūsų bendrystės ir tarnystės gerus darbus.
Atsiminkime, kad Jėzus mūsų niekados neapleis, nes Jis pažįsta savo avis. Ir mes
Jo tarnystėje atpažinsime Jį pas savo artimą. Ir tada mes praturtinsime mūsų
Labdaros, parapijos ir visuomenės “avides”.

Dėkojame mūsų rėmėjui

