
~tury 2013 m. gruodžio 28 eL, šeštadienis

Kretingos ir Pala gos
senjorai studentai

adventinėje popietėje
Rasa GEDVILAITĖ

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai
prieš didžiqsias žiemos šventes susirinko į adventi-
nępopietę "Sakralų indq neramios širdies pripildyki
gerumo šventėm, įprasminki žingsnius savo būties",
kurios metu siekė pajausti tikrqjq švenčių dvasiq.
Prie kretingiškių prisijungė ir Palangoje mokslus
kremtantys TAU studentai.

Įžiebiamas Kristų simbolizuo~an~is .Ad~ento v~ini~. Pir,!,'! ~vakę už-
degė Kretingos TAU tarybos pirmininke Danute Vasd.ausbene.,

"Baigiasi metai, laukiame
stebuklo, šiuo metu gyvena-
me viltimi, 0 belaukdami pasi-
stenkime pabūti geresni vieni
kitiems", - į susirinkusiuosius
kreipėsi renginio vedėja Zita
Viluckienė, pasiūliusi visiems
įžiebti Kristų simbolizuojančias
keturias žvakeles. Jos uždegtos
liejantis itin jausmingai muzikai
- dūdelėmis grojo Audronė Ži-
lakauskienė.

Kretingos rajono kultūros
centro renginių organizatorė
Birutė Laučienė poetiškai krei-
pėsi į studentus: .Uždekit žibu-
rius širdžių, paduokite rankas
vieni kitiems. Šviesa atejo, kad
apšviestų aptemusius skliautus".
Jai pritarė ir Z. Viluckienė, tei-
gusi, jog laikas uždegti žvakeles
ir savo širdyse. "Nedaug liko
laiko iki Kalėdų, nebe daug tu-
rime laiko padaryti gero vienas
kitam", - pastebėjo Z. Viluckie-

nė, pasiūliusi advento laikotar-
piu pabandyti nutiesti kelią. Kur
link jis eis, sprendė patys tiesė-
jai, dalyvavę popietėje. Tad pasi-
girdo įvairių krypčių: tiesiu kelią
prie Kūčių stalo, link Viešpaties,
į savo namus, pas gimines, pas
draugus, link pakliuvusių į bėda,
į laimę, meilę, į tuos, kurie toli,
tėvų pas vaikus, žmogaus prie
žmogaus.

"Ir keliaukim šiuo keliu ne
tik šiandien, bet ir ateinančiais
metais", - po nutiesto kelio tei-
gė Z. Viluckienė, pasiūliusi su-
giedoti bendrą giesmę "Giesmė
apie Barboros šakelę",

Kaip akcentavo popietės or-
ganizatoriai, Kalėdos yra meilės
šventė, šiuo jausmu su bičiuliais,
bendraminčiais nori dalintis
daug kas, tačiau pirmiausiai žo-
dis buvo suteiktas Trečiojo

(Nukelta Į 11 p).

1adventinę popietę susirinko gausus būrys Kretingos bei Palangos TAU
studentų, taip pat svečių. G. Maciaus nuotr.



Kretingos ir Palangos senjorai studentai
adventinėje popietėje

(Atkelta iš 8 p.)

amžiaus universiteto kuratorei,
Pedagogų švietimo centro di-
rektorei Adelei Mazeliauskienei.

.Vis bėgam, lekiam, nesu-
stojarn, vis gero žodžio nepasa-
kom viens kitam, vis šypsenos
kitam nedovanojam, vis rankos
nepaduodam artimam... Vis
šliaužiam, kapstomės, ropojam,
nepakeliam akių aukštyn. Dai-

nų mažiau vis bedainuojam ir
mūsų mintys vis pilkyn. Bet vėl
žierna, ir vėl Kalėdos, sustokime
trumpam, nusišypsokim. Jūs
esate visi tokie dvasingi, entuzi-
astingi, laimingi, norisi padėkoti
visiems", - itin jausmingai į vi-
sus kreipėsi A. Mazeliauskienė.
Ji taip pat padėkojo ištikimiau-
siems bičiuliams asmeniškai, pa-
dėkos už nuolatinį buvimą kartu
ii: varge, ir džiaugsme nusipelnė

brolis Bernardas, taip 'pat dėkota
chorvedžiui Aloyzui Ziliui, Kul-
tūros centro vadovams - Pranui
Razmui ir Vitai Urbonienei, en-
tuziastei, Kretingos TAU tary-
bos pirmininkei Danutei Vasi-
liauskienei ir kitiems.

Dvasingai, smagiai pabuvo
visi Kretingos ir Palangos TAU
studentai, turėję progą šiltai pa-
bendrauti, trumpam pamiršę
kasdienius rūpesčius ir darbus.


