
Kalėdinės mugės „Džiūgauk“ trupinėliai

Kad ir taip pavėluotai, bet visgi negalime neprisiminti, kad ji -
mugė buvo...

Įspūdis dalyviams – p a t i k o....

Įspūdis praeiviams – j ė g a, į d o m u, d a ž n i a u ....

Patys būdami dalyviais pastebėjome, kad vieta, kurioje teko būti
laiks nuo laiko kaip kokiam vandenyne užplūsdavo „cunamio“
žmonių banga, kurios laukėme po kiekvienų šio sekmadienio
Mišių. Mugės naujumas buvo tas, kad dalyvavo įvairios parapijos
bendruomenės, maldos grupės, organizacijos ir visos jos pirmoje
eilėje reklamavo save, nes dalyvavo su atributika. Įspūdinga
buvo matyti tokią skirtingą ir kartu vieningą parapijos
bendruomenę. Čia sukinėjosi nuo jauniausio iki vyriausio. Buvo
smagu stebėti grupelių informacinius lankstinukus, gražius ir
šiltus žmonių veidus. Tarp grupelių sukinėjosi ir broliai, kurie
visokiais būdais palaikė šiltą, malonią bendravimo atmosferą – iš
tikrųjų kartais svarbu yra ne tai kiek atsinešei į mugę savo
dirbinių, o kiek šilumos ir meilės pasidalinai su visais.

Kaip jau ir buvo skelbta mugės skelbime, veikė ir muzikinis
skersgatvis, buvo ir arbatos su pyragais. Kiekviena grupelė turėjo
pyragų ir pyragaičių, suvenyrų ir rankdarbių, todėl pasirinkimas
buvo be galo platus.

Muzikinis skersgatvis veikė po Votyvos ir po Sumos. Po Votyvos
pasireiškė jaunimas, po Sumos – vyresnieji. Tačiau linksmiausiai
ir nuotaikingiausiai šventę papuošė akordeono suolas, kurio
muzikinės gaidos džiugino ne vieną.

Mūsų dienos centras buvo parengęs įvairių dirbinėlių, kuriuos
užsiėmimų metų ir namuose gamino ne tik vaikai, bet ir vadovai.
Ant mūsų staliukų buvo ir rištų žuvyčių, kryžiukų, apyrankių,
rožinių. Veltų žaisliukų, šiaudinių kalėdinių žaislų,  pieštų jūros
akmenėlių su skylutėmis ;) bei puošnių segių. Šypsenas ir
dirbinėlius dalino Šv.Antano dienos centro dalyviai Artūras,
Živilė, Ugnė, Viktorija, Neringa, Laura, Gintarė bei vadovės
Kristina ir Margarita. Buvo smagu. Žmonės ne tik įsigijo kažką
šventėms, bet ir aukojo veiklai.

Margarita Lizdenytė
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