
Būk pagarbintas“

Kviečiame Jus į mūsų naujo sezono
atidarymo šventę, skirtą „Laudato si“
metams, vyksiančią rugsėjo 19 d.
Šventės pradžia 10 val. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčioje, kur švęsime
šv. Mišias, kurias aukos arkivyskupas
Gintaras Grušas.
Tolimesnė programa ir registracija (iki
rugsėjo 14 d.) – ČIA. 
Tikimės Jūsų skirto laiko, kad
galėtumėm kartu augti bendrystėje.

apie mus kalba

Kviečiame skaityti / klausyti /
žiūrėti apie:
- Alternatyvaus mokymosi centrą
..jaunimui ČIA ir ČIA;
- „Aš Esu“ bendruomenę ČIA ir ČIA;

- Laikinuosius namus ČIA.
- Nuteistųjų konsultavimo centrą
..ČIA;

- Vaikų dienos centrą „Vilties
..angelas“ ČIA;

- Visų šventųjų šeimos paramos
..centrą ir „Vilties angelą“ ČIA;

- Žvakių dirbtuves „Caritas works“
..ČIA.

Naujas 32 sezonas

naujienlaiškis

caritas gailestingumas
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Vilniaus arkivyskupija

,,

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AUQ_HC_y3EC-r2aBbc680TS4qUMV1B1PiYalmGq4ablUQk4xMVk4NjhITEU3UjkyTDdNMTM2MVdOOC4u
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/susitikimas-su-donatu-daugeliui-jaunuoliu-tampa-lemtingas-ismoko-to-ko-nemoke-tevai?fbclid=IwAR0M4CIzfxcmkTotWdAPCieNhXUESICFzTuag57S0FJshvXz017JzOQXG2Y
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/susitikimas-su-donatu-daugeliui-jaunuoliu-tampa-lemtingas-ismoko-to-ko-nemoke-tevai?fbclid=IwAR0M4CIzfxcmkTotWdAPCieNhXUESICFzTuag57S0FJshvXz017JzOQXG2Y
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120226/su-jaunimu-dirbantis-socialinis-darbuotojas-musu-tikslas-uzmegzti-santyki?fbclid=IwAR17PxeDuNl1_ni2yhcJZIZ6bJb58EoI5MkwRh-TRmgOzSFSus_AxIZg8q0
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://www.bernardinai.lt/moterys-liga-neigia-ilgiau-ir-dazniau-v-petraviciene-apie-moteru-priklausomybes/
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://www.delfi.lt/sveikata/iveik-liga/paprastas-tikro-alkoholiko-patarimas-ristis-zemyn-nesustosi-kol-neistaisysi-vienos-klaidos.d?id=84925377
https://lnk.lt/video/zinios-statistikai-skurdas-dides-tarp-pensininku/103948?jwsource=cl
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://www.zmones.lt/naujiena/nuteistuju-konsultavimo-centre-dirbanti-l-poliakova-neskubekime-nurasyti-zmoniu.02060fc0-d988-11ea-a537-aa00003c90d0?fbclid=IwAR1Wxcy5I_OgQBWKNArVN7MNNZZO0_4ByFLoK7mdgzv1IpIE3pWAVd4bd_g
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
http://www.viltiesangelas.lt/2020/08/31/neziurekime-i-paauglius-kaip-i-nenormalius/
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/178674-2020-09-01-18-15-seimos-zidinys.html
https://pozityvu.lt/caritas-works-projektu-vadove-akvile-sis-darbas-daugeliui-yra-antras-sansas-kurti-gyvenima-is-naujo/


atsinaujinimas

Laikinųjų namų vidaus patalpų
remonto darbai, prasidėję praėjusių
metų liepos mėnesį, jau eina į pabaigą
ir planuojami būti pilnai užbaigti iki
rugsėjo pabaigos. Nuo rugsėjo 1-osios
jau atvėrėme atsinaujinusių Laikinųjų
namų duris ir kviečiame apsigyventi,
neturinčius gyvenamosios vietos. 
Tuo tarpu „Betanijoje“ toliau vyksta
intensyvūs remonto darbai, kuriuose
labai padeda atvykstantys savanoriai.
Jei ir jūs norėtumėte prisidėti, esate
laukiami darbo dienomis 09.00-14.00 .

parapijos

Vieną iš paskutinių vasaros vakarų
bendrai vakarienei susirinko dalis
„Artumo“ programos savanorių iš
keturių Vilniaus arkivyskupijos
parapijų. Bendradarbiaujant su
Maltos ordinu, savo turimą patirtį
moterys gilino tris sesijas (po dvi
dienas) trukusiuose mokymuose.
Savanorės dalijosi gautų žinių
nauda, jų pritaikymu kasdienybėje,
tarnystės patirtimi ir asmeniniu
augimu. Džiaugiamės tokia tvirta ir
stipria bendruomene!
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Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt

Laikinieji namai

Mylėk savo artimą

Marijos radijo laidoje „DoCat
komentaras“ apie tarnystę
silpniesiems ir pažeidžiamiesiems
mokyme „Mylėk savo artimą“ 
kalba kun. Žydrūnas Vabuolas,
Vilniaus arkivyskupijos Caritas 

kapelionas. Įraše sužinosite
daugiau apie Carito misiją ir
Bažnyčios socialinį mokymą mūsų
veikloje. Kviečiame klausyti ČIA.

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/176715-2020-08-04-20-05-docat-ka-daryti.html

