
mūsų istorijos

„Nepažįstant nei vieno pabėgėlio,
lengva nepastebėti to didelio
vargo, kurį jie patiria, ir tiesiog
piktintis. Bet tik įsivaizduokite –
gimtojoje šalyje žmogus
bauginamas, persekiojamas,
galiausiai, priverčiamas bėgti į
nežinią, o atvykus į svetimą šalį vėl
tenka laukti, suteiks prieglobstį ar
lieps krautis daiktus. Šį sunkų
laukimo laiką ištverti kaip tik ir
padedame žmonėms" - dalinasi
Ieva Čičelytė, dirbanti Užsieniečių
integracijos centre.
Kviečiame skaityti daugiau ČIA .

32-ASIS VEIKLOS
SEZONAS

Susirinkus gausiam būriui karitiečių
atidarėme naująjį mūsų veiklos sezoną!
Šventėje dalyvavo darbuotojai ir
savanoriai iš 12 Vilniaus arkivyskupijos
Carito padalinių/programų bei iš 13
Vilniaus arkivyskupijos parapijų. Ši
šventė buvo nepaprastai svarbus
impulsas, priartinantis popiežiaus
Pranciškaus nešamą laiko ženklų žinią
visam pasauliui – susivienyti ir rūpintis
vieni kitais bei mums patikėtais
bendraisiais namais.
Šventės akimirkas galime atminti  ČIA .

naujienlaiškis

caritas gailestingumas

Spalis  2020  (5)

Vilniaus arkivyskupija

Meldžiamės už  Laikinųjų namų bendruomenę

https://vilnius.caritas.lt/su-prieglobscio-prasytojais-dirbanti-ieva-cicelyte-niekas-nenori-tapti-pabegeliu/
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https://vilnius.caritas.lt/sezono-atidarymas-2020/
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renginiai

Kviečiame Jus spalio 9 dieną 16 val.
švęsti Vilniaus arkivyskupijos Carito
Laikinųjų namų 21-ąjį gimtadienį ir
paminėti tarptautinę benamystės
dieną.
Programoje:
16:00 Svečių pasitikimas
16:10 Sveikinimai ir padėka
16:30 Laikinųjų namų laiminimas
16:45 Agapė
Jūsų lauksime šv. Stepono g. 35
Vilniuje.

Daugiau renginių galite išvysti  ČIA .

Spalis  2020  (5)

parapijos

Kartu su Varėnos šv. arkangelo
Mykolo parapijos klebonu Ernestu
Maslianiku bei parapijos „Carito“
vaikų dienos centro vadove Dalia
Višinskiene dalyvavome susitikime
su Varėnos meru Algiu Kašėta ir
Socialinės paramos skyriaus
vedėja Dalia Stankevičiūte.
Susitikime kalbėjomės apie vaikų
dienos centro veiklą, kylančius
iššūkius ir bendradarbiavimo
galimybes, taip pat pasidalijome
Vilniaus arkivyskupijos Carito
teikiamomis paslaugomis, kurios
galėtų būti aktualios ir Varėnos
rajono savivaldybės gyventojams.

Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt

apie mus kalba

Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- Alternatyvaus mokymosi centrą
..jaunimui  ČIA 

- „Aš Esu“ bendruomenę  ČIA
- Užsieniečių integracijos programą      
[ČIA
- Socialinį centrą „Betanija“  ČIA 

- Vaikų dienos centrą „Vilties
..angelas“  ČIA 

Nuotraukos šaltinis ČIA.
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