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gailestingumas

Vilniaus arkivyskupija

Meldžiamės už Socialinio centro „Betanija“ ir
Socialinės Tarnybos bendruomenes

Šiandien
Kaip mums, Carito bendruomenei,
vykdyti savo misiją, kai COVID-19
virusas siautėja, kai ieškančiųjų
pagalbos žmonių veidai pilni nerimo
ir nežinios, kai mes patys patiriame
savo trapumą ir ribotumą?
Gailestingoji meilės žinia negali
nutrūkti. Esame arti žmonių, ieškome būdų, kaip atliepti į ieškančiųjų
pagalbos poreikius, deriname kontaktinius ir nuotolinius susitikimus,
perorganizuojame savo veiklas, kad
atsakingai ir saugiai, kiek įmanoma,
teiktume pagalbą. Pavedame sutinkamus žmones ir savo rūpesčius
Viešpačiui ir su Jo dovanota ramybe
ir viltimi tęsiame misiją.

KARANTINAS

Laikinųjų namų
gimtadienis
„Mes galime daug kalbėti apie socialinę gerovę, tačiau ne kalbomis, o
darbais reikia keisti situaciją. Šiandien esu kartu su žmonėmis, kurie
daro, o ne kalba. Šis konkretus pavyzdys yra svarbus tuo, jog Caritas
Laikinieji namai įsisteigė kaip paprasti nakvynės namai, tačiau išgyveno
evoliuciją. Su laiku atsirado dienos
centras, o dabar turime vietą, kurioje
stengiamasi grąžinti žmogų į pilnavertį gyvenimą. Gražesnio darbo
turbūt negali būti. Tegul šie namai
būna vilties namai“, – kalbėjo D.
Nausėdienė.
Daugiau kviečiame skaityti ČIA
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apie mus kalba

žvakių dirbtuvės

Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- „Aš Esu“ bendruomenę
ČIA ČIA
- Laikinuosius namus
ČIA ČIA ČIA
- Nuteistųjų konsultavimo centrą
ČIA
- Užsieniečių integracijos programą
ČIA
- Socialinį centrą „Betanija“
ČIA
- Žvakių dirbtuves
ČIA (nuo 37:23)

Besidarbuojantys Žvakių dirbtuvėse
patiria artėjantį adventą, ruošiasi
akcijai „Gerumas mus vienija“. Jausdami savanorių palaikymą, tiek pavienių, tiek parapijų bendruomenių
narių, jie siunčia žinutę: „esame
stiprūs ir vieningi, kad ir kokia situacija bebūtų, kviečiame ieškoti ir
rasti būdų prisijungti prie Carito
šeimos ir šios ypatingos akcijos ir
įsigyti žvakių“.

mokymai
Gausus būrys savanorių koordinatorių susirinko į tęstinius mokymus
apie savanorišką veiklą. Lektorė
Neringa Kurapkaitienė šį kartą dalijosi savo žiniomis apie savanorių
palaikymą, motyvavimą bei ribas.
Taip pat kvietė gilinti savo praktines žinias diskusijose, užsiėmimuose. Džiaugiamės produktyvia ir labai
turininga diena. Savanorystė vienas
iš didžiausių mūsų organiza-cijos
variklių!
Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt

