
naujienlaiškis

Meldžiamės už vaikų dienos centro  „Vilties angelas“ ir
Visų Šventųjų Šeimos paramos centro bendruomenes

adventinis impulsas
Prasideda Adventas – atėjimo metas. Šiuo
laikotarpiu Bažnyčia primena ir prisimena,
kad Kristus atėjo prieš du tūkstančius
metų, laikų pilnatvėje, ateina šiandien ir
ateis laikų pabaigoje. Esame raginami
„taisyti Viešpačiui kelią, ištiesinti jam
takus“. Pirmiausia noriu jums, mieli
karitiečiai, padėkoti, kad daugeliui vargšų
tampate keliu, kuriuo pas juos ateina
Kristus. Tikrai, Kristus per jus pasirinko
ateitiateiti pas tuos, kuriems padedate, ir per jūsų tarnystę daugelis vargšų gali patirti prie
jų prisiartinantį Viešpatį. Ačiū, kad ne tik pataisote, bet dažnai net nutiesiate
Viešpačiui kelią pas vargšus, o tuo būdu galbūt ištiesinate ir jų kelius pas Kristų, į Jo
pažinimą, į tikėjimą Juo.
Kartu noriu paraginti – nepamirškite Viešpačiui takų ir į savo širdį tiesti. Pirmiausia Jis
į jas nori pasibelsti ir jus savo apsilankymu pradžiuginti, kad paskui galėtų per jus ir
pas kitus keliauti. Tad šiuo Advento laiku atnaujinkite savo ryšį su Dievu ir iš naujo
pakvieskite Jį į savo gyvenimus.
Kaip tą padaryti? Be abejo, Kristaus atėjimas pirmiausia yra Jo veiksmas. Tačiau kai ką
galime padaryti ir mes. Turime budėti ir laukti, užsidegę savo maldos žibintus – ne
veltui Bažnyčia visada ragina Advento metu pirmiausia skirti laiko maldai. Tad kviečiu
pasiryžti ir įsipareigoti Advento metu ar Dievo žodį pasiskaityti, ar adoracijoje
suklupti, ar į papildomas Mišias darbo savaitės metu nueiti, ar rekolekcijose (šiuo
metu, deja, tik nuotolinėse) sudalyvauti, ar kokią naują (o gal seniai žinomą, tik
primirštą ar apleistą) maldą kasdien sukalbėti. Visa tai darydami, ne tik pasyviai
Kristaus lauksime, bet ir patys link Jo paėjėsime. Ne todėl, kad Jis negeba iki mūsų
ateiti, o todėl, kad jau yra atėjęs pas mus ir laukia mūsų, tačiau mes į save negrįžtam,
nes nuolat po visur išsibarstę esam. 
Tad linkiu maldoje ieškoti Viešpaties ir sutikti Jį jau atėjusį ir esantį šalia. Tada gal bus
lengviau ir nelengvoje kasdienėje tarnystėje Jį atpažinti.

Mons. Žydrūnas Vabuolas, Vilniaus arkivyskupijos Carito kapelionas
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apie mus kalba

Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- „Aš Esu“ bendruomenę  
ČIA    ČIA
- Laikinuosius namus bei Pagalbos
patyrusiems smurtą ir prekybos
žmonėmis aukoms programą
ČIA
- Motinos ir vaiko namus
ČIA
-  Nuteistųjų konsultavimo centrą
ČIA
- Užsieniečių integracijos programą    
ČIA (nuo 1:15:20)

- Socialinę tarnybą ir „Betaniją“
ČIA
- Socialinį centrą „Betanija“ 
ČIA     ČIA

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

vargstančiųjų
diena

Įsipareigojimas tarnauti kitiems,
pirmiausia patiems silpniausiems, yra
mūsų išpažįstamo tikėjimo tikrumo
sąlyga, – popiežius Pranciškus
skelbia IV Pasaulinės vargstančiųjų
dienos žinioje. Šios dienos išvakarėse
J. E. arkivyskupas Gintaras Grušas
lankėsi VA Carito socialiniame centre
„Betanija“.
Kviečiame skaityti šia proga parašytą
popiežiaus Pranciškaus žinią   ČIA

advento
rekolekcijos

Kviečiame visus Vilniaus arkivysku-
pijos Carito darbuotojus, savanorius
ir bendradarbius dalyvauti advento
rekolekcijose nuotoliniu būdu, ku-
rios vyks gruodžio 5 d., šeštadienį, ir
gruodžio 11 d., penktadienį
(pasirinktinai).
Rekolekcijas ves kun. Žydrūnas
Vabuolas.
Registraciją rasite   ČIA

https://www.youtube.com/watch?v=jdWhoKjcSXQ
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://vilnius.caritas.lt/artejantys-ivykiai/
https://vilnius.caritas.lt/artejantys-ivykiai/
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.marijosradijas.lt/transliacijos/183674-2020-11-11-10-00-dievas-gydo.html
https://sveikatostv.lt/laida-skirtingos-spalvos-priklausomybes/
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/183817-2020-11-13-08-00-aktualijos.html
https://www.bernardinai.lt/socialiniai-pokalbiai-smurtas-pries-moteris-vis-dar-nepakankamai-demesio-sulaukianti-problema/?fbclid=IwAR2e49LRcSRPNPrGf9JCT4hWfWcVeIL4-kOQzj6RXGIDFmHOuLE1he2DefA
https://www.facebook.com/caritasnkc/posts/2834183493483851
https://www.facebook.com/watch/live/?v=401101741337955&ref=watch_permalink
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/183643-2020-11-11-08-00-aktualijos.html
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000130753/galimybe-pazinti-zmones-betanija-laukia-savanoriu-ir-siulo-neikainojamas-patirtis
https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2020-11/savaites-lietuvoje-apzvalga-lapkricio-15.html
https://vilnius.caritas.lt/su-prieglobscio-prasytojais-dirbanti-ieva-cicelyte-niekas-nenori-tapti-pabegeliu/
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,421
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AUQ_HC_y3EC-r2aBbc680UA_d02QnqNIlFPrpdHi-6ZUOVlRWTBISURQTjVMRlkzMDkzSkxYU0FJUi4u


Žvakių dirbtuvės

Vilniaus šv. vyskupo  Stanislovo ir šv.
Vladislovo parapijos;
Vilniaus Šv. Juozapo - Pilaitės
parapijos;  
Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo
parapijos;
Vilniaus Visų Šventųjų parapijos;
Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus
Atsivertimo parapijos;
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos

Nekaltojo Prasidėjimo parapija.

Žvakių dirbtuvės, kur šiuo metu
gimsta advento akcijos ,,Gerumas
mus vienija" žvakės, yra pilnos
pagalbos rankų. Šiuo metu tai yra
neįkainojamai vertinga, norint, kad
žvakės laiku pasiektų ne tik Vilniaus
arkivyskupijos, bet ir visos Lietuvos
parapijas. 
Tariame AČIŪ savanoriams iš:

Kviečiame apsilankyti VA  Carito

žvakių dirbtuvių parduotuvėje   ČIA

apie „„caritą“

„Norėčiau, kad Caritas vis labiau
taptų susitikimų vieta: vienišumo ir
rūpesčio, vargo ir vilties, kančios ir
prisikėlimo, kad Carite būtų laukiami
žmonės, kurie dažniausiai
nelaukiami niekur kitur. Čia būtų
sutinkamas Dievas.“ – dalinasi mūsų
direktorė s. Jolita Matulaitytė.
Kviečiame skaityti   ČIA
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Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt

Mūsų istorijos

Dažnai girdime, kad gyvename
individualistų visuomenėje, kur
žmonės siekia greito rezultato.
Savanorystė, atvirkščiai – reikalauja
laiko, kantrybės, pasiryžimo, o jos
duodama nauda išryškėja tik
ilgalaikėje perspektyvoje. 
Kas paskatina žmones rinktis
savanorystės kelią?  Nuoširdus noras
padėti kitam? O gal pagalba sau?
Apie šiuos ir kitus klausimus
kalbėjomės su jau daugiau nei 12
metų savanoriaujančia Aida
Binkauskiene.
Plačiau skaitykite   ČIA

https://www.youtube.com/watch?v=jdWhoKjcSXQ
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://zvakiudirbtuves.lt/
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
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
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://ateitieszurnalas.lt/naujienos/vilniaus-arkivyskupijos-carito-vadove-s-jolita-matulaityte-vargstantieji-mane-issiugde/?fbclid=IwAR17LMW3NwZDztjBNgUrksLdHLHdPjOvM50H_ZvpR4hshZ-TO9EAA2mAsrQ
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://vilnius.caritas.lt/esame-pasaukti-tarnauti-vienas-kitam/

