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gailestingumas

Vilniaus arkivyskupija

Meldžiamės už Užsieniečių integracijos programos
bendruomenę

sveikiname
Brangieji,
sveikiname sulaukus šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų!
2020 metai buvo išties pilni išbandymų. Neregėto masto pandemija pakeitė viso pasaulio veikimą. Turėjome
daug pamokų, kartu ne tik tobulėjome, bet ir atsinaujinome. 2021
metais linkime iššūkiais sutvirtinto
mūsų tikėjimo, o švelnus Dvasios
vėjas teneša mus vis giliau pas
silpniausius, ieškant kūrybingų būdų,
kaip skleisti gailestingąją meilę.

mūsų istorijos
Gruodžio mėnesį netrūko įvairių
iniciatyvų, kuriomis šv. Kalėdų šventės
daugybei žmonių tapo džiugesnės ir
sotesnės.
Jūratės istorija įkvėps pamatyti, kaip
galima atrasti jėgų, kai atrodo, kad jos
senka.
Kviečiame daugiau skaityti ČIA
Verslininkas Darius Katinas renkasi
daryti gerus darbus – karštais
patiekalais aprūpina stokojančius VA
Carito socialiniame centre „Betanija“.
Šia veikla Darius akcentuoja, kaip
svarbu įsigilinti ir prisiliesti prie
vargstančiųjų problemų, kad teikiama
pagalba pasitarnautų ilgam.
Kviečiame daugiau skaityti ČIA
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apie mus kalba
Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- Motinos ir vaiko namus

ČIA
- Nuteistųjų konsultavimo centrą

ČIA ČIA
- Pagalbos patyrusiems smurtą ir
prekybos žmonėmis aukoms programą

ČIA
- Socialinį centrą „Betanija“

ČIA (nuo 18 min.)
- Užsieniečių integracijos programą

ČIA
- Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“

ČIA

Savanorystė

-Visų Šventųjų Šeimos paramos centrą ir
„Vilties angelą“

ČIA
Naujiems metams atėjus dažnai
priimame naujus pasiryžimus keistis.
Įprastai galvojame, kad skaitysime
daugiau, valgysime sveikiau, o mes
svarstome, gal galime mylėti labiau?
Apie meilę artimui dalinasi Ona Iš
Trakų
Švč.
Mergelės
Marijos
Apsilankymo parapijos, savanoriaujanti ,,Artumo“ programoje, Gedas,
savanoriaujantis Socialinėje tarnyboje, bei Ieva, karitatyvinių programų
parapijose koordinatorė.
Daugiau klausykite ČIA

- Žvakių dirbtuves

ČIA

ir Gailestingoji
meilė
Ką reiškia savanorystė ir gailestingoji
meilė (lot. 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠), kuo pulsuojame
mes? Trumpų vaizdo įrašų serijoje į
šiuos klausimus atsako savanoriai iš
skirtingų VA Carito padalinių.
Savanorystę atradę žmonės dalijasi
žmogiškos
pilnatvės
paieškomis,
galimybėmis, prasme.
Atraskime tai kartu ČIA
Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt
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Kitoks advento
kalendorius

kalėdų dovanos
Užsieniečių integracijos programos
komanda šventiniu laikotarpiu kreipė
dėmesį į pagalbą migrantų šeimoms.
Žmonės galėjo įsigyti apsauginių kaukių ir taip paremti Saros iš Kurdistano
šeimą. Moteris pasiuvo 40 kaukių. Ji
sakė, kad niekada neužmirš suteiktos
pagalbos.
Šis šventinis laikotarpis taip pat tapo
šiltesnis prieglobstį Lietuvoje gavusiems vaikams. Kojinių mezgimo akcija sulaukė tokio susidomėjimo, kad
kiekvienam integracijos programoje
dalyvaujančiam vaikui buvo padovanota po keletą porą megztų kojinių. Iš
viso buvo surinkta net 200 kojinių
porų!
Kvietimą prisidėti prie vaikų lietuvių
kalbos mokymosi galite išvysti ČIA

Džiaugiamės trečius metus iš eilės
vykusia
akcija
„Kitoks
advento
kalendorius“, inicijuojama vaikų dienos centro „Vilties angelas“ komandos narių.
Dėl aktyvaus visuomenės įsitraukimo
šeimų, kurioms buvo renkamos
advento dėžės, skaičius išaugo iki
100. Dovanos pradžiugino „Vilties
angelo“ , Eišiškių, Lentvario, Sužionių,
Švenčionėlių, Švenčionių parapijų
vaikų šeimas.

dovanos seneliams
Visą savaitę pirkome, užsakinėjome,
skirstėme, pakavome šventinius rinkinius ,,Artumo“ programos senoliams.
Savanorių dėka dovanos iki šv. Kalėdų
pasiekė daugiau nei 90 senolių iš:
Trakų
Švč.
Mergelės
Marijos
Apsilankymo parapijos;
Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo
parapijos;
Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos;
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijos;
Vilniaus šv. Juozapo parapijos;
Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv.
Vladislovo parapijos;
Vilniaus
Švč.
Mergelės
Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos;
Vilniaus Visų Šventųjų parapijos.

Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt
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šventinės vaišės
Socialinio centro „Betanija” komanda
kvietė geros valios žmones aukoti
maisto nepasiturintiems žmonėms. Iki
pat Kūčių žmonės nešė įvairiausius
maisto produktus: mėsos ir žuvies
konservus, makaronus, pyragus bei
kitokius gardėsius.
Taip pat sulaukėme įvairių rėmėjų
paramos, kurie skyrė kūčiukų, arbatos, kavos.
Iš viso buvo surinkta net 500
šventinių lauknešėlių, kurių 450 buvo
išdalinta Kūčių išvakarėse!

Gerumas mus vienija
Advento metu vyko atsinaujinusi
kasmetinė Lietuvos Carito iniciatyva
„Gerumas mus vienija – visi esame
viena šeima“.
Vilniaus arkivyskupijos parapijose
matėme gražių pavyzdžių, kaip ši
akcija suvienijo žmones geriems
darbams. Vienos parapijos rinko aukas
konkrečiai šeimai, kitos parapijos
prisidėjo prie vaikų dienos centro
veiklos, dar kitos – skyrė lėšas bendrai
karitatyvinei veiklai.
Džiaugiamės ir Žvakių dirbtuvėmis,
kurių dėka gerumo šviesa galėjo
pasiekti žmonių namus. Iš viso buvo
pagaminta daugiau nei 55 000 šios
akcijos žvakių.

1000 kg
per
4 dienas

žaibiška reakcija
Prieš pat šventes iškilo dar vienas
iššūkis. Pasikeitus orams VA Carito
Socialinės tarnybos vadovė Snieguolė
pastebėjo, kad į Socialinę tarnybą
„Vyrai ateina sušalę, su vasariniais
rūbeliais. Gaila juos tokius matyti“.
Ieškojome įvairių vyriškų žieminių
drabužių ir batų.
Vos per 4 dienas surinkome maždaug
1000 kilogramų vyriškų rūbų ir
avalynės (40 striukių, 30 porų batų,
pirštinių, kepurių, šalikų, kojinių,
megztinių, kelnių).
Prasidėjus karantinui parama teikiama iš turimos labdaros.

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

