
gavėnią išgyvenkime
su meile
Visus, kurie gavėnios laiku malda,
pasninku ir išmalda artinasi prie šv.
Velykų slėpinio, kviečiame aukoti,
dalintis negendančiais maisto
produktais ir pagelbėti stokojantiems.
Gėrybes galite atnešti į akcijoje
dalyvaujančias bažnyčias, kuriose
rasite specialią „Pasninko dėžę“.
Dalyvaujančių parapijų ir rektoratų
sąrašą rasite

Pasitikime pavasarį
Kviečiame pasitikti pavasario ypatingą
stebuklą stebint jį iš arti. Įsigykite
Žvakių dirbtuvių rinkinį su Vilniaus
arkivyskupijos Carito kapeliono kun.
Žydrūno Vabuolo laišku, kviečių
grūdais, trijų rūšių gėlių sėklomis ir
viskuo, ko reikia daiginimui bei
ypatinga žvake, pagaminta rankomis
žmonių, iš naujo atrandančių viltį
gyvenime. 
Apie rinkinį daugiau skaitykite 

ČIA 

ČIA 

Meldžiamės už  Kavinės – mokymų centro „Agapė“ ir Žvakių
dirbtuvių bendruomenes

naujienlaiškis

caritas gailestingumas
Vilniaus arkivyskupija
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http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/188592-2021-01-19-20-07-ka-daryti.html
https://vilnius.caritas.lt/pasninko-deze/
https://zvakiudirbtuves.lt/product/sv-velyku-rinkinys-auginkime-tikejima/


(NE)ŽINAU kas yra
prekyba žmonėmis

Būtent tokiu pavadinimu vyko Lietuvos
Carito organizuotas prevencinis
renginys. Džiaugiamės, kad jo metu
galėjome išgirsti Angelės Lazau-
skienės, Vilniaus arkivyskupijos Carito
programos „Pagalbos patyrusiems
smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms“
vadovės pranešimą: „COVID-19 įtaka
prekybai žmonėmis: tendencijos,
pagalba nukentėjusiems ir prevencinė
veikla“.
Nespėjusius pamatyti renginio,
kviečiame pasižiūrėti: ČIA 

gavėnia karantino
metu

LRT radijo laidoje „Draugystė veža“  
išgirsite nuoširdų ir jautrų pokalbį
apie stiprybę bendrystėje, pagalbą
už karantino ribų bei meilę kitiems!
Pokalbyje dalyvavo mūsų vadovė
sesuo Jolita Matulaitytė bei Vil-
niaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
 bažnyčios kunigas Gabrielius
Satkauskas. 
Kviečiame pasiklausyti ČIA 

Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt
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integracija
Apie kalėjimų reformą kviečiame
klausyti LRT Radijo laidoje, kurioje
Simon Schwarz, VA Carito Nuteistųjų
konsultavimo centro vadovas kartu su
Kalėjimų departamento vadovu
Virginijumi Kulikausku, kriminologu
Gintautu Sakalausku bei Teisingumo
ministre Evelina Dobrovolska
diskutuoja apie resocializacijos
reformą bei kitas kompleksines
programas, prisidedančias prie
kalėjimų sistemos atsinaujinimo.
Kviečiame pasiklausyti ČIA 

https://www.facebook.com/caritaslt/videos/462473198260511
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141156/draugyste-veza-apie-stiprybe-bendrysteje-meile-kitam-nepamirstant-saves
https://www.facebook.com/caritaslt/videos/462473198260511
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000140028?fbclid=IwAR2z3U9BU59ZrYUsauUZ7Rj9sjz05eev9zLZiZQFO5eBj9odI9RE8Jyt2qg


Ieškome savanorių!

Laikiniesiems namams;
Socialiniam centrui „Betanija“;
Žvakių dirbtuvėms.

Džiaugiamės, kad VA Carito gretas
papildė nauja komandos narė – Indrutė
Grybauskienė. Nuo šiol ji yra atsakinga
už savanorių koordinavimą. Indrė šilta
šypsena pasitiks kiekvieną savanorį
bei padės atrasti vietą, kurioje
savanoris galėtų skleistis ir savo
talentais prisidėti prie Carito veiklos.
Šiuo metu ieškome savanorių:

Daugiau informacijos rasite

Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt
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protų mūšis
Karantinui švelnėjant ir orams
pavasarėjant nusprendėme į savo
kasdienybę įnešti šio to naujo. 
Vieną ketvirtadienio popietę pada-
linių darbuotojai ir savanoriai
dalyvavo protų mūšyje! Tikrinome
savo žinias ir nuojautą istorijos,
giesmių, literatūros, Carito bei kitose
srityse. 
Ačiū dalyvavusiems!

apie mus kalba

Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- Laikinuosius namus ir „Betaniją“
ČIA
- Motinos ir vaiko namus
ČIA
- „Pasninko dėžę“ parapijose  
ČIA
- Socialinį centrą „Betaniją“
ČIA   ČIA
 - Benamystę
Č IA 

ČIA 

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.facebook.com/watch/live/?v=215323883607528&ref=watch_permalink
https://sc.bns.lt/view/item/370225
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190970-2021-02-23-08-00-aktualijos.html?fbclid=IwAR0XJSTFAlJm-Fpwtd4Do-2ziBtDSS6BhW-3RWzLpE50KTY1u-XaEKiFsA8
https://manoteises.lt/straipsnis/kaip-pasiruosti-krizems-ir-sukurti-tvaria-socialine-apsauga/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pamirsti-lietuvos-zmones-per-pandemija-isaugo-atskirtis-labiausiai-skurstantys-nesulauke-tinkamos-pagalbos-56-1453220
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1346504/isskirtine-situacija-suomijoje-kaip-apgyvendinus-15-benamiu-saliai-pavyksta-sutaupyti-beveik-225-tukst-euru
https://www.facebook.com/VilniausarkivyskupijosCaritas/posts/3501096873349897

