
Su šv. Velykomis!
Mielieji,

džiūgaukime, nes Kristus Prisikėlė!
Esame dėkingi už naujo gyvenimo
versmę, atsivėrusią per Kristaus prisi-
kėlimą!

Dievo meilė visada sėja meilę ir augina
tikėjimą...
Tebūna mūsų širdys atviros Prisikė-
limo nuostabai, kurio dėka gebėtume
priimti dievišką meilę ir tikėjimą,
pranokstančius mūsų žmogiškumą ir
vedančius į šventumą!

lankome senelius
Surūšiavome, supakavome ir perdavė-
me 92 šventines šv. Velykų dovanas
„Artumo“ programos savanorių globo-
jamiems seneliams. Tikimės, kad prieš
Šv. Velykas parodytas dėmesys sušil-
dys širdis, o vaišės praturtins šventinį
stalą. „Artumo“ programos savanorių
rankomis ir dėmesingumu siuntėme
globojamiems seneliams vilties, švie-
sos ir palaikymo žinutę, jog kiekvieną
prisimename ir esame kartu. Ačiū jums,
mieli savanoriai! 
Daugiau nuotraukų galite išvysti: ČIA 

Meldžiamės už  Alternatyvaus mokymosi centro jaunimui
bendruomenę

naujienlaiškis

caritas gailestingumas
Vilniaus arkivyskupija
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pasninko dėžė

Kartu su šv. Velykomis baigėme ir
„Pasninko dėžės“ akciją. Pradedant šių
metų gavėnios akciją nerimavome dėl
žmonių įsitraukimo, bet, pasirodo, visai
be reikalo. Gauti maisto produktai
pranoko parapijų ir mūsų lūkesčius.
Savanoriai, kurie  rūšiavo ir skirstė
maistą parapijose, dalijosi juos palietu-
sia žmonių empatija, supratingumu ir
rūpesčiu tais, kuriems šiuo metu labai
sunku. 
Dėkojame dalyvavusioms 22 parapijų
bendruomenėms!

Įgykite naujos
patirties

vaikų užimtumui;
budėjimui (naktimis ir savaitga-
liais).

     8 688 02 397;
     rasa.augutyte@vilnius.caritas.lt

VA Carito Motinos ir vaiko namuose
renkame naują  savanorių komandą,
NET 50 ŽMONIŲ:

Norinčius savanoriauti ir dovanoti savo
laiką ir talentus, kviečiame prisijungti
prie komandos, o į visus klausimus
jums atsakys šių namų savanorių koor-
dinatorė Rasa:

apie mus kalba
Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- Nuteistųjų konsultavimo centrą
ČIA
- Pagalbos patyrusiems smurtą ir
prekybos žmonėmis aukoms programą  
ČIA
- Socialinį centrą „Betanija“
ČIA   ČIA
- Užsieniečių integracijos programą
ČIA  ir Visų Šventųjų šeimos paramos
centrą
Č IA

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