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„Jei sugebame nors vienam žmogui padėti geriau gyventi, jau vien to gana, kad būtų prasminga
aukoti savo gyvenimą.“

Popiežius Pranciškus (iš enciklikos Fratelli Tutti)
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Kviečiame!

Naujasis, 33-asis,
Vilniaus arkivyskupijos

Carito sezonas

Apie dialogą ir socialinę
draugystę

Rugsėjo 18 d. kviečiame Jus į naujojo, 33-ojo Vilniaus

arkivyskupijos Carito sezono atidarymą!

10:00 šv. Mišios Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio

(bernardinų) bažnyčioje.

11:00 Registracija. Kava, arbata.

11:45 sezono atidarymas „Arkangelo“ konferencijų ir

meno centre, Maironio g. 11, Vilnius.

Šventės metu mintimis dalinsis:

Gintautas Sakalauskas, teisininkas, kriminologas, Teisės

instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus

universiteto lektorius;

Ieva Čičelytė VA Carito Užsieniečių integracijos

programos projekto vadovė;

Aistė Natkevičiūtė VA Carito Nuteistųjų konsultavimo

centro socialinė darbuotoja;

Žydrūnas Vabuolas VA Carito kapelionas.

14:00 Agapė (vaišės ir bendrystė).
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naujienlaiškisnaujienlaiškis

caritascaritas gailestingumasgailestingumas
Vilniaus arkivyskupijaVilniaus arkivyskupija

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AUQ_HC_y3EC-r2aBbc680f6BaOeRpGtAuJHJ7dmwf2tURUZaUk8wWjdRNVQzWFRUR1JEV1ZUSTJKOS4u&wdLOR=c4FAF77D1-B784-4D53-8C24-B47C0FA4B0E7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AUQ_HC_y3EC-r2aBbc680f6BaOeRpGtAuJHJ7dmwf2tURUZaUk8wWjdRNVQzWFRUR1JEV1ZUSTJKOS4u&wdLOR=c4FAF77D1-B784-4D53-8C24-B47C0FA4B0E7
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_%C5%A0v._Pranci%C5%A1kaus_Asy%C5%BEie%C4%8Dio_ba%C5%BEny%C4%8Dia


AukotiSavanoriauti

Čia

Skiepobusas
„Betanijoje“

Kasdien skiepobusai stoja prie maisto prekių

parduotuvių, prekybos centrų, didelių įmonių,

tačiau nėra praleidžiami ir socialiniai centrai. 

Vasarą kelis kartus į VA Carito socialinio centro

„Betanija“ kiemą atvyko Skiepobusas. Daugiau

apie skiepų prieinamumą vargstantiems ir jų

svarbą, kviečiame žiūrėti:

Šv. Mišios Pabradėje

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio iniciatyva paskutinį

vasaros sekmadienį Pabradės prieglobsčių prašančių-

jų stovykloje buvo švenčiamos šv. Mišios.

Jų metų dalyvavusi afrikietė prancūzų kalba skaitė

skaitinį, giedojo.

Atsiliepiant į stovykloje gyvenančiųjų krikščionių

prašymą bendrai maldai nuo šiol kiekvieną savaitę

bus švenčiamos šv. Mišios.

Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos Caritas rūpinasi 4

stovyklomis ir 7 užkardomis Vilniaus arkivyskupijoje.

Bendrai čia gyvenančiųjų skaičius siekia 800 žmonių,

iš kurių trečdalis yra moterys, ketvirtadalis – 

 nepilnamečiai vaikai. 

Norėdami prisidėti prie bazinių prieglobsčio

prašančiųjų poreikių galite:
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http://www.caritas.lt/page/paremti-31
https://vilnius.caritas.lt/savanorio-anketa/
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2021/08/20/news/i-skiepus-ypac-rimtai-turetu-pazvelgti-vargingiau-gyvenantys-lietuviai-virusologas-atskleide-priezastis-20490058/?fbclid=IwAR08NpIAMXmobchQcMCTPSf20FMcwvdln6w5MFSjSumqfTqxHrjXQggeFVY


Austėjos liudijimas

Rolando liudijimas

Savanorio anketa

Lauryno liudijimas

Vilmanto liudijimas

Žilvino liudijimas

Liepos liudijimas

Savanorių rankos,
nešančios gerumą

Vilniaus arkivyskupijos Carite turime įvairių

padalinių ir misijų, kuriose mums trūksta

gerumą nešančių rankų – Jūsų rankų.

Jei jaučiate norą dovanoti savo laiką ir talentus

tiems, kuriems trūksta drabužių, maisto,

bendravimo, šypsenos... Kviečiame prisijungti

ir prasmingai praleisti laiką, susipažinti su

spalvingais žmonėmis. 

Registruokitės!

Priklausomybių ligos

Bendruomenės „Aš Esu“ nariai  dalijasi savo gyveni-

mais bernardinai.lt parengtoje tinklalaidėje apie

priklausomybių ligas.

Žilvinas pasakoja, kad pirmiausia reikia suprasti, kas yra

priklausomybė.

Baimės paženklinta vaikystė tėvų alkoholikų namuose ir

užgriuvusi atsakomybė bei kaltė pradėjus savarankišką

gyvenimą – apie tokias traumas pasakoja Liepa.

Austėjos liudijimas apie kelią į priklausomybės nuo

alkoholio tamsą ir pastangas iš jos pabėgti.

Tai tik kelios ištraukos, daugiau liudijimų kviečiame

pasiklausyti:

KVIEČIAME INFORMACIJĄ NAUJIENLAIŠKIUI SIŲSTI EL. PAŠTU: KOMUNIKACIJA@VILNIUS.CARITAS.LT03

Monikos Juodeikaitės nuotr.

https://www.facebook.com/bernardinai.lt/videos/807910039915137
https://www.facebook.com/watch/?v=988447845242871
https://vilnius.caritas.lt/savanorio-anketa/
https://www.facebook.com/watch/?v=538156147415016
https://www.facebook.com/watch/?v=796748101053083
https://www.facebook.com/watch/?v=368964187970755
https://www.youtube.com/watch?v=JxCjHq0DK68&t=363s
mailto:komunikacija@vilnius.caritas.lt
https://www.zmones.lt/naujiena/kovo-11-aja-aciu-savanoriams-musu-laisve-tokia-stipri-kad-galime-padeti-kitiems.33652573-8182-11eb-b633-aa00003c90d0

