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Spalio 5 d. kviečiame!

Į šv. Mišias už
Laikinųjų namų
bendruomenę

Pastoracinių animatorių
mokymai

Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija

Sudervės Švč. Trejybės parapija

Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija

Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija

Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikate-

dros Bazilikos parapija

Vilniaus Šv. Juozapo parapija

Vilniaus Visų Šventųjų parapija

Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapija

Šį rudenį pradėjome mokymus naujai animatorių

grupei. Pastoracinis animatorius – tai telkėjas parapijos

bendruomenės gailestingumo darbams, kad ši taptų

meilės ir tarnavimo bendruomene.

17 dalyvių iš 8 parapijų apsisprendė pusę metų gilinti

savo žinias ir tobulinti įgūdžius, susijusius su karitatyvine

tarnyste, bendruomenės telkimu, pagalba šalia esančiam

žmogui. Džiaugiamės, kad pabaigę mokymus animato-

riais pasipildys:
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naujienlaiškisnaujienlaiškis

caritascaritas gailestingumasgailestingumas
Vilniaus arkivyskupijaVilniaus arkivyskupija

„Duok Dieve, kad galiausiai neliktų suvokimo „kiti“, o būtume tiktai „mes“.

Popiežius Pranciškus (iš 107-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos žinios)

https://vilnius.caritas.lt/renginiai/sv-misios-uz-vilniaus-arkivyskupijos-carito-laikinuju-namu-bendruomene/
https://www.vilnensis.lt/parapijos/vilniaus-kalvarijos-sv-kryziaus-atradimo-parapija/
https://www.vilnensis.lt/parapijos/vilniaus-kalvarijos-sv-kryziaus-atradimo-parapija/
https://www.facebook.com/vilniausarkikatedrabazilika/?__cft__%5b0%5d=AZUE7Sn8FyTgWs7GZSmMK922_OP-o1d0CjKdTwW9vwahmMsTD2BeFBk09TNvKc54VGJH-V72CvbAznzfS0Di9OqeTsqdO8KxJtyFAvfveJc4v1VMZWt121SLX8mwBjHiDofL9QT7vNn9rWMWv7pNw4zi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vilniausarkikatedrabazilika/?__cft__%5b0%5d=AZUE7Sn8FyTgWs7GZSmMK922_OP-o1d0CjKdTwW9vwahmMsTD2BeFBk09TNvKc54VGJH-V72CvbAznzfS0Di9OqeTsqdO8KxJtyFAvfveJc4v1VMZWt121SLX8mwBjHiDofL9QT7vNn9rWMWv7pNw4zi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Vilniaus-%C5%A0v-Juozapo-parapija-Pilait%C4%97je-1541450072750307/?__cft__%5b0%5d=AZUE7Sn8FyTgWs7GZSmMK922_OP-o1d0CjKdTwW9vwahmMsTD2BeFBk09TNvKc54VGJH-V72CvbAznzfS0Di9OqeTsqdO8KxJtyFAvfveJc4v1VMZWt121SLX8mwBjHiDofL9QT7vNn9rWMWv7pNw4zi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/visusventujubaznycia/?__cft__%5b0%5d=AZUE7Sn8FyTgWs7GZSmMK922_OP-o1d0CjKdTwW9vwahmMsTD2BeFBk09TNvKc54VGJH-V72CvbAznzfS0Di9OqeTsqdO8KxJtyFAvfveJc4v1VMZWt121SLX8mwBjHiDofL9QT7vNn9rWMWv7pNw4zi&__tn__=kK-R


Sezono atidarymo
akimirkos

Su džiaugsmu norime pasidalinti 33-ojo

Vilniaus arkivyskupijos Carito sezono

atidarymo akimirkomis.

Dėkojame pranešėjams: doc. dr. Gintautui

Sakalauskui, Aistei Natkevičiūtei bei Ievai

Čielytei ir kun. Žydrūnui Vabuolui.

O visas akimirkas užfiksavo fotografas Liudas

Masys!

AukotiSavanoriauti

Naujas teisės aktų
gidas

Atsižvelgiant į teistų asmenų teisinio raštingumo ir

švietimo poreikį Lietuvoje, VA Carito Nuteistųjų

konsultavimo centras išleido naują leidinį. Jame

pateikti bausmių vykdymo, civilinės, administracinės

teisės normos, teismų išaiškinimai ir Nuteistųjų kon-

sultavimo centro specialistų komentarai, remiantis

dažniausiai užduodamais nuteistųjų klausimais ir

jiems iškylančiomis problemomis. Kasmet šiame

centre suteikiama teisinė pagalba apie 150 asmenų. 

Spalio mėnesį centro komanda keliaus į pataisos

įstaigas visoje Lietuvoje, kur ne tik pristatys leidinį,

bet juo dalinsis su šiuo metu bausmę atliekančiais  ir į

laisvę besiruošiančiais išeiti asmenimis, kad jie galėtų

susigaudyti kasdienybėje, kupinoje taisyklių, tvarkų

ir nuostatų.
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Užfiksuotos mintys

Galerija

https://vilnius.caritas.lt/socialine-draugyste-kelias-i-atvira-visuomene/
https://www.facebook.com/VilniausarkivyskupijosCaritas/posts/4102825663177012


Pasaulinė migrantų ir
pabėgėlių diena

Pasitikus pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną,

rugsėjo 26-ąją, kviečiame nerti ne tik į popiežiaus

Pranciškaus žinią, kviečiančią judėti LINK VIS

PLAČIAU APIMANČIO „MES“, bet kartu

karitietiškoje praktikoje atpažinti šios žinutės

realizavimą. Marijos radijo laidoje „Ką daryti“ minti-

mis dalijosi VA Carito Užsieniečių integracijos

programos darbuotojos Vilija Tauraitė ir Regina

Krukonienė.

Taip pat galite išvysti akimirkas iš įvykusio minėji-

mo, kurį Užsieniečių integracijos programa organi-

zavo kartu su Bendrystės ir socialinių inovacijų

centru Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčioje. 

Išgirskite laidą

Šventės akimirkos

Motinos ir vaiko
namų 25-metis!

Sveikiname Motinos ir vaiko namų bendruo-

menę, šiemet švenčiančią veiklos jubiliejų! Šie

namai – tai saugi, nors ir laikina užuovėja

besilaukiančioms ir mamoms su mažyliais,

neturinčioms kur prisiglausti ar dėl įvairiausių

sunkumų bei gebėjimų, žinių stokos negalin-

čioms namuose kurtis savarankiškai.

Čia gyvenančioms šeimoms, savanoriams ir

darbuotojams linkime kasdienės palaimos.

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

https://www.facebook.com/uzsienieciu.integracijos.programa/?__cft__[0]=AZXxObowbe9fzgJtY3uagYS0ohCqkyDJqq6Rh7OWpwnYwlYTAfwslvrIpgDrqG0JHl60r7Ge1obTJtF5H6J_Me6d1LoWRAI2BfilmBbJUXE7u15qzaIzEY7lZu23EOqXiK-EistMO_27qHLAZlAIc_hcMlvW_IjL08z4xcuIiQGLEhjmuvqxQf6nVTC2_0109pI&__tn__=kK-R
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/206064-2021-09-21-20-07-ka-daryti.html?fbclid=IwAR0eOabeB7CKE1tssI7u2LAcba3oyBkZL9MdwNw6QPBWyieSzHdebcRwxxc
https://www.facebook.com/VilniausarkivyskupijosCaritas/posts/4094238544035724
mailto:komunikacija@vilnius.caritas.lt

