
Paremti

Pagalba Ukrainai

aukok.lt arba  1485 – 5 Eur.

Tiesiogiai VA Caritui lėšas galite skirti 

Paremti Ukrainos Caritą galite:
Lietuvos Caritas

Įmonės kodas: 192066334

Banko sąskaitos Nr.: LT027300010137182270

Šiuo metu esame įsikūrę Lukiškių kalėjimo patalpose,

kuriose su savanorių pagalba organizuojame, telkiame ir  

ruošiame humanitarinius higienos paketus nuo karo

Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms Lietuvoje.

Visą svarbiausią informaciją, kontaktus ir atsakymus į

dažniausiai užduodamus klausimus (nuolat papildome)

galite rasti:

1000 savanorių Vilniuje užsiregistravo į pagalbą

Ukrainos žmonėms. Dėkojame prisijungusiems!

Jau daugiau nei 700 savanorių visoje Lietuvoje dalyvavo 

 Lietuvos Carito organizuotuose įvadiniuose mokymuose

apie humanitarinės pagalbos teikimą.

„Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai“. Kartu su kitomis

nevyriausybinėmis organizacijomis jau esame surinkę 

 2.098.098 Eur. Humanitarinės pagalbos ir pirmosios

psichosocialinės pagalbos teikimui galite aukoti:

Daugiau apieDaugiau apie
programąprogramą

KOVAS 2022  (20)

Šį mėnesį meldžiamės už
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naujienlaiškisnaujienlaiškis

caritascaritas gailestingumasgailestingumas
Vilniaus arkivyskupijaVilniaus arkivyskupija

Socialinė meilė yra „jėga“, galinti pažadinti naujų būdų, kaip spręsti šiuolaikinio pasaulio problemas, ir
nuodugniai iš vidaus atnaujinti struktūras, socialines organizacijas ir teisines sistemas.

Popiežius Pranciškus
Iš Enciklikos Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę (183)

Nuteistųjų
konsultavimo
centro
bendruomenę

PAGALBA UKRAINAIPAGALBA UKRAINAI

https://www.paysera.com/pay/?data=cHJvamVjdGlkPTE1OTQmb3JkZXJpZD0wJmFtb3VudD0mY3VycmVuY3k9RVVSJmFjY2VwdHVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnZpbG5pdXMuY2FyaXRhcy5sdCUyRnV6c2lzYWt5dGktbmF1amllbmxhaXNraSZjYW5jZWx1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWxuaXVzLmNhcml0YXMubHQmY2FsbGJhY2t1cmw9JnRlc3Q9MCZ2ZXJzaW9uPTEuNg==&sign=7665a19fc2552c3e3308736d5a07e5ce
https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai
https://vilnius.caritas.lt/isejusiems-is-laisves-atemimo-vietu/
https://vilnius.caritas.lt/pagalba-ukrainieciams/


Aukoti

Bažnyčia padės karo
pabėgėliams

Bažnyčia Lietuvoje tiesia pagalbos ranką

Ukrainos žmonėms. Vilniaus arkivyskupija

pabėgėlius apgyvendins viešbutyje „Domus

Maria“ ir kituose būstuose; telkiami savanoriai,

padėsiantys atvykstantiems. Lietuvos žmonės

kviečiami prisidėti ne tik lėšomis, bet

svarbiausia – broliška pagalba ir palaikymu,

kad atvykusiųjų gyvenimas čia būtų orus ir kiek

įmanoma pilnavertis.

Kaziuko mugė 2022

Užsieniečių integracijos programos vaikų

gaminti maišeliai ir atvirukai;

Vaikų ir paauglių dienos centro „Vilties

angelas“ bendruomenės gaminti minkšti

angeliukai, paukštukai, zuikučiai bei atvirukai.

Visų Šventųjų šeimos paramos centro

bendruomenės megztos kojinės ir draugystės

apyrankės.

VA Žvakių dirbtuvių darbuotojų, naujai

kuriančių savo pačių gyvenimus, lietos žvakės.

Džiaugiamės galėję dalyvauti šių metų Kaziuko

mugėje. Jos metu mūsų bendruomenės padaliniai

kvietė įsigyti rankų darbo gaminius:

Mugės metu surinkome 3 722 Eur, kurie bus skirti

ukrainiečiams Lietuvoje.
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Visą informaciją
rasite

https://vilnius.caritas.lt/baznycia-pades-karo-pabegeliams-svarbu-bustas-bet-svarbiausia-broliskas-priemimas/


Gavėnios impulsas

Prieš kelias dienas melsdamasis liturgines valandas, vidudienio maldoje užtikau tokius apaštalo 

 Pauliaus žodžius: „Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi,

tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie

perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, – kaip neužsiėmę. Nes šio pasaulio

pavidalas praeina.“ Daug kartų skaityti anksčiau, šįkart šie žodžiai supurtė. Karo Ukrainoje ir

galimo pavojaus mūsų šaliai akivaizdoje labai aštriai jaučiasi, koks trumpas gali būti mūsų laikas

ir kaip greitai praeiti šio pasaulio pavidalas. Be abejo tikimės, kad karas Ukrainoje ne tik į kitas

šalis neišsiplės, bet ir ten kuo greičiau baigsis teisybės pergale, ir šito meldžiame Viešpatį. Tačiau

supratimą apie pasaulio laikinumą visgi derėtų pasilaikyti. Tą Bažnyčia primena kiekvieną

gavėnią, į kurią štai vėl įžengėme. Pasaulis, koks gražus ir geras bebūtų ar beatrodytų, praeina.

Praeina visa, ką mes čia įsigyjame, kuo užsiimame, dėl ko verkiame ar džiaugiamės. Ir tai

nereiškia, kad kuo nors žemišku džiaugtis, dėl ko nors verkti, užsiimti pasaulio reikalais ar

megzti jame ryšius yra blogai. Tiesiog žinokime, kad ne vien tuo, ne vien žemiška duona

žmogus gyvas, ir kad viso šito negalima suabsoliutinti. Yra ir amžinųjų dalykų. Kiekviena

gavėnia – ne tik gavėnia karo metu – visada yra kvietimas apie tuos amžinuosius dalykus

susimąstyti, į juos dar kartą atsigręžti. Jų šviesoje ir laikinieji – taip pat ir jūsų, mieli karitiečiai,

tarnystė – įgyja prasmę.

 

 Mons. Žydrūnas Vabuolas

 VA Caritas kapelionas
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Kvietimas išgyventi
gavėnią prasmingai

Pradėjus 40 dienų trunkantį gavėnios laikotarpį,

kviečiame jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“

akciją. Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku

ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio,

kviečiame aukoti, dalintis maisto produktais ir

pagelbėti stokojantiems. Prisidėti galite atnešdami

negendančių maisto produktų į akcijoje

dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią

„Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti gėrybes.

Popiežius Pranciškus gavėnios žinioje 2022 m.

sako, jog ,,pasninkas paruošia dirvą, malda ją

drėkina, o meilė padaro vaisingą“.

Daugiau informacijos ir akcijoje dalyvaujančių

parapijų  sąrašą rasite:

Animatoriai
parapijose

Intensyvius 5 mėnesių mokymus baigę

animatoriai dalijasi neįtikėtinomis istorijomis

apie praėjusius mokymus, bemieges naktis

išvykose, galvojant kaip jautrinti ir telkti

parapijos bendruomenę, organizuoti atlaidus,

pasirūpinti vargstančiais, ir daugybę kitų

iššūkių bei atsiminimų, kurie augino ir pranoko

išankstinius įsivaizdavimus apie bendrystės

galią ir gailestingumo darbus!

Pasiklausykite
įspūdžių

Pasninko dėžė 2022
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http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/216019-2022-02-08-20-07-ka-daryti.html?fbclid=IwAR3_IrRFbwhNPjglN0Kjg7MVIcUg2UkbEyIh7SudXLxL6i2RKGMVdZhCCpE
https://vilnius.caritas.lt/pasninko-deze-2022/


Pozityvi tėvystė

Motinos ir vaiko namų gyventojoms nuo vasario  

 3 d. vedamos Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo

grupės. Šių namų vadovė Vida tiki, kad tai yra

svarbi investicija į šeimų ateitį, psichologei Mildai

ir socialinei darbuotojai Ritai, vedančioms

užsiėmimus, tai neįtikėtinai smagiai praleistos  dvi

valandos su mamomis ir ypatingas būdas

pasidalyti žiniomis ir gebėjimais. 

Kol mamos aktyviai įsitraukia ir mokosi, su vaikais

draugauja savanorių komanda: žaidžia žaidimus,

eina pasivaikščioti, mokosi naujų dalykų.

Kursą sudaro 12 užsiėmimų, vieną kartą per

savaitę.

Ir ateityje kviesime tėčius ir mamas, gyvenančius

Vilniaus mieste, dalyvauti šioje ugdymo grupėje.

Popiežiaus parama
migrantams

Popiežius Pranciškus skyrė 50 tūkst. eurų para-

mą Vilniaus arkivyskupijos Caritui, kad parem-

tų jo veiklą su migrantais Lietuvos rytiniame

pasienyje. Lėšos skirtos per Šventojo Sosto

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai

dikasteriją. Direktorė A. Kairienė sako:

„Popiežiaus Pranciškaus palaikymas – tai ne tik

materiali parama, bet ir didžiulis dvasinis

palaikymas bei paskata visiems Vilniaus

arkivyskupijos Carito darbuotojams, savano-

riams ir mus palaikantiems geradariams.“

KVIEČIAME INFORMACIJĄ NAUJIENLAIŠKIUI SIŲSTI EL. PAŠTU: KOMUNIKACIJA@VILNIUS.CARITAS.LT05

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/12/0104/00208.html
mailto:komunikacija@vilnius.caritas.lt

