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caritascaritas gailestingumasgailestingumas
Vilniaus arkivyskupijaVilniaus arkivyskupija

Geranoriškumas – tai išsilavinimas iš žiaurumo, kuris kartais persmelkia žmonių santykius, iš nerimo,Geranoriškumas – tai išsilavinimas iš žiaurumo, kuris kartais persmelkia žmonių santykius, iš nerimo,
neleidžiančio galvoti apie kitus, iš išsiblaškiusios skubos, nepaisančios to, kad kiti taip pat turi teisę būtineleidžiančio galvoti apie kitus, iš išsiblaškiusios skubos, nepaisančios to, kad kiti taip pat turi teisę būti
laimingi.laimingi.                                                                                                                                                                                                    

Popiežius PranciškusPopiežius Pranciškus
Iš Enciklikos Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę (224)Iš Enciklikos Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę (224)

Priklausomų asmenų
bendruomenę
„Aš Esu“

Visam pasauliui atvira
širdis

Brangieji, norime pasidžiaugti ir padėkoti už įvykusią

kasmetinę mūsų bendruomenės šventę, kuria šiemet

skelbėme temą: „Visam pasauliui atvira širdis“.

Popiežius Pranciškus apie visam pasauliui atvirą širdį

enciklikoje „Fratelli tutti“ dalijasi: „Jei tvirtinimas, kad

visi žmonės esame broliai ir seserys, nėra vien

abstrakcija, o tampa įkūnytu ir konkrečiu dalyku, tada

mums iškyla keletas iššūkių, kurie išjudina, įpareigoja

pakeisti perspektyvą ir subrandinti naujus atsakymus.“

Šventės akimirkos
II dalis

Šventės akimirkos
I dalis

https://asesubendruomene.lt/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilniausarkivyskupijosCaritas&set=a.4865314316928139
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilniausarkivyskupijosCaritas&set=a.4856854511107453


Draugystė su
ukrainiečiais

Komunikacijos koordinatorė Ernesta Karnilaitė

dalijasi apie nuo karto nukentėjusių ukrainiečių

gyvenimus Lietuvoje ir mūsų teikiamą pagalbą

bei draugystę su Ukrainos žmonėmis.

Taip pat kviečiame klaustyti ir skaityti minčių

apie teikiamą pagalbą Lietuvoje gyvenantiems

Ukrainos žmonėms ir beveik metus Pabradėje

esantiems prieblogbsčio prašantiesiems, kurių

taip pat nepamirštame.

Savanorių atokvėpio
festivalis

Šiemet pirmą kartą vyko Vilniaus arkivyskupijos

Carito savanorių festivalis. Jo metu sėmėmės

įkvėpimo savanorystės džiaugsmui kartu su Rimu

Šapausku. Interaktyviose veiklose mokėmės

skleisti kūrybiškumą su Žilvinu Benušiu ir Migle

Remeikaite. Atokvėpio akimirkomis kavos

degustaciją vedė Sigita Hedin. O vakarą pabaigėme

su liaudies šokių vakarone sir šventinio torto

gabalėliu.

Brangūs savanoriai, šie metai – jūsų metai, mums

nepaprastai svarbu kartu su jumis vykdyti

gailestingumo misiją visuomenėje, be jūsų

neįsivaizduojamas Caritas.

Dėkojame atvykusiems savanoriams ir tikimės, kad

tai taps gražia tradicija ateinantiems metams!
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Українською мовою

Lietuvių kalba

Žilvinas Beniušis

Rimas Šapauskas

Sigita Hedin

Miglė Remeikaitė

https://www.facebook.com/Sigitahedin?__cft__[0]=AZXhPOsrPDRYt3nfPmSZfRr2H9m4KbZZElrRh-WO9wdPYoyTI--pFk9ih3TQaiD5kLHklUGADnr2C6y3AVlvgLKfDURr5OJoTFiM6xWGxr3qh9ylkDAwe063dKjAU-CQ5VGXA4NWgj1FI1ClwikiMwPcJgENkbu_Ppln-l_oXwNVrbqy7xqkFJV7QyA4HoaUEd6vxc_rQ9qK8d4D5dOspC4F&__tn__=-]K-R
https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2022-06/karitas-vilnusa-i-pryjnyattya-bazhenciv-z-ukrajiny.html
https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2022-06/kaip-lietuvos-caritas-padeda-pabegeliams.html


Naujieji krikščionys
Pabradėje

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Pabradėje

esantiems migrantams iš Kamerūno suteikė

Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus. Didelis

džiaugsmas auginti krikščionių bendruomenę ir

matyti iš tikėjimo kylančią viltį ir gerumą.

Prieglobsčio prašančiuosius sakramentų priė-

mimui ruošė Marijos Dangun Ėmimo seserys

(asumpcionistės): Benedikta ir Ana. Kiekvieną

šeštadienį šiai grupei šv. Mišias aukoja Pabradės

klebonas Vladimiras Solovej, o katechezę vedą

br. Elijas (Šv. Jono broliai).

Mūsų dienoraštis

„Betanija“ – vieta, kurią jau trisdešimt metų gerai

žino nepriteklių patiriantys vilniečiai. Į socialinį

centrą jie užsuka pavalgyti, gali nusiprausti. Tačiau

jiems, kaip ir visiems žmonėms, reikia daugiau nei

maisto, todėl čia taip pat skamba muzika, tapomi

paveikslai, puoselėjamas darželis.

1992 m. įkurta „Betanijos“ valgykla siekė pamaitinti

skurdžiausiai gyvenančius vilniečius. 2014 m. tapo

socialiniu centru, kur šie žmonės dar gali ir

nusiprausti, pabendrauti, dalyvauti

sociokultūrinėje veikloje, gauti socialinės

darbuotojos patarimų. Higienos centre įrengtos

šešios dušinės, parūpinama higienos priemonių,

rankšluosčių, drabužių. 
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Skaitykite straipsnį

https://www.facebook.com/Joanitai/?__cft__[0]=AZXKw7HP6zOIemLgnA5RYrRKYJ6BmZG_9hZaupG8pn2S87a7Dv1nk7ODVQDMWELrboBdoLvZ8SSa79MmhIMTP7Tf7FsQaIr0vQGkmEMaDv7TBBMnisutjgl5g2LzOaizsPCWdkUUTmg2ApCkh9bC-65WB8geOi1G_Pbx5kjj8YGg2rZn6omxC4gMtqjTl1eQqM6lLk6QUAt-JIKo3bsYn0mW&__tn__=kK-R
https://vilnius.caritas.lt/betanija-gerumo-ranka-tiesia-jau-tris-desimtmecius/


Prisijunkite prie
mūsų komandos

Socialinio darbuotojo Patyrusiems smurtą ir

prekybos žmonėmis aukoms programoje;

Socialinio darbuotojo Laikinuosiuose namuose;

Socialinio darbuotojo Nuteistųjų konsultavimo

centre.

Nepraleiskite progos, prisijunkite prie mūsų

bendruomenės arba pasidalinkite su artimaisais

kvietimu. Šiuo metu ieškome:

KVIEČIAME INFORMACIJĄ NAUJIENLAIŠKIUI SIŲSTI EL. PAŠTU: KOMUNIKACIJA@VILNIUS.CARITAS.LT04

Aukoti

Pagalba Ukrainos
žmonėms

galite gauti drabužių, avalynės, patalynės, žaislų.

teikiame psichologinę pagalbą ir padedame

nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims.

Kviečiame ukrainiečius į pagalbos teikimo centrą,

Blindžių g. 24A, Vilnius, kuriame:

     I–V, 10-17 val., VI, 10-15 val.,    tel. nr.: 8 679 19 510

     II ir VI, 10-12 val.,                      tel. nr.: 8 699 90 866

Užsieniečių integracijos programa, Kalvarijų g. 39,

Vilnius, teikia socialinio konsultanto, psichologo,

teisininko konsultacijas. 

I-V, 10.00 - 17.00 val. 

Українською мовою

Українською мовою

Darbo skelbimai

mailto:komunikacija@vilnius.caritas.lt
https://vilnius.caritas.lt/wp-content/uploads/2022/05/10-2.png
https://vilnius.caritas.lt/wp-content/uploads/2022/04/9.png
https://vilnius.caritas.lt/darbo-skelbimai/

