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Viltis yra drąsi, ji geba žvelgti toliau nei asmeninis komfortas, menkutės garantijos
ir siaurinančios horizontą kompensacijos, kad atsivertų didingiems idealams
pripildantiems gyvenimą grožio ir orumo. Keliaukime vilties keliais.
Popiežius Pranciškus iš Enciklikos Fratelli tutti: apie brolybę ir socialinę draugystę (55)

PRISIJUNKITE

Į 34-OJO SEZONO

ATIDARYMĄ

ATPAŽINTI GĖRĮ IR GROŽĮ!
Toks šių metų sezono atidarymo

Kviečiame Jus į 34-ąją VA Carito
sezono atidarymo šventę, kuri vyks

Renginio
metu
Jūsų
lauks
ekskursijos po Vilniaus senamiestį,

šūkis, kuriuo norime atkreipti
žvilgsnius į aplink esantį gėrį ir grožį
žmoguje ir kūrinijoje.

rugsėjo 30 d., 14.00 val., viešbutyje
„Domus Maria“, Aušros vartų g. 12,
Vilniuje.

kurias organizuoja Vilniaus piligrimų
centras, ir ekskursijos Bažnytinio
paveldo muziejuje.

Registracija ir programa

16.15 val. švęsime šv. Mišias,
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Ekskursijų aprašymai

SUSITIKIMO
PALAPINĖ
Katedros aikštėje turėjome neeilinę progą
susiburti „Savanorių susitikimo palapinėje“.
Net ir karštą dieną sėmėmės jėgų ir džiugesio
tarpusavio bendrystėje kviesdami žmones
jungtis į savanorystę!
Visus, kuriems kirba širdyje noras pabandyti,
kviečiame pildyti savanorio anketą ir pradėti
nuotykių pilną gyvenimo etapą.

SAVANORIO
ANKETA

PARAMA UKRAINOS
ŽMONĖMS
Kartu su Lietuvos Caritu kviečiame padėti
Ukrainos žmonėms, priverstiems bėgti iš
okupuotos Luhansko teritorijos ir šiuo metu
besiglaudžiantiems Dnipre.
Siekiame surinkti 50 tūkst. eurų. Už paaukotas
lėšas bus perkami daiktai ir priemonės
humanitariniams centrams Dnipre.

SKAITYKITE
DAUGIAU

#ŠEIMŲ DRAUGYSTĖ
Ukrainos ir Lietuvos šeimos vis aktyviau
jungiasi į tarpusavio draugystę. Parapijose
vyksta susitikimai, bendros šventės, o šeimos
toliau noriai jungiasi ir palaiko nukentėjusias
nuo karo ukrainiečių šeimas. Kartu leidžia
laisvalaikį: lanko muziejus, parodas, vaikšto
gamtoje, vakarieniauja ir kt.; padeda spręsti
iškylančius sunkumus.

IŠVYSKITE
DAUGIAU VEIKSMO

KOMUNIKACIJOS
AUGIMAS
Su džiaugsmu norime pasidalinti, kad plečiasi
komunikacijos komanda. Prie jos prisijungė:
Socialinių

tinklų

koordinatorius

Lukas

Muraškinas bei grafikos dizainerė Monika
Butyrinaitė.
Sveikiname naujus kolegas ir tikimės, kad
naujos komandos dėka gebėsime dar plačiau
ir giliau skleisti gailestingosios meilės žinią!

SVEIKINAME!

5-ERI METAI
„ARTUMO“
Sveikiname Vilniaus Visų Šventųjų parapijos
bendruomenę, kuri šiemet mini 5-erių metų
„Artumo“ programos jubiliejų!
Programos

savanoriai

bendruomenei

tapti

padeda

parapijos

Kristaus

mokinių

bendruomene, dalijantis tikėjimu, viltimi ir
gyvenimu su sergančiais, neįgaliais, vyresnio
amžiaus žmonėmis bei jų artimaisiais.

DAUGIAU APIE
„ARTUMĄ“

APSILANKYKITE
VILNIUS.CARITAS.LT

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

