
 

ŠEIMŲ CHORAS
Gieda sekmadieniais vaikams skirtose 11.15 val.
šv. Mišiose. 
Choro vadovės Rita Nenėnaitė ir Eglė Čigriejūtė
Strolienė. Norinčius užsirašyti, prašome
skambinti vadovėms Ritai, tel. 8 698 32855 ir
Eglei, tel. 8 615 10630.

 

JAUNIMO CHORAS
Gieda sekmadieniais 12.30 val. šv. Mišiose.
Choro vadovė Violeta Savickaitė-Paciūnienė.
Norinčius užsirašyti, prašome skambinti vadovei,
tel. 8 687 37484, 
el. paštas: savickaite.violeta@gmail.com

JAUNIMO ŠLOVINTOJŲ GRUPĖ
Gieda sekmadieniais 17.30 val. šv. Mišiose. 
Vadovė Eglė Rudokaitė. 
Norinčius užsirašyti, prašome skambinti vadovei,
tel. 8 69484603,
el. paštas: eglerudokaite10@gmail.com.

SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS
Gieda sekmadieniais 18.30 val. šv. Mišiose.
Choro vadovas  Dainius Juozėnas. Norinčius
užsirašyti, prašome kreiptis į vadovą,
tel. 8 618 49103, 
el. paštas schola@gregoriana.lt.

CHORAI 

PARAPINIS CHORAS
Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose.
Choro vadovė Judita Taučaitė. Norinčius užsirašyti
į chorą prašome kreiptis į vadovę.
Choro prezidentė Birutė Panumienė, 
tel. 8 699 61857.

LIAUDIES GIESMIŲ CHORAS
Gieda sekmadieniais 9.00 val. šv. Mišiose.
Choro vadovė Janina Bukantaitė.
Norinčius užsirašyti, prašome kreiptis į vadovę,
tel. 8 636 31405, 
el. paštas: janebukant@yahoo.com.

KAMERINIS CHORAS
Gieda sekmadieniais 10.00 val.  šv. Mišiose. 
Choro Rėmimo fondo pirmininkas dr. Ignas
Krasauskas, tel. 8 685 29135, el. paštas:
ignaskr45@gmail.com. Vadovas - choro dirigentas,
doc. Remigijus Songaila, tel. 8 687 77612.
Chormeisterė - Eglė Ganusauskienė. Norinčius
užsirašyti, prašome skambinti Eglei, 
tel. 8 682 68349, 
el. paštas: eglegan@gmail.com
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Gal ir Tu nori prisijungti prie mūsų?
Kviečiame ir laukiame!



REALLYGREATSITE .COM

 
ATEITININKŲ  KUOPA

8-12 klasių moksleiviai kviečiami prisijungti 
prie Dievo tarno ark. M. Reinio kuopos. Kuopa
renkasi sekmadieniais nuo 14 iki 16 val. parapijos
namuose. Susidomėjus, prašome kreiptis:
el. paštas: reiniokuopa@gmail.com.
 

KATEDROS JAUNIMO SUSITIKIMAI
Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 18:30 val., šiltai
laukiame norinčių prisijungti kiekvieno mėnesio
pirmą ketvirtadienį atvirame susitikime. 
Susidomėjus, prašome kreiptis į Viktoriją,
tel. 8 684 93898,
el. paštas: viktorijapopkovaite@gmail.com.

MALDOS IR ŠV.RAŠTO SKAITYMO GRUPĖ
Trečiadieniais 18.15 val. parapijos namuose kartu
meldžiasi Lectio Divina malda - skaito, apmąsto,
dalinasi tuo, ką šiandien  kalba šv. Raštas. Kas
savaitę Dievui patiki savo ir visų parapijiečių 
 intencijas. Susidomėjus, prašome kreiptis į Linitą, 
tel. 8 688 18795, 
el. paštas: katedrosburelis@gmail.com.

 
ALFA KURSAS

Turintiems su tikėjimu ir Bažnyčia susijusių
klausimų, norintiems patirti tikėjimo bendrystę.
Alfa kursų dalyviai registruojami kasmet rugsėjo
mėn. internetu katedra.lt svetainėje . Susidomėjus,
prašome kreiptis į Robertą, tel. 8 616 44887, 
el. paštas: katedrosburelis@gmail.com.

 

KATEDROS ŠEIMŲ SUSITIKIMAI
Susitikimų tikslas: krikščioniškas šeimų ugdymas.
Veikla: meldžiamės, dalinamės šeimos gyvenimo
džiaugsmais ir rūpesčiais; klausomės paskaitų;
švenčiame šventes; dalyvaujame ekskursijose,
stovyklose, rekolekcijose; žiūrime dvasinius filmus,
skaitome Šventąjį Raštą Susitikimai vyksta kas antrą
ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose.
Susidomėjus, prašome kreiptis į Irmą ir Ramūną.
tel. 8 656 69192,
el. paštas: katedrosseimos@gmail.com

KOLUMBO RITERIAI
Kolumbo Riteriai - tarptautinė katalikų vyrų brolija,
puoselėjanti bendrystę tarp savo narių ir jų šeimų,
pagarbą gyvybei ir šeimos vertybes, atjautą ir
pagalbą silpniausiems bendruomenės nariams.
Susidomėjus, prašome kreiptis 
tel.8 699 28552,  
el. paštas: kancleris.riteriai@gmail.com.

MINISTRANTAI – PATARNAVIMAS PRIE
ALTORIAUS PER ŠV. MIŠIAS

Tarnystė, kurią vaikai ir jaunuoliai ištikimai
įsipareigoja atlikti. Tai ne tik laiko praleidimas, bet ir
savęs ugdymas. Susidomėjus, kreiptis į zakristijoną
Antaną, 
tel. 8 670 17852, 
el. paštas: parapija@katedra.lt.

CARITAS TARNYSTĖS

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖ
Išklausome sudėtingose situacijose atsidūrusius
parapijiečius ir stengiamės jiems padėti,  kiek
įmanoma, įtraukdami ir bendruomenę. 
 Susidomėjusius prašome kreiptis į Reginą, 
tel. 8 602 76474,
el. paštas: katedrosburelis@gmail.com.

ŠEIMŲ DRAUGYSTĖ
Kviečiame parapijos bendruomenės šeimas,
bendrauti, drauge leisti laisvalaikį, palaikyti
ukrainiečių šeimas Vilniuje.
Susidomėjusius prašome kreiptis į Liną, 
tel. 8 675 23010,
el. paštas: katedrosburelis@gmail.com.

TEISININKO KONSULTACIJA
Katedros parapijos namuose (Tilto g. 1 A) 
antradieniais nuo 15 iki 17 val. galite susitikti su
teisininku teisinei konsultacijai.  Susitikimą
būtina iš anksto suderinti telefonu 8 671 23069.

Dėl savanorystės, ar kitais su Caritas susijusiais
klausimais, galima kreiptis į Vytautą,
tel. 8 670 79986
el. paštas: katedrosburelis@gmail.com
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