ŠILUVOS ŠVČ. M. MARIJOS 400 METŲ
APSIREIŠKIMO JUBILIEJUS

Visam pasaulyje, ypatingai Lietuvoje, daugelis lietuviškų bendruomenių

Dabartinę LKRŠ vadovybę sudario:

paminėti šį Jubiliejų. Lietuvoje vyko piligriminės kelionės: Petrašiūnų

1. vysk. Paulis A. Baltakis, O.F.M. – pirmininkas

Gailestingumo namų Sekamdienio vaikų ir jaunimo centro; Kauno arkivys.

2. prel. Edmundas Putrimas – vice pirmininkas

Jaunimo centras kuris kiekvienais metais dalyvauja Šilinių atlaiduose

3. prel. Algimatas Bartkus – vice pirmininkas

bet šiemt, vietoj vienos dienos

susipažino su kitų parapijų jaunimu,

Kauno arkvysk. Jaunimo centro nariai
pasiruošę nešti dovanas mišiose

meldėsi džiaugsmingai švęsdami Švč. M. Marijos jubiliejų; Katalikų
bendruomenė “Gyvieji akmenys” drauge su kitomis grupėmis surengė
dvejas Atsinaujinimo dienas skirtas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
400 metų Jubiliejui; Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vaikų
ir jaunimo stovykla šiemt vyko Šiluvoje; Nazareto šeimų judėjimo tikslo

siekimui stiprinti judėjimo šeimų dvasingumą Lietuvoje, nariai pasiaukojo Šiluvos Dievo Motinai ir švenčiant
apsireiškimo jubiliejų dalyvavo rekolekcijose Šiluvoje.

5. Vita Matusaitienė – vice pirmininkė
6. Salvijus Kungys – sekretorius
7. Kun. Vytautas Volertas – iždininkas
8. prel. Albertas Kontautas

2008 m. geg. 17 d. –prel. E. Putrimas, V. Matusaitienė, mons.G.
Grušas, J. Senken, kun. V. Volertas, V. Jankauskienė, Kun. S.

Russell, ses. B. Matiukaitė, I. Laucienė, S. Kungys, R. Kulienė
J.E. vysk. P. A. Baltakis, OFM

Finansų komitetas
1. Gintaras Čepas – pirmininkas
2. vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.
3. prel. Albertas Kontautas

9. Gintaras Čepas
10. Tėv. Placidas Barius, O.F.M.
11. Tėv. Pranciškus Giedgaudas, O.F.M.
12. Tėv. Augustinas Simanavičius, O.F.M.
13. Monika Sabalienė

4. Ses. Eugenija Lukoshius
5. Tėv. Jonas Puodžiūnas, O.F.M.
6. Kun. Vytautas Volertas
6. Vida Jankauskienė
Administracija

14. Ses. Paulė Savickaitė

1. Vida Jankauskienė – reikalų vedėja

15. Kun. Steponas Žukas

Lietuvių
Katalikų
Religinė
Šalpa

Dalis direktoriu ir svečių per LKRŠ metinį suvažiavimą Putname,

4. Mons. Gintaras Grušas – vice pirmininkas

taip pat liudijinčiu savo tikėjimą piligriminėje kelonėje iš Raseinių į Šiluvą,

Nazareto šeimų judėjimo nariai maldoje

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Žiniarastis
2008 Žiema

direktorių taryba, iš kurių bent 8 turi būti dvasiškiai (kunigai,
finansinis komitetas ir administracinis štabas.

paskirdama lėšas organizacijoms, kurios vienu ar kitu būdu stengėsi

2 dienų programą, kurios metu

LKR Šalpai vadovauja trijų metų kadencijai renkama 15
broliukai arba seselės) ir 7 pasauliečiai, bei patariamasis

atšventė Šiluvos Marijos garbingą 400 metų Jubiliejų. LKRŠ taip pat prisidėjo

programos, įgyvendino intensyvią

LKRŠ ŽINIOS

LKRŠ Vadovybė

2. Josephina Senken – asistentė

Aš Neturiu Kitų Rankų – tik Jūsų...
1961 metais įkurta Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa jau 48 metus talkina Kristui
skleisti savo meilę, taiką ir teisingumą Kryžių Lietuvoje.
Laike sovietinės okupacijos LKRŠ rėmė sąžinės kalinių šeimas, pogrindžio
religinę veiklą, informavo laisvąjį pasaulį apie tautoje vykdomą religinį, kultūrinį,
socialinį bei tautinį genocidą.
Dabar, tautai atgavus valstybinę nepriklausomybę ir religinę laisvę, LKRŠ
talkina Bažnyčiai, siekiančiai išlaisvinti tautą iš per 50 metų sovietų sąjungos
vykdyto ateistinio auklėjimo pasėkų ir susikurti krikščionišką demokratinę
visuomenę. Skirdama ypatingą dėmesį jaunimui LKRŠ remia katalikiškos kryp-

PASAULIO JAUNIMO DIENOS

ties mokyklas, vasaros stovyklas, socialinę veiklą, katalikiškas radijo ir televiz-

DŽIUGIŲ šv. KALĖDŲ ir DIEVO PALAIMOS NAUJUOSE 2009 METUOSE LINKI
JUMS LKRŠ-os DIREKTORIŲ TARYBA IR ADMINISTRACIJA

įvyko Sidniejuje Australijoje, 2008 m. liepos mėnesį kur Popiežius
Benediktas XVI susitiko su pasaulio jaunimu.Vilniaus Bernardinų jaun-

ijos laidas bei spaudą, teikia stipendijas…
Dėka geradarių dosnumo LKRŠ per praėjusius metus (10/1/2007iki 9/30/2008)
galėjo paremti $1,361,866 suma įvairius krikščioniško atsinaujinimo projektus.

imo centras labai norėjo siųsti atstovus ir su Šalpos parama, galėjo
tai įgyvendinti. LKRŠ taip pat parėmė Šiaulių vysk.ir Vilniaus arkivysk
jaunimo keliones į Sidniejų,
o

Lietuvos

Konferencijos

prašymą

Lietuvių
Katalikų
Religinė
Šalpa

pasaulio Jaunimo Dienų
pasiruošimo darbams taip
pat patenkino. Vilniaus šv.
Teresės parapija, negalintiems vykti į Australiją, su
Vilniaus šv. Teresės organizuotos kelionės
dalyviai Lurde

STIPENDIJOS

Vyskupų

Lietuvos jaunimas eisenoje Pasaulio Jaunimo
dienose Sidniejuje, Australijoje

Iki šios dienos viena iš svarbiausių paramos sričių yra stipendijos, nes jaun64-25 Perry Avenue

imui ne tik labai sunku patekti į nemokamas vietas universitetuose bet ir

Maspeth, NY 11378-2441

brangus pragyvenimas bei visokių reikmenų įsigyjimas. Šalpa per aprašomą
laikotarpį paskyrė 82 stipendijas po $400, 4 stipendijas po $3,000 ir 2 po
$2,000. Iš viso $48,800 vertės. Jaunimas labai įvertina gautą paramą ir

ADDRESS CORRECTION REQUESTED

nuoširdžiai dėkoja aukotojams. Jūsų aukos mieli skatytojai ir toliau labai,

Šalpos pagalba, suorganizavo jaunimo kelionę į Lurdą kur tuo pačiu laiku
irgi vyko Jaunimo Dienos. Visa tai įmanoma tik dėka geradarių aukotojų.

labai reikalingos ir įvertinamos.
Aldona Žalaitė, Kazimieras
Šešelgis ir Kotryna Šešelgytė

(718) 326-5202 | lcra@earthlink.net

ĮVAIRUS INVENTORIUS

STOVYKLAUJAM!!! DŽIAUGIAMĖS!!!
IR NET MELDŽIAMĖS!!!

PARAMA PAGYVENUSIEMS

Ateina laikas viskam. Žmogus pasensta ir su juo dalis jo žemiško inventoriaus. Taip yra ir su

Betzatos bendruomenės
stovyklos dalyviai

organizacijoms. Po daugelio metų nepriklausomybės ir naujai įsigytų reikmenų, atėjo laikas
daugelį jų jau pakeisti įsigyjant naują inventorų. LKRŠ supranta

Nors Šalpos prioritetas skirtas jaunimo reikalams, negalima būtų, ir net

reikalą ir padeda su finansais. Kompiuterius, kompiuterinę

nekrikščioniška, pamiršti ir visiškai nusisukti nuo amžiaus prislėgtų žmonių

įrangą keitė Panevėžio vyskupijos Šeimos centras — $3,700;

problemų. Lietuvoje yra nemažai organizacijų

naujai įsisteigęs Kretingos šv. Antano Dienos centras pirko įvairią

besirūpinančių vyrenio amžiaus gyventojais ir

techniką ir baldus – $5,000; Panevėžio vysk. A. Lipniūno kultūros
centras pakeitė kompiuterių ir organizacinę techniką — $5,000;

Švenčionėlių šv. Edvardo
parapijos nauji vargonėliai

Panevėžio vys. Šeimos centro
direktorė, Jūratė Šaumanienė
prie naujo kompiuterio

Vaikai, jaunimas net ir vyresni moksleiviai, žinodami, kad LKRŠ
nuoširdžiai remia įvairius jaunimo užsiėmimus, ką tik sugrįžę iš stovyklų
jau nekantriai klausia ar kitais metais vėl galės važiuoti į stovyklą? Nuo

Šalpa mielai prisidėda prie jų akcijos. Marijos

netoli $189,000 įvairioms vasaros ir žiemos stovykloms, rekolekci-

Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų vien-

joms, žygiams, piligriminėms kelionėms, savaitgaliniams užsiėmimams,

Panevėžio vysk. CARITAS pirko reikalingą degimo krosnelę ir keramikos žiedimo stakleles

uolija Marijampolėje vykdo programą ekskursijų

– $3,240; Šiaulių vysk. Kurija keitė kompiuterį ir įrangą — $1,500; Šiaulių “Avinėlio užtarėjų

kelionių į žymias Lietuvos vietas: Kryžių kalną, Nekalto Prasid. Varg. seserų kong.

draugijai” reikalinga buvo kopijavimo mašiną — $3,200; Pasauliečių

Šiluvą, Tytuvėnus ir savaime aišku visaip padeda Vilniaus šv. Kryžiaus namuose

pranciškonų akademijai buvo reikalingi bal-

vyresnio amžiaus žmonėms, o vienuolijos Kryžiaus

dai, pilna kopmpiuterinė technika ir nuomos

moteris dirba prie kompiuterio

namuose Vilniuje, svečiai klausosi įvairių paskaitų, pabendrauja prie arbatos puodelio

evangelisto Mato parapijos jaunimo centrui mul-

Marijampolės M. Nekalto Prasid.
Vargd. ses. kongregacijos
treniluokliu pasinaudoja vyresnio
amžiau moteris

timedia projektoriui — $1,500; Rumbonių švč.

gos geros tarnautojos kurios gražiai padėtų senelius prižiūrėti. Svarbiausia reikėjo vėl apmokėti šeimininkės algą metams

Trejybės parapijos “Vaikų ir paauglių nusikalsta-

ir padėti pakeisti seną virtuvės įrangą. Todėl kreipėsi į Šalpa ir buvo patenkintas prašymas.

sumokėjimas — $10,000; Rokiškio šv. apaštalo

bei užkandžių. Naujovė atsirado net proga pasinaudoti ir išmokti dirbti su kompiuteriais — kokia džiugi staigmena! Rumbonių švč. Trejybės Senelių Globos Namams reikalin-

mumo prevencijos programai Paguodai” reikalinga parama įsigyjimui kompiuterio, skanerio, printKretingos pranciškietė naujai
įsigytame automobilyje

erio ir kopijavimo aparatui — $4,000; Švenčionėlių šv.

Kybartų jaunimas džiaugiasi naujais
muzikiniais instrumentais

Edvardo parapijai buvo reikalingi vargonėliai ir tam tikslui paskirti $15,000 ir Švč. M. Marijos
Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacijos prašymas automobiliui irgi

buvo patenkintas — $6,000; Kybartų jaunimo centras labai džiaugiasi galėjęs nusipirkti naujus instrumentus. Visi labai dėkingi
už gautą paramą ir meldžiasi už geradarius.

KOMUNIKACIJA

Neabejotina, norint efektyviai skleisti krikščionošką žodį

Internetiniam dienraščiui www.bernardinai.lt — paskirti

per spaudą bei kitas komunikacijos priemones, reika-

$80,000 metams, pervedant po $20,000 kas metų ketvirtį.

linga remti ir puoselėti šią svarbią sritį. Jau ne pirmą

Katalikų radijo “Mažoji studija” irgi susilaukė paramos,

kartą LKRŠ atkreipia dėmesį šiam svarbiam reikalui

originalios radijo laidos “Dievo Žodis. Kasdieniniai ska-

paskirdama svarią fnansinę paramą. Tikime, kad skaty-

itymai”, paruošimui- $5,000. Laikraštis “Lietuvių Godos”,

tojai taip pat atskubės su dosniom palaikymo ir paska-

nemokamai dalinamas mėnraštis lietuviams gyvenanti-

tinimo aukom.Vienas iš svarbiausių krikščioniškos kryp-

ems etninėse žemėse Gudijoje, kur žmonės skurdžiai

ties laikraščių Lietuvoje yra XXI Amžius kuris leidžiamas

gyvena ir nelabai gali prisidėti prie laikraščio leidybos.

du kartus per savaitę. Jo penktadienio priedų, “Pro

Mielai LKRŠ jį parėmė suteikdama $5,000 finansinę

Vita”, “Žvilgsniai” ir “Kristaus Pasaulis” leidybai paskir-

pagalbą. Taip pat $1,000 buvo paskirtas vertingam

ta $20,000, o vaikų savaitraščiui Kregždutė — $4,000.

Lietuvos istorijos laikraščiui “VORUTA”.

2008 ŽIEMA

Naujosios Ūtos
stovyklautojai

2007 m spalio 1-os dienos iki 2008 m. rugsėjo 30 dienos Šalpa paskyrė

maldos svaitgaliams ir t.t. Ir štai šių metų vienos, Naujosios Ūtos
pagrindinės mokyklos iš Prienų raj., svajota vasaros stovykla Palangoje
vaikams iš socialiai remtinų šeimų, išsipildė. Betzatos bendruomenės
Gyvenamieji namai yra skirti suaugusiems su vidutine ir sunkia
proto negalia turintiems asmenims. Gautas prašymas trims vasaros

“Jaunimo sodyboje”
stovyklautojai tvarko
aplinką

stovykloms drauge su rekonstrukcija gyvenamos sodybos kuri randasi Čiobiškės kaime buvo patenkintas. Bendruomenės veikla labai

Vilniaus pal. Jurgio
Matulaičio parapijos
vaikai atydžiai
skaito vasaros
stovyklos “7”
knygutę

plati. Dalis narių net dalyvavo Tarptautinėje darbo ir evangelizacijos
stovykloje, Lenkijoje. Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vaikų
vasaros stovykla vyko Verubėje prie Skaisčio ežero. Stovyklos tema

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

“7” (Septynios šv. Dvasios dovanos). Geriausai pavyko renginys

Praėję metai ypatingai skaudūs LKRŠ-ai, nes iš gyvųjų

kun. Simonas Saulėnas ir naujosios Anglijos, ypatingai

tarpo atsiskyrė sekantys buvę Šalpos direktoriai: kun.

Hartfordo šv. Trejybės bažnyčios nuoširdus lietuviškos

Vytautas Palubinskas, ilgus metus buvęs Šalpos reikalų

liturgijos ir rekolekcijų puoselėtojas, kun. Albinas Gurklys,

vedėjas, šimtametis kun. Stanislovas Raila, kun. Jonas

MIC. Tegul gailestingasis Viešpats suteikia visiems jiems

Rikteraitis, Loretta Stukienė, didelis Šalpos geradaris

dangaus karalystės džiaugsmą!

–tėvelių diena. Tėveliai buvo pakviesti atvykti į stovyklavietę sekmadienio rytą ir po to kartu keliavo
visi į Lentvarį (5 km). Tai buvo

Kauno panciškiečių
organizuotoje
stovykloje Kaulakių
kaime jaunimas
išdykauja

piligriminė kelionė. Jos metu vaikai
ir tėvai turėjo atlikti įvairias užduotis,

Telšių vysk mišių patarnautojai
Kalvarijos kelionėje su malda

grupelėse paruošti šv. Mišias. Kun.

• Metinė Apyskaita — LKRŠ 2007 fiskalnių metų

Henriko Šulco įsteigtoje “Jaunimo

(2/1/06-1/31/070 apyskaitą galite gauti LKRŠ

sodyboje”, Kėkštų km, Kretingos

raštinėje: 64-25 Perry Ave., Maspeth, NY

rajone,

11378-2441

stovyklavo

daugiavaikės

šeimos iš Kretingos, Kauno Telšių bei Šalčininkų rajonų. Stovyklautojai
susipažino su ekologijos svarba, gamtos apsauga. Kartu išmoko švęsti,
melstis, mokytis, susipažinti su Dievo kūrinija. Kauno Žaliakalnio
Dieviškosiso Jėzaus Širdies pranciškiečių suorganizuotoje vaikų
dienos centro jaunimui stovykloje Kaulakių kaime, jaunimas turėjo
kun. Stanislovas Raila

kun. Albinas Gurklys, MIC

kun. Jonas Rikteraitis

progą smagai paišdykauti ir pasidžiaugti gamta. Telšių vysk. Jaunimo
centro ir kunigų seminarijos suorganizuotos šv. Mišių patarnautojams
stovyklos dalyviai, Kalvarijos kalnų kelionėje su malda.

• J.E. vysk.Paulius A. Baltakis, ofm kiekvieną
antradienį laiko šv. Mišias už LKR Šalpos
gyvus ir mirusius geradarius.
• Nepamirškite LKRŠ sudarant testamentus.
Taip jūsų dosnumas įgalins Šalpą dar daugelį
metų padėti Lietuvos Bažnyčiai.

