NUOSTABIOS VASAROS STOVYKLOS
Jau daugelį metų, Šalpa remia projektus kurių tikslas yra vasaros arba
kitų laisvalaikio perijodų prasmingas užimtumas ir poilsiavimas. Kaip
jau įprasta visa eilė vasaros stovyklų projektų gavo finansinę parama,
įskaitant ir piligriminines keliones, žygius, rekolekcijas, maldos savaitgalius, idant Lietuvos jaunimas gražiai praleistų laisvalaikio dienas. Iš viso
išduota parama virš 45 organizacijoms viršijant 200,000.
Asocijacijos Petrašūnų Gailestingumo Namų Sekmadienio Vaikų ir
Jaunimo centro organizacija “KELIAS” per visus metus vykdė įvairiausią
veiklą. Šeimos su vaikais įsijungė į trijų dienų piligriminį žygį nuo Kryžių
kalno į Šiluvą, kuriam vadovavo Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis (šiam
žygiui Šalpa taip pat padėjo finansiniai). Stovyklos vyko Naujamiestyje,
Vertimuose ir Šventojoje. Rekolekcijų, piligriminių žygių, išvykų bei stovyklų
dėka dalyviai galėjo pilnai išgyventi bendruomeninį gyvenimą.
Telšių vyskupijos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos
stovykla buvo pavadinta “Spiečius 2009”, o parapijos skautų “15
Strazdanų”. Parapijos stovykloje jaunimas ne tik pramogavo bet ir
galėjo labiau įsigilinti į Tikėjimo slėpinius, suvokti savo, kaip parapijiečių,
vaidmenį Bažnyčioje ir liturgijoje. O skautų buvo mokomoji stovykla kurioje
savo gyvenimo patirtimi dalijosi broliai ir sesės iš Afrikos kartu su kunigu
misijonieriumi Hermanu Šulcu.
Vilkaviškio Šventosios Šeimos Seserų Kongregacijos šeimų stovykla Višakio Rūdoje subūrė 60 žmonių kurie dalijosi gyvenimo patirtimi
ir taip labai praturtino ir praplėtė akiratį. Šalia stovyklos renginių, laisvu
laiku, daugelis įsijungė į papildomą savanorystės programą. Štai vienas iš
atsiliepimų apie stovyklą (Vytautas, 38 m.): “Didžiulį įspūdį paliko susitikimas
su veiklių vyrų bendrija, jų užtarimo maldos tikrai veika teigiamai. Po susitikimo su jais pajutau didelę ramybę, o išklausęs paskaitą apie išpažintį,
atlikau atgailą tokią, kokios 15 metų neturėjau...Klausiat ar reikalinga
stovykla? Atsakysiu-taip, jei ji pakėlė nors vieną sielą arčiau Kristaus, ji
pranoko visus lūkesčius...”. Be Šalpos paramos stovykla nebūtų įvykus.

Stovyklautojai žygiuoja

LKRŠ ŽINIOS

STIPENDIJOS

Žygis į Šiluvą

2008 metais buvo padarytas sprendimas, kad stipendijas reikėtų pakelti
iki $500 ir žinoma stipendininkai yra labai laimingi už tai. Jie labai įvertina
LKRŠ paramą be kurios, ypatingai šiais sunkiais laikais, jaunimui būtų
labai sunku studijuoti. Nuo 2008 žiemos žiniaraščio išduota 70 stipendijų
($33,500 vertės). Nemažas skaičius studentų išvažiavo studijuoti į Tarptautinį
Teologijos Institutą, buvusį Gaming, o dabar Trumau, Austrijoje. Keleta
išvyko į Romą arba Lenkiją. Šiems studentams pagal reikalą buvo paskirtos
didesnės stipendijos. Iš viso išduota 11 stipendijų ($37,200.00 vertės).

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Žiniarastis
2009 Žiema

Ses.Monika Petravičiūtė
Paulius Minkevičius
Rima Stepanavičienė

Naujai išrinktas LKRŠalpos prezidentas
tęs vyskupo Pauliaus A. Baltakio, OFM
tradiciją ir aukos šv. Mišias kiekvieną
antradienį už gyvus ir mirusius Šalpos
geradarius.
Kun. H. Šulcas su parapijiečiais iš
Ruandos, Afrikos

Nuo 2008 m. lapkr. 1-os iki 2009 m.
spalio 31 d., į Lietuvą buvo pasiųsta
$1,468,993.

KRISTAUS GIMIMO DŽIAUGSMAS TEUŽPILDO VISŲ MŪSŲ ŠIRDIS,

KAD ŠV. KALĖDOS BŪTŲ YPATINGOS MEILĖS IŠRAIŠKOS LAIKOTARPIS.
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir PALAIMINTŲ NAUJŲJŲ 2010 METŲ
Prel. Algimantas Bartkus, LKR Šalpos prezidentas,
Direktorių Taryba ir Administracija
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Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 2008
fiskalinių metų (2/1/2007-1/31/2008)
apyskaitą galite gauti LKRŠ raštinėje,
skambinat 718-326-5202 arba rašant
paštu.
Visiems aukotojams širdingas ačiū!
Aukos nurašomos nuo Federalinių
mokesčių pagal įstatymus.

SUDIEV ir…
Po daugelio metų sėkmingo vadovavimo Lietuvių Katalikų Religinei
Šalpai, 2008 m. gruodžio 6 d., per LKRŠ direktorių tarybos posėdį,
J.E. vysk. Paulius A. Baltakis,OFM atsistatydino iš prezidento
pareigų ir pastoviam gyvenimui persikėlė į centrinį pranciškonų
vienuolyną Kennebunkport, ME. Tačiau LKR Šalpą ne visiškai
apleido, sutikdamas pasilikti direktorių taryboje, kaip vienas iš
vice prezidentų. Išleistuvės įvyko 2009 m. gegužės 10 d., lietuvių
Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje, o puota parapijos salėje.
Sudiev, mylimas ir didžiai gerbiamas vyskupe.

LABAS
Ir štai į vyskupo Pauliaus vietą išrinktas Lietuvos Katalikų
Religinės Šalpos prezidentu, prel. Algimantas Bartkus, pareigas
perėmė per LKRŠ metinį suvažiavimą, 2009 m. gegužės 16 d.,
Putnam, CT. Prel. Algimantas Bartkus, ilgametis šv. Kazimiero
Kolegijos Romoje rektorius, užbaigęs savo kadenciją, mielai
sutiko prisiimti LKRŠ direktorių tarybos pirmininko pareigas.
Jo rezidencija dabar yra St. Stanislaus Kostka klebonijoje,
netoli Atsimainymo bažnyčios Maspethe. Džiaugiamės nauju
prezidentu ir linkime jam sėkmingų, Dievo malonės palaimintų,
vadovavimo metų ir nuoširdžiai sveikinam mielą prelatą pradėjusį
naują savo gyvenimo epochą.

Višakio Rūdos bažnyčia

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

SU ŠALPOS PAGALBA ...
Katalikų Evangelizacinės Bendruomenės “Naujoji
Sandora” nariai, su LKRŠ finansine pagalba, dalyvavo VIGILIJOJ ir SEKMINIŲ iškilmėje Šiluvoje 2009 m.
gegužės 9-11 d. Prieš tai devyndienį Lietuvoje pirmą
kartą vyko neeilinės “Tautų Sekminės Lietuvoje”. Tai buvo
Sekminės kurias šventė vienybės dvasioje visa Lietuva ir
kitų šalių atstovai.

Šv.Antano Dienos Centras dirba su vaikais 8-17 m. iš
Kretingos r. socialiai remtinų ir įvairias problemas (smurtą,
nedarną, nedarbą ir pan.) išgyvenančių šeimų. LKRŠ yra
finansinai padėjus centrui įsirengti, įsigyti įvairios technikos, vystyti veiklą ir pagaliau, nes Dienos centrą lanko iš
įvairių kaimų, kaimelių vaikai, Šalpa padėjo centrui įsigyti
mikroautobusiuką. Be skirtingų užsiėmimų vyksta darbinio
ugdymo užsiėmimai, patalpų tvarkymas, ugdomi kiti įgūdžiai,
vykdoma katechezė ir evangelizacija. Centro direktorė yra
jauna, rūpestinga ir sumani, buvusi Pranciškoniško jaunimo
tarnybos prezidentė, Margarita Lizdenytė.

Kaišiadorių Vyskupijos Jaunimo Centras įvykdė projektą
skirtą vyskupijos jaunųjų savanorių ugdymui. Per informacijos sklaidą, įvarius seminarus, susitikimais su parapijų
aktyviais vyresniasias savanoriais, advento rekolekcijas,
savanoriškos veiklos vykdimus, jaunimas įgijo žinių, tobulino socialinio darbo įgūdžius bei ugdė savanoriškos veiklos
kompetencijas bei dvasines vertybes. Programa buvo
sėkminga ir norima ją ir toliau vykdyti.

Kauno arkivyskupijos šeimos centras vykdo jaunimo
lytiškumo programą “Pažink save” jau nuo 1997 m.
Ši programa, šeimos centrų sukurta, pasiteisino kaip
efektyvus jaunimo lytiškumo ugdymo įrankis ir todėl
yra pripažinta mokyklų, parapijų, jaunimo organizacijų,
universitetinių bendruomenių. Programos metodika yra
grįsta krikščioniškomis (katalikiškomis) vertybėmis, kurios
ugdo pagarbą Žmogaus gyvybei, lytiškumui, šeimai ir rengia
jaunimą atsakingai meilei, o vėliau ir atsakingai tėvystei ir
motinystei. Norima programą ir toliau tęsti, todėl kviečiame
geradarius prisidėti paskiriant dosnią auką LKRŠ.

Ledų balius
Akimirka iš dienos
centro užsiėmimų

Tautų Sekminės Šiluvoje.

Telšių Vyskupijos šeimos centras įsikūrė naujai atremontuotose patalpose Žemaičių Kalvarijoje ir yra didelė viltis,
kad būdamas čia duos gausių vaisių ne tik vietinėms bet ir
toms šeimoms su kuriomis centras dalinasi patirtimi.

Konferencijų salė prieš ir po remonto

Vilkaviškio Vyskupijos Katechetikos Centras pravedė
Lietuvos 1000-mečio krikščionišką paminėjimą vyskupijos
mokyklose paskelbiant konkursą “Lietuvos tūkstantmetis”.
Kazlų Rūdos savivaldybės
projektas “Jėzus — kelias,
tiesa ir gyvenimas” laimėjo
konkursą. Projektas įvykdytas
surengiant konferenciją ir
pasodinant Ąžuoliuką Lietuvos
tūkstantmečiui paminėti. Kitose
mokyklose irgi vyko įvairūs
projektai šiam jubiliejui paminėti.
Sodinamas ąžuoliukas

Kelionėje prie
Vilniaus katedros
2009 ŽIEMA

Rumbonių
našlaičiai Kūčių
vakarą aplankė
senelių namus.

ĮVAIRENYBĖS

Kaišiadorių vysk. Jaunimo centro savanoriai
seminare Gavėnios laikotarpiu

Alytaus Angelų Sargų parapijos “Vilties” programa,
vadovaujama ses. Ramutės Račkauskaitės, skirta daugiausiai bendravimui su socialiai remtinomis ir daugiavaikėmis
šeimomis, kad padėti joms per bendravimą įveikti sunkumus, pakelti žvilgsnį aukštyn, pamatyti, kad daug gėrio
pasaulyje, kad yra žmonių norinčių jiems padėti ir kad
Viešpats myli visus tokus kokie esame. Su Šalpos finansine
pagalba, buvo įmanoma reguliariai susitikti su šeimomis,
kurios išgyvena materialinį nepriteklių ir taip paįvairinti
ir pralinksminti jų gyvenimą bei joms padėti vis labiau
atpažinti Viešpaties veikimą mūsų gyvenimuose.

Rumbonių parapija, visai netoli Alytaus miesto, labai
gražiai ir skrupulingkai rūpinasi našlaičiais, socialiai remtinomis šeimomis, daugiavaikėmis šeimomis ir seneliais.
LKRŠ tarnautojos šiemet lankėsi Lietuvoje ir turėjo progą
apsilankyti Rumbonyse. Buvo joms ypatingas momentas,
ten viskas labai gražiai sutvarkyta ir sudarė gerą įspūdį. Švč.
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos seselės ten jau ilgą laiką darbuojasi, vasarą visuomet
suorganizuoją stovyklą, keliones į įžymias Lietuvos vietas,
praveda visokių švenčių minėjimus. Atsidėkodamos seselės
štai ką rašo: - Viešpaties akyse ir mintyse kiekvienas vargstantis ir kenčiantis yra mažutėlis. Su Viešpaties palaiminimu, jūsų pasiaukojimu ir dosnumu, praėjusiais metais,
daug mažutėlių patyrė, džiaugsmo, paguodos, gyvenimo
prasmės supratimo. Visi nuoširdžiai dėkoja LKRŠalpai ir
meldžiasi už jus.

Punios šile girininkas supažindina
rumboniečius su
buvusiai įvykiais,
partizanų bunkeriuose

Šeimos liudijimas Kūno teologijos stovykloje

Išsiskyrusių Sielovados Centras “Bendrakeleiviai”
įkurtas prieš septynerius metus kun. Antano Saulaičio,
S.J., dabartinės centro vadovės Elvyros Kučinskaitės ir
psichologės Rasos Bieliauskaitės. Centras teikia žmonėms,
išgyvenantiems skyrybų laikotarpį, visapusišką pagalbą.
Sielovados centre, kuris dabar randasi po svetingu Vilniaus
jėzuitų stogu, skyrybų skausmą išgyvenantiems žmonėms
pradėti naują gyvenimą padeda dvasinė terapija — gyja
sužeistos širdys. Surengė ir vasaros stovyklą. Šalpa ir čia
prisidėjo finasinai paremdama įvirias programas.
Vasaros stovykloje
iškyla baidarėmis
Stovyklautojai
eina skraidyti
pasigamintus
aitvarus

Knygų Projektas – Žmonėms, ar tai būtų LKRŠ direktoriai ar nariai, lankantis Lietuvoje paaiškėjo, kad siaubingai
trūksta religinės literatūros ne tik katalikiškose mokyklų bibliotekose, kurių yra apie 500, bet trūksta ir 1296 valstybinių
mokyklų bibliotekose, tiek miesteliuos tiek kaimuose, kurios
buvo įtrauktos į projektą. Šis projektas buvo sukurtas bendradarbiaujant Lietuvos Katechetikos centro direktoriui
mons. Rimantui Gudlinkiui ir leidyklos “Katalikų Pasaulio
leidiniai” direktorei, Birutei Bartasiūnaitei. Projekto tikslas –
aprūpinti katalikiškų mokyklų bibliotekas religine literatūra,
o “Katalikų Pasaulio leidiniai” leidykla sutiko aprūpinti
valstybinių miestelių ir kaimų bibliotekas. Finansiniai
padėjo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa paskirdama netoli
$155,000. Nuostabi dovana ateinančioms kartoms, nuo
visų aukotojų bei geradarių.
LKR Šalpoje yra įsteigtas Kardinolo Sladkevičiaus
Fondas kurio tikslas padėti dvasiškiams, vienuolėms bei
vienuoliams ir katechetams dvasiniai augti, stiprėti bei
baigti užsibrėžtus mokslus. Labai svarbu, kad šitas Fondas
augtų ir ateityje duotų vaisių nes parama iš svetur gali
užsibaigti ir reikalinga, kad šis Fondas padėtų užpildyti
atsiradusią spragą. Aukas siųskite LKRŠ, nurodydami, kad
tai Kardinolo Sladkevičiaus fondui. Pradžioje 2009 metų,
fondui nukentėjus šiek tiek dėl finansinės krizės, fonde
buvo $2,149,037.

Utenos šv. Klaros palaikomojo gydimo ir slaugos
ligoninė, daugelį kartų gavus finansinę paramą, 2009
m pavasarį, vėl kreipėsi į LKRŠ prašydama paremti
projektą “Centralizuotos medikų iškvietimo į palatą sistemos įrengimui”. Buvo paskirta $10,000 ir projektas jau
įgyvendintas. Štai ką rašo ligoninės direktorė, Žaneta
Valiulienė, “...nuoširdžiai dėkojame visiems geradariams,
kurių paramos dėka galėjome įgyvendinti projektą...tegul
Jūsų visus darbus lydi Dievo palaima”. Šiek tiek anksčiau
buvo paskirta $15,000 naujam transportui įsigyti, nes senas
nebuvo patikimas, kai reikėjo ligonius kur nors nuvežti.
Vilniaus Akademinės Sielovados Centras įsteigtas atsiliepiant į reikalą turėti dvasinio turinio organizaciją akdeminėje
aplinkoje. Ir taip atsiliepiant į vis didėjantį Lietuvos inteligentijos poreikį, pradėtas pastoracinis darbas rengiant
rekolekcijas žiemą ir vasarą, seminarus, susikaupimo dienas advento ir gavėnios laikotarpiu ir advento vakaronę
akademinei bendruomenei.

Kun. A. Barelli su VU studentais
diskutuoja liturginius pokyčius.

Ligonis laiko naują
iškvietimo mygtuką

Naujas mikro
autobusiukas

Spauda ir radijo laidos
Nebėra abejonės, kad didelę įtaką Lietuvos gyvenime turi internetinis laikraštis Bernardinai.lt. Jį įsteigė Mažesniųjų brolių
ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos šv. Bernardino
vienuolynas ir LKRŠ stambi parama (2008-2009), $100,000
suteikia progą laikraščiui gyvuoti, klestėti ir vystytis.
Kviečiame geradarius tautiečius prisidėti prie jo išlaikymo
siunčiant auką LKRŠ. Be abejo reikalinga parama ir radijai,
todėl buvo paskirta $11,000 “Mažąjai Studijai”. Įvertinat,
suprantant reikalą padėti katalikiškai/ krikščioniškai spaudai
paskirta $25,000 - XX Amžiui; savaitiniam vaikų laikraštėliui
“Kregždutei” – $4,000; “Žemaičių Saulutei” – $5,000; vaikų
mėnesiniam žurnalui “Bitutei” – $4,000; Ateitininkų žurnalui
“Ateitis” – $10,000 ir nemokamam laikraščiui Baltarusijos
lietuviams “Lietuvių Godos” – $10,000. Parama bus dar ilgą
laiką reikalinga, todėl prašome nepamiršti atsiųsti dosnią
auką LKR Šalpai.

