STOVYKLŲ DŽIAUGSMAI

SUNKŪS LAIKAI STUDENTAMS

Turbūt nėra nei vieno vaiko, jaunuolio, net ir nei tėvelio/mamos, kuriems
nepatiktų išvykti į vasaros stovyklą, pasidžiaugti gamta, programa, pabendrauti ir bendroj maldoj padėkoti gerajam Dievui. Taigi, su LKRŠ parama
daugeliui (48) vienetų ši galimybė buvo suteikta 2010 metų vasarą ir
atsiliepimai visi labai panašūs – ar galėsime ir kitą vasarą stovyklauti?

Valdžiai sumažinus stipendijas gaunančiųjų, susidarė yaptingai sunkios sąlygos norintyms
toliau siekti aukštojo mokslo. Šalpa suprato sunkią padėtį ir atėjo į pagalbą paskirdama 114
stipendijų ($124,212.00 vertės), ne tik Lietuvoje studijuojantiems bet ir Austrijoje bei Romoje.

Kauno arkivyskupijos suruoštose net dviejose ministrantų stovyklose,
pirmoje grupėje, nuo 13-20 m., džiaugėsi vyresnieji, o antroje, nuo 6-12
m., mažesnieji. Stovyklose su įvairių parapijų bažnyčiose patarnaujančiais
ministrantais dirbo stovyklų sumanytoja arkivysk. sielovados koordinatorė,
Vaida Spangelevičiūtė, su kitais įvairiais padėjėjais.

Stovyklautojas Paulius padeda
Augustei įveikti žemutines kliūtis

Kunigams siekiantiems aukštesniųjų mokslų Romoje išlaikymui, paskirti $25,000.00 Lietuvių
kolegijai Romoje, o Lietuvoje VDU Katalikų Teologijos fakulteto pažangiems ir aktyviems
studentams $10,000.00. Štai ką rašo stipendijų gavėjai. Tadas Jaruševičius: “Labai dėkoju už
stipendiją…prisiminsiu maldoje savo geradarius”. Veronika Rakauskaitė: “…ateityje prisiminus
jūsų pagalbą, stengsiuos ir pati padėti kitiems. Labai ačiū!” Indrė Zapolskytė: “Didelis ačiū!
Linkiu gausių Viešpaties malonių”.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Žiniarastis
2010 Žiema

Tadas
Jaruševičius

Kun. Zenonas Smilga, buvęs LKRŠ direktorius
mirė 2010 kovo 16 d. Putnamo slaugos namuose.
Amžiną atilsį teduoda Viešpats gerbiamam kunigui.

Vilniaus arkivysk. CARITAS, vaikų ir paauglių dienos centro “Vilties
angelas’, dirba su rizikos vaikais ir jaunimu. Šiemet pateikė prašymą
pastoraciniam projektui. Kiekvieną vasarą organizuoja stovyklą ir su
LKRŠ finansine pagalba sugeba pravesti turiningą ir smagią stovyklą.

Nepamirškite LKR Šalpos sudarant testamentus.
Taip jūs ir po mirties galėsite ištiesti pagalbos ranką
Lietuvai.

Jaunosios stovyklautojos žvejoja

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vaikų dienos centras surenge
socialiai remtiniems vaikams vasaros stovyklą, kuri buvo labai sėkminga.
Visi dalyviai siunčia padėkos žodžius už paskirtą paramą.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos prezidentas, prel. Algimantas
Bartkus, direktorių taryba ir tarnautojos sveikina visus mielus
geradarius su didžiąja Jėzaus Gimimo švente — Kalėdomis ir

su Naujaisiais 2011 metais. Lai Dievo malonė ir meilė telydi Jus
kiekvieną dieną.
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Indrė Zapolskytė

Per paskutinius metus, neskaitant stipendijų,
Lietuvai buvo suteikta $1,819,970.00 parama.

Kybartų Jaunimo centras, nors ir gavo paramą iš LKRŠ, nesugebėjo
įvykditi pilnos planuotos programos dėl lėšų stokos. Kaip gaila, kad ne
visi norintieji galėjo stovyklauti. Tačiau centro vadovė, ses. Bernadeta
Mališkaitė, dėkoja už gauta paramą ir tikisi geresnių metų ateityje. Jūs
galite jiems padėti, aukojant LKR Šalpai.

Kaišiadorių vysk. Caritas — šalia jo veikia specialus užimtumo būrelis
kuris suorganizavo vasaros stovyklą “Būkim draugai 7”, neturtingiems
vaikams. Stovykloje buvo įvairiausių užsiėmimų, programų.

LKRŠ ŽINIOS

LKRŠ prezidentas, prel Algimantas Bartkus
kiekvieną antradienį atnašauja šv. Mišias už LKR
Šalpos gyvus ir mirusius geradarius.
2010 fiskalinių metų (2/1/09-1/31/2010) raportą
galite gauti LKR Šalpos raštinėje.

NAUJAS VYSKUPAS LIETUVAI
Mons. Gintaras Grušas, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorius,
įšventintas vyskupu rugsėjo 4 d., 2010, Vilniaus arkikatedroje ir paskirtas
Lietuvos kariuomenės ordinaru, perimdamas pareigas iš atstitadynusio
Šiaulių vuskupo, J.E. Eugenijaus Bartulio. Vyskupas Gintaras Grušas
gimė Washingtone, Amerikoje, lietuviškoje šeimoje ir augdamas įsijungė
į lietuvišką, katalikišką veiklą. Akademines studijas baigęs Romoje, buvo
pakviestas darbuotis Lietuvoje kur paskutiniais metais, šalia įvairiausių
kitų pareigų, darbavosi kaip Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis
sekretorius. LKRŠ sveikina naują vyskupą ir meldžia, kad Šventoji Dvasia
apdovanojusi naują vyskupą šventimo malonėmis ir toliau saugotų,
įkvėptų, suteiktų sveikatos ir jėgų ganyti jam paskirtąsias aveles. Lai
Dievo žodis ir kilnus naujo vyskupo darbas būna pavyzdžiu jaunajai
Lietuvai, kurios dvasios branda taip rūpinasi LKRŠ.
J. E. Vysk. Gintaras Grušas.

Aukos LKR Šalpai, pagal teisykles, nurašomos nuo
federalinės valdžios mokesčių.

50 METŲ
2011 metais sueina 50 metų nuo Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos įsteigimo. Planuojama išleisti istorinio pobudžio knygutę
ir kviečiame visus buvusius ir dabartinius geradarius bei geros
valio žmones, perskaityti knygutę, šia proga paskirti auką LKR
Šalpai bei jungtis maldoje už atliktus nuostabius darbus tėvynei
Lietuvai, Bažnyčiai ir žmonijai.
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SPAUDA

ĮSPŪDINGA VEIKLA
Per paskutinius 11 mėnesius nuostabūs projektai, Šalpos
paremti finansiniai, užpildė Lietuvos katalikiškų vienetų
poreikius ir taip galėjo jie įgyvendinti visą eilę nuostabių
darbų.
Kretingos šv. Antano dienos centro
pagrindinė veikla darbas su vaikais 7-17
metų iš Kretingos rajono socialiai remtinų
ir įvairias problemas (smurtą, nedarną,
alkohilizmą ir pan.) išgyvenančių šeimų.
Surinkti vaikus iš apylinkės (nes nėra
jokių transporto priemonių) Šalpa padėjo
nusipirkti automobilį, pertvarkyt gautą
Iškylos metu
sandėlį kur galės vaikus gražiai ir turininberniukas
gai užimti ir padėti vaikams ir jų šeimoms
džiaugiais Baltijos
pažinti Dievo meilę ir Jo gailestingumą.
jūra
Marijampolės Marijos Nekalt. Prasid. Vargdienių seserų
šv. Juozapo namų programa
laikinos vaikų globos
namai “Šaltinėlis.”
Įgyvendinant
programą globos
namų
ugdytiniai
buvo užimti aktyvia
ir pozityvia laisvalaikio praleidimo veikla.
Plečiant vaikų akiratį
buvo siekta įprasminti
bei praturtinti švenčių
laikotarpius, įtraukiant
Pasipuošę karnavalui
į kultūrinius renginius,
popietes, vakarones, tuo pačiu racionaliai išnaudojant jų
laisvą laiką.

Vilniaus Šv. Kryžiaus namai (Nekalto Prasid. vargd. seserų)
— per programą “Senamiesčio vaikai”, siekiama mažinti
rizikos įtaką vaikams, kurie auga socialinės rizikos šeimose.
Programa yra nuosekli ir tikslingai formuoja emocinius,
socialinius, psichologinius, dvasinius įgūdžius, moko sutarti,
bendrauti, būti sveiku ir doru visuomenės nariu.

Marijos Dangaus Ėmimo vienuolyno prašymui “Atmink”
LKRŠ paskyrė $15,000.00 kuris suorganizavo 20-ies dienų
ekspediciją, su tikslu atminti ir įamžinti lietuvių tremtinių ir
politinių kalinių istoriją Komijos respublikos kalėjimuose, o
tuo pačiu ir visam plačiam Sibire.

Ateitininkų Federacija su visais padaliniais iškilmingai
atšventė Ateitininkijos 100-metų jubiliejų. Ateitininkijos
šventimo kulminacija buvo Federacijos kongresas Vilniuje
ir prieškongresinė šimtmečio stovykla Berčiūnuose. Bet
šiais metais, nors ir mažesniu mastu, visur kur tik yra
ateitininkų grupės vyko stovyklos, susibūrimai, aplankymai
vieni kitų, konkursai, televizijos ir radijo reportažai. LKRŠ
sveikina Ateitininkiją tokio gražaus, prasmingo jubiliejaus
proga ir džiaugiasi galėjus finansiniai paremti jubiliejaus
renginius.

Kaip jau priimta praeityje, tai šiemt taip pat Šalpa dosniai parėmė
katalikišką/krikščionšką spaudą paskiriant $60,000.00 internetiniam laikraščiui www.bernardinai.lt; Internetinei krikščionybės
žiniasklaidos tarnybai www.tikiu.lt — $5,000.00; XXI Amžiui
-$30,000.00; Naujam laikraščiui “Katalikas” — $3,000.00; Žurnalui
Naujasis Židinys/Aidai — $20,000.00; Laikraščiui “Žemaičių
saulutė” — $3,000.00; Mėnraščiui “Lietuvių godos” (nemokamas
laikraštis Gudijos lietuviams) — $20,000.00;
Tiberiados bendruomenės “Magnificat
leidiniai”, mėnesinam Dievo Žodžio
kasdienių skaitymų žurnalui —
$4,000.00; Marijonų talkininkų centrui
— $3,617.00, išleisti kun. Kęstučio
Trimako knygą, “Jis man padovanojo būtį”. Šiemet kun. Trimakas
švenčia 50-ies metų kunigystės
jubiliejų;
Krikščioniškų
knygų
leidyklai,”Apyaušris” — $5,000.00, išleisti www.bernardinai.lt
kun. Česlovo Kavaliausko biografiją. vyr. redaktorius
Andrius Navickas
Visi projektai remiami nes jūs supratote
reikalą ir aukojote. Tikime ir ateityje jūsų
reikšmingos pagalbos.

Vaikai ekskursijoje Vilniuje su vadove

Jono Pauliaus II piligrimų centras — siekia padėti
tikintiesiems savyje atrasti Šventosios Dvasios dovanas
ir jas naudoti savo kasdienybėje, sekti Kristumi ir liudyti
evangeliją šiuolaikiniame pasaulyje bei savo aplinkoje.
Gavę $5,000.00 paramą buvo labai laimingi ir dėkingi.

Kybartų jaunimo centro veikla yra atvirai evangelizacinė,
religinė, sveiko patriotizmo, tautiškumo grįsta, nes
laikmečio aplinka nėra palanki tikėjimui, krikščioniškoms ir
tautinėms vertybėms. Centras gražiai veikia užpildydams
begaliniai reikalingą vietą vaikų ir jaunimo gyvenime.
Velykų ryto procesija Kybartų bažnyčioje

Akimirka laukiant iškeliauti į piligriminę kelionę

2010 ŽIEMA

Vilkaviškio vysk.
Katechetikos centras vykdė įvairią
veiklą reikšmingą
tikybos mokytojams
Alytaus dekanato tikybos
per
rekolekcijas,
mokytojų metodinis posėdis seminarus, išvykas, posėdžius,
konferencijas. Taip norima pakelti ir pagyvinti žmonių
atsidavimą tikybos mokytojavimui.

Šv. Mišios Vorkutos kapinėse

Vysk. J. Boruta su jaunimu prie Ateitininkijos 100-mečio
kryžiaus Kęstaičiuose (Jurgitos Paulauskaitės nuotrauka).

KNYGOS BIBLIOTEKOMS
Kai vakarų pasaulyje, į knygas jau nebežiūrima, su dideliu noru bei ilgesiu
Lietuvoje dar vis randasi jų trūkumas ir yra noras užpildyti su gero kvaliteto
katalikiškomis/krikščioniškomis knygomis bibliotekas jų neturinčias. Ir štai
LKRŠ, atsiliepdama į šį poreikį, nusprendė paskirti dosnią sumą pinigų, idant
užpildyti ne tik miestlių arba kaimo bibliotekų lentynas, bet ir katalikiškų arba
katalikiškos krypties mokyklų knygų bibliotekų lentynas. Skaitytojai, mokytojai ir bendrai visuomenė su džiaugsmu sutiko šias puikias žinias ir šiandien,
nors projektas dar nebaigtas, jau daugelis bibliotekų didžiuojasi gautomis
dovanomis. Visa yra koordinuojama per UAB “Katalikų Pasaulio Leidiniai” ir
Lietuvos katechetikos centrą. Iki šiol paskirta virš $200,000.00 vertės knygų.
Popiežinei Lietuvių Kolegijai Romoje irgi buvo reikalingas “Katalikų
pasaulio leidiniai” knygų rinkinys, ir tam tislui paskirta $1,400.00, o gale 2010
vasaros gautas prašymas iš Lietuvos katechetikos centro dėl mokyklų
tikybos kabinetų aprūpinimo metodine literatūra ir šiam tikslui paskirta
$80,000.00. Jeigu skaitytojas neabejingas šiam projektui, kviečiame prie jo
prisidėti atsiunčiant auką LKRŠalpai.

Rokiškio m. viešoji biblioteka su dėžėmis
padovanotų knygų

20-ties METŲ JUBILIEJUS
Vyskupijų katechetikos centrai įvairiai šventė 20-ies metų mokymą
katalikų tikybos valstybinėse mokyklose. Šiaulių vysk. pakvietė
mokinius dalyvauti konkurse “Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
Evangeliją”. Konkurso laimėtojai buvo apdovanoti iškilmingam
muzikiniam renginyje, patys skatė pranešimus, komentavo savo
meno kūrinius, muzikas, o suaugusieji dalinosi savo tikėjimo
patirtimis. Vilkaviškio vyskupijos katechetinis centras pravedė
šventinius susitikimus, parodas, metodinius posėdžius.Vilniaus
arkivysk. Katechetikos centras dėl krizės problemų apsiribojo
kukliai švęsti jubiliejų, geriausių arkivyskupijos tikybos mokytojų
rinkimu.

Parodos “Akimirkos” atidarymas Marijampolėje

2010 LIETUVOS
JAUNIMO DIENOS
PANEVĖŽYJE

Jaunimo Dienos tai vienas svarbiausių įvykių
katalikiškame pasaulyje, kai daugelis aktyvių
tikinčiųjų susirenka į vieną vietą liudyti Kristaus ir
džiaugiasi, galėdami būti vieni su kitais, tarp savo
bendraminčių. Lietuvoje Jaunimo dienos pirmą kart
vyko 1997 metais kada buvo piligriminė kelionė
nuo Aušros Vartų į Trakus. Po to įvykio vis gausėjo
dalyvių skaičius ir šiemet Panevėžyje jau atsilankė
apie 7000 dalyvių. Keli šimtai panevėžiečių
šeimų priėmė piligrimus nakvynei, daugiau nei
300 savanorių padėjo dalyviams iškilus įvairiems
klausimams ir nors sunku tikėti bet iš virš 100
išėjusių išpažinčių klausyti kunigų, nebuvo matyti nuobodžaujamų. LKRŠ šiam tikslui paskyrė
$63,000.00. Jūs mieli geradariai per aukas LKR
Šalpai prisidėjote prie šio sėkmingo renginio.

