REIKALINGAS INVENTORIUS

SKAUDUS SUDIEV

Gan dažnai gaunami prašymai idant Šalpa padėtų įsigyti
kokį nors reikalingą naują inventorių arba pakeisti sudėvėtus, pasenusius daiktus į naujoviškesnius. Po dvidešimts
metų nepriklausomybės jau daugeliui Šalpa padėjo tai
padaryti, tačiau tokie prašymai dar nesibaigia.

Utenoje, jau daugelį metų darbavosi nuoširdi, pasiaukojanti, artimą mylinti dabar 89 metų, seselė Dolorita Butkus. Joks geras
darbas neapsieidavo be jos. Utenoje ji daug gero padarė įsteigdama Maisto sandėliuką, kur buvo dalinami maisto produktai
vargstantiems ir nuskriaustiems, ir nepailstamai besidarbuodama šv. Klaros palaikomojo gydimo ligoninėje. Daugelis projektų
įgyvendintų ligoninėje, pavyko tik jos entuziazmo ir nepailstamos energijos dėka. Deja, seselę aplankė nelaimė, kai mieste
sukamos durys nesustojo ir ją sunkiai sužeidė. Atsigauti pilnai nebeįmanoma ir štai su širdgėla ir ašaromis ji atsisveikino su
jos mylima Lietuva ir jos žmonėmis jos generalinės vyresniosios pašaukta sugrįžo namo į Pittsburgą užsitarnautam poilsiui.
Bet jos didžiausias rūpestis liko tas Maisto sandėliukas, kuris padėjo žmonėms išvengti bado. 2011 m. Šalpos paskirtų pinigų –
$10,000.00 – užteks tiktai iki pradžios 2012-tųjų. Seselė tiki, kad atsiras rėmėjų šiam projektui! Džiaukis užsitarnautom poilsio
dienomis mylimų seserų prieglobstyje.

ma
kompiuterinė
technika, kuri leidžia
kiekvieną sekmadienį prieš Šv. Mišias
parapijiečių susikaupimui demonstruoti
skaidres.

Plungės bažnyčia

Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožinio parapijai ir
Darsūniškio Švč. M. Marijos parapijai paskirta parama
bažnyčių įgarsinimui. Klebonai labai dėkingi Šalpai už
paskirtą paramą, nes dabar šv. Mišios bus žymiai prasmingesnės.

apie Rūpintojėlio istoriją

Kauno J. Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos
koplyčiai labai reikėjo baldų – ypatingai suolų/kėdžių –
kurie būtų lengvai sukeisti pagal vykstamus užsiėmimus.
Šiam tikslui Šalpa paskyrė $2,000.00. Dar trūksta lėšų,
bet mokykla tiki, kad ateityje atsiras aukotojai, kurie padės
pilnai reikalą įgyvendinti. Taip pat Kulautuvos vidurinei
mokyklai labai buvo reikalinga parama tikybos kabineto/
koplyčios įrengimui. Šalpa jai irgi finansiškai padėjo.

Marijampolės Vaiko tėviškės namams paskirta
$14,000.00 naujų lovų įsigijimui. Administracija begaliniai
dėkinga už tokį dosnumą, kuris įgalins vaikučius rimčiau
pasilsėti.
Naujai steigiamam katalikiškam vaikų darželiui “Mažutėliai”
Vilniuje, seselėms kurios ten dirbs prašant, buvo paskirta
parama dalinei technikai, aplinkos priežiūros reikmenims
ir administraciniams reikalams įsigyti. Didelis džiaugsmas
turint naują katalikišką darželį.

Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijai buvo reikalinga
kompiuterinė įranga pastoraciniams tikslams įgyvendinti
ir prašymas buvo dalinai patenkintas. Nuotraukoje mato-

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa sveikina visus geradarius su Šv. Kalėdoms ir
Naujaisiais 2012 metais. Lai meilė, taika ir ramybė lydi visas jūsų gyvenimo dienas!
– LKRŠ Prezidentas prel E. Putrimas, Direktorių Taryba ir raštinės tarnautojos
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IN MEMORIAM
Visai netikėtai į Amžino Tėvo namus iškeliavo a.a. kun.
Arvydas Žygas. Jis buvo šaunus kunigas, visų mylimas
ir gerbiamas. Paliko didelę spragą išeivijos lietuvių dvasiniam gyvenime. Ilsėkis Viešpaties ramybėje gerbiamas
Kunige!

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Žiniarastis
2011/2012 Žiema

Lietuvių
Katalikų
Religinė
Šalpa

PASAULIO JAUNIMO DIENOS MADRIDE

Barstyčių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado parapijai, kuriai vadovauja kun. Tomas Žlibinas, Šalpa paskyrė $5,000.00 naujai parapijos namų šildymo sistemai.
Kunigas Tomas labai dėkingas už paramą. Jis ir parapijiečiai meldžiasi už Šalpą ir jos geradarius.
J. Urbšio mokyklos koplyčioje mokiniai pasakoja

LKRŠ ŽINIOS

Jau daugelį metų katalikiškas jaunimas renkasi į svetingus kraštus Pasaulio
Jaunimo Dienoms (PJD) ir nuo nepriklausomybės atstatymo Lietuvos
katalikiškas jaunimas irgi jose dalyvauja. Taigi šiemet, 2011-taisiais, 26–tąjį
kartą dėmesys buvo skiriamas Ispanijai, kur Madrido mieste vyko PJD.
Iš Lietuvos vyko apie 1300 jaunimo, kurie turėjo progos pabendrauti su
jaunimu iš įvairiausių pasaulio šalių, pasimelsti drauge, išklausyti katechezės
komandos vyskupų, Gintaro Grušo ir Arūno Poniškaičio, pravestas programas
bei pamatyti, išgirsti mylimą šv. Tėvą, Benediktą XVI - momentas, kuris
paliko didelį įspūdį visiems dalyvavusiems. Savaime aišku, kad jaunimo
renginys neapsieitų be muzikos ir čia Lietuvą gražiai atstovavo krikščioniška
roko grupė “GYVAI”. Viskas labai nuostabiai gražiai praėjo palikdamas gilų
įspūdį dalyvavusiems. Šalpa prisidėjo prie šios šventės paskirdama finansinę
paramą Lietuvos jaunimui visokioms išlaidoms, ir roko grupei kelionės
išlaidoms.
Šventas tėvas,
Benediktas XVI

64-25 Perry Avenue
Maspeth, NY 11378-2441

ADDRESS CORRECTION REQUESTED

Kauno arkivysk. Kauno I dekanato dalyviai
Pasaulio Jaunimo Dienose.
Kardinolas A. Bačkis šventina Naujas “Mažutėliai”
darželio patalpas.
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Vysk. G. Grušo ir vysk. A. Poniškaičio katechezės
programos dalyviai PJD

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

STOVYKLŲ DŽIAUGSMAS
Klaipėdos Marijos Taikos
Smagiausias momentas visų metų būna kai vaikai, jaunimas
Atsinaujinimo šv. Dvasioje stovyklos, o į 2010
Karalienės
organizuota
ir šeimos turi progą pailsėti, pasidžiaugti gamta, ir pabendrauti
metų pabaigą net ir šokių stovykla. Džiaugsmo
vasaros
stovykla
įvyko
vasaros stovyklose. Šalpa supranta, kad tai yra labai
buvo kupini visi stovyklautojai.
kunigo misionieriaus H. Šulco
reikalinga ir naudinga, todėl jau nuo pat nepriklausomybės
įsteigtoje “Jaunimo sodyboje”,
atstatymo dosniai remia
Paskutiniu laiku vis labiau populiarėja ministrantų
kuri randasi Kretingos rajono
įvairiausias stovyklas. 2011
(mišių patarnautojų) stovyklos. Jos organizuojamos
Kėkštų kaime. Į stovyklą
metais prašymų stovykloms
vyskupijų ir čia berniukai iš vyskupijos parapijų
Po konferencijų Šeimos stovykloje vyksta darbas
“Spiečius”,
sugužėjo
gauta iš 48 vienetų ir
(padalinami į dvi grupes pagal amžių) turi progos
grupelėse-pasidalijimas mintimis, gyvenimo
jaunimas
jau
šeštą
kartą,
visiems prašymams buvo
pabendrauti jiems palankioje atmosferoje.
liudijimas, malda vienas už kitą
kurioje
buvo
norima
kiek nors paskirta lėšų.
Vilniaus, Kauno arkivyskupijos ir Telšių vyskupija
supažindinti vaikus ir jaunimą su lietuviškomis šventėmis bei
Džiaugsmas iš gavusiųjų
tokias stovyklas suorganizavo 2011 metais.Tikima, kad taip
jų pagrindiniais akcentais, ugdyti naujus vadovus, mažinti
neapsakomas.
Visų
stovyklos padės pritraukti daugiau vaikinų į kunigystę.
atotrūkį tarp įvairių kartų ir socialinės atskirties grupių,
stovyklautojų dažniausias
Kretingos Šv. Antano Dienos
stiprinti bendruomeninius ryšius, skatinti savanorystę
centro vaikai vasaros stovyklos
klausimas: Ar kitais metais
Kybartų kun. Jaugelio centras irgi jau daugelį metų
metu “kepa” smėlio pyragą .
ir vėl galėsim stovyklauti?
organizuoja labai sėkmingas, išradingas
stovyklas, kurios be Šalpos paramos
Dažniausiai, jeigu stovyklos sėkmingos, jos
negalėtų priimti tokį didelį skaičių
ir vėl organizuojamos. Pranciškoniškojo
stovyklautojų. Stovyklos pavadinimas
Jaunimo Tarnyba (PJT) yra viena iš
šiemet “Aš tai galiu…” ir jau kelintus metus
sėkmingiausių stovyklų organizatorių, Jos
centras, susidėjęs su Kazlų Rūdos parapija
stovyklos vyksta Pakutuvėnuose, kur į šeimų
sumaniai ir įdomiai praveda draugišką
stovyklas suvažiuoja virš 300 stovyklautojų.
stovyklą idant vietovių jaunimas galėtų
2011 metais buvo surengta ne tik
susidraugauti ir plėsti draugystės
Šeimų stovyklos lektoriai br.kun. Antanas
Šv. Mišių auka Kybartų stovykloje.
Blužas OFM ir s. Dominyka Marija
šeimų stovykla, bet ir Šlovinimo bei
akiratį.

bendruomenėje,
kaip
atsakomybę
ir
įsipareigojimą,
ugdyti
dorovines
vertybes,
remiantis
krikščioniškomis
Į “Spiečiaus” stovyklą atvyko net
nuostatomis.
Stovykla
ir Kalėdų Senelis
šauniai praėjo ir stovyklos
uždaryme visi dalyviai vienbalsiai kartojo, jog nenori palikti
sodybos!
Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vaikų ir paaugliu vasaros stovykloje dalyvavo 50 jaunimo nuo 9-15 m.
ir 12 vadovų. Organizatoriai atsiliepdami
į Lietuvos vyskupų kvietimą 2011
metus skirti Dievo
gailestingumui,
stovyklą pavadino
“Būk gailestingas”.
Aiškiai pagal šį šūkį
stovykloje sukosi jos
Žaidimas, kuris teikėsi nuspręsti
veikla.
‘Kas stipresnis”

(LKRŠ stipendininkė, dabar Šv. Jono
bendruomenės narė)

PARAMA SPAUDAI
Lietuvoje krikščioniška/katalikiška spauda sunkiai verčiasi.
Šalpa, pagal galimybes vis padeda ir taip buvo ir 2011
metais.
Laikraštis XXI Amžius pergyvena sunkius laikus. Leidybos
išlaidos vis didėja, o skaitytojų skaičius tikrai ne. Gavus net
du prašymus 2011 metais Šalpa vėl sutiko padėti nes, tikrai
negalima pasilikti tiktai prie pasaulietiškos spaudos, kuriai
patinka sensacijos ir visai nesvarbu teisybė. XXI Amžius
taip pat leidžia laikraštį “Katalikas”, Šalpa ir jam finansiškai
padėjo. Kaip praeityje taip ir šiais metais Šalpa dosniai
parėmė internetinį laikraštį www.bernardinai.lt paskirdama
$80,000.00 idant galėtų šiek tiek atsispirti prieš pasaulietišką antplūdį. Andrius Navickas yra sumanus šio laikraščio
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PRASMINGA VEIKLA
vyr. redaktorius. V.š. Į. Katalikų Interneto tarnybai, kuriai
vadovauja Dalė Šmerauskaitė, paskirta $10,000.00, o
mėnesiniui žurnalui “ARTUMA”, paskirti pinigai idant siuntinėtų žurnalą šeimoms labiausiai stokojančioms pinigų.
Naujasis Židinys / Aidai – paskirtos lėšos įsigyti dviem
kompiuteriams ir patalpų nuomai, o Marijos Šaknienės
leidžiamas nemokamas laikraštis Baltarusijos lietuviams
“Lietuvių Godos” jokiu būdu neišsilaikytų be suteiktos
Šalpos paramos. Stambiausi paskyrimai atiteko “Katalikų
Pasaulio leidiniams”, $29,000.00 aprūpinti valdiškų mokyklų tikybos kabinetus Šventuoju raštu ir $20,000.00 pabaigti
projektą, pradėtą keletą metų atgal - aprūpinimui miestelių
ir kaimų bibliotekas katalikiška, vertinga literatūra.

Lietuvos Caritas atsiuntė finansinės paramos prašymą
jų vykdomam projektui “Kalinių globa ir reintegracija”.
Valdžia kuria įvairias nuteistųjų integracijos programas,
bet deja nuteistieji arba buvę kaliniai greitai prisitaiko prie
naujų sąlygų ir vėl eina įprastais keliais. Niekas per daug
apie tai nesirūpina. Tačiau atsirado geros valios žmonių,
kurie matė reikalą padėti nuteistiems atsigauti dvasiškai.
Lietuvos Caritas bendrauja su jais, sutelkdamas gausų
būrį savanorių iš įvairių socialinių sluoksnių ir suranda taip
reikalingą finansavimą. Buvo pasirinkta dvasinė programa
(Alfa kursai) ir vedama nuteistiesiems iki gyvos galvos.
Nuteistieji ne iš karto
patikėjo
savanorių
gerais ketinimais ir tik
po pusantro mėnesio
suprato, kad savanoriai išties dirba nuoširdžiai su tikėjimu ir be
Giedam Viešpačiui naują giesmę
jokio atlygio sau. Tai
Lukiškių kalėjime

įvyko Lukiškių kalėjime. Antrą kartą buvo vykdoma sėkminga programa Marijampolės pataisos namuose.
Babtų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos savaitinis
vaiku ir jaunimo centras “Jėzui linksmai”, prašė finansinės paramos centro veiklai kuri yra labai įvairi. Kiekvieną
sekmadienį vaikai ir jaunimas dalyvauja Šv. Mišiose,
vadovauja giedojimui evangelizacinėse ir piligriminėse
kelionėse, dalyvauja/
gieda vasaros stovyklose ir reguliariai
dalyvauja savaitinėse repeticijose, tris
dienas per savaite.
Čia pirmas kartas,
kad Babtų parapijos
kokia nors organizacija
Babtų jaunimo centro surengto
kreiptųsi paramos į Šalpą. vaikinų savaitgalio akimirka
Prašymas buvo patenkintas.

ŠALPOS 50-ies
METŲ JUBULIEJINĖ
ŠVENTĖ
Negalint suderinti visų reikalingų duomenų, 2011 metais planuota
šventė atidėta iki 2012 m, balandžio 22 dienos. Atšvęsti šventę
į New Yorką atvyksta Čikagos populiarus vyrų vienetas, kuriam
vadovauja Darius Polikaitis, kuris ne tik koncertuos salėje, bet
ir giedos Maspetho lietuviškoje Atsimainymo bažnyčioje per
iškilmingas padėkos šv. Mišias. Prieš muzikinę dalį įvyks trumpa
programėlė, kurios metu bus pristatytas Monikos PaulavičiūtėsKungienės leidinys apie LKRŠ 50-ies metų veiklą. Po koncerto
bus pietūs toje pačioje salėje. Labai nuoširdžiai visi skaitytojai
kviečiami iš arti ir toli atvykti ir savo dalyvavimu pagerbti Šalpos
svarų įnašą Lietuvos ateities užtikrinime. Platesnė informacija
bus Šalpos internetinėje svetainėje www.LKRSalpa.org

Nuo11/1/2010 - 10/31/2011, neskaitant
stipendijų, Lietuvai buvo suteikta virš
$1,500,000.00 parama. Didelė padėka
priklauso jums mieli Šalpos geradariai.
Meldžiame ir kviečiame ir ateityje nepamiršti Šalpos atsiunčiant dosnią auką.
2011 fiskalinių metų (2/1/2010- 1/31/2011) raportą galite
gauti kreipiantis laišku arba e-paštu į Šalpos raštinę
Nepamirškite LKR Šalpos sudarant testamentus. Jie svariai
padeda Šalpai toliau tęsti iškilų labdaros darbą Lietuvai. Visos
aukos nurašomos nuo Federalinių mokesčių pagal taisykles.

STIPENDIJOS
$500.00 metinės stipendijos skiriamos kvalifikuotiems katalikams
studentams studijuojantiems aukštuosius mokslus Lietuvoje. Yra
buvę ir išimčių, ypatingai tiems kurie studijuoja religinę tematiką.
2011 metais išduota $10,000.00 stipendija Sauliui Matulevičiui,
Kauno vyskupijos šeimos centro direktoriui, kuris planuoja
ruošti daktaratą įžymiam Cambridge universitete Anglijoje. Per
aprašomą laikotarpį išduotos 82 stipendijos po $500.00, iš viso
$41,000.00 vertės ir 10 stipendijų 69,500.00 vertės studijuojantiem užsienyje.

ŠIRDNGAS
AČIŪ!

Clevelande gyvenantis Zenonas Obelenis jau nuo
1964 metų vadovauja ten veikiančiam pagalbiniam
Šalpos lėšų telkimo komitetui. Deja, sulaukęs
garbaus amžiaus ir neturint žmonių, kurie galėtų
jo pareigas perimti, dėkodamas Clevelando žmonėms už gražų bendradarbiavimą, praneša, kad
nuo 2012 pradžios metų uždaro Clevelando skyrių.
Šalpa yra labai dėkinga gerbiamam p. Obelenui
už jo įdėtą darbą ir sutelktas lėšas, bei visiem jo
balsą išgirdusiems ir dosniai tiek daug metų aukojusiems Šalpai, rėmėjams. Lai Dievas laimina jo ir
jo bendradarbių likusias gyvenimo dienas suteikdamas malonių jomis pasidžiaugti, o mirusiems lai
suteikia Amžinojo džiaugsmo buveinę.

Naujas sąstatas
Lietuvių Katalikų
Religinės Šalpos
Direktorių Tarybos
Prelatui Algimantui Bartkui netikėtai atsistatydinus
iš Šalpos Prezidento pareigų, per 2011 m. birželio
2 d., LKRŠ Metinio suvažiavimo balsavimą buvo
išrinktas vienas naujas direktorius ir perrinkti trys.
Po suvažiavimo įvyko naujos Direktorių Tarybos
posėdis, kuriame pasidalinta pareigomis ir nauju
prezidentu išrinktas prelatas Edmundas Putrimas.
Nauja Direktorių Taryba: vysk. Paulius A.
Baltakis, OFM, prel. Algimantas Bartkus, Gintaras
Čepas,
kun. Aurelijus Gricius, OFM, vysk.
Gintaras Grušas, Salvijus Kungys, Ilona Laucienė,
Aldona Lingertaitienė, ses. Eugenia Lukoshius,
Vita Matusaitienė, Monika Sabalienė, kun Jonas
Šileika, OFM, kun. Augustinas Simanavičius, OFM,
kun.Steponas Žukas. Direktorių Tarybos patikėtinis
– kun. Vytautas Volertas

