
MOKYMAMS, REKOLEKCIJOMS, SUSITIKIMAMS
Per šiuos metus LKRŠ daugiausiai gavo prašymų paremti įvairias
rekolekcijas, seminarus, mokymus, susitikimus bei kitokius
evangelizacijai ir Dievo žodžio mokymui ir skleidimui skirtus projektus.
2013 m. Šalpa patenkino net 86 šios rūšies prašymus, paskirdama
$348,100 dolerių paramą. Nemaža dalis paremtų rekolekcijų ir mokymų
yra skirti jaunajai kartai, studijuojančiam jaunimui. Buvo taip pat paremti
Katechetikos ir Šeimos centai prie vyskupijų ir jų vykdomi įvairūs
mokomieji, ugdomieji, katechizaciniai projektai, Alfa kursai, vienuolijų,
parapijų organizuojamos rekolekcijos ir susitikimai. LKRŠ visada
džiaugsmingai paremia naujas šaunias iniciatyvas. Šįmet mes
džiaugiamės parėmę tokią svarbią ir Lietuvoje dar tik pamažu kuriamą,
nuolatinių diakonų ugdymo programą. Dėka jūsų dosnių aukų, Kauno
arkivyskupijos diakonų ugdymo centrui, Šalpa galėjo paskirti $7,000
dolerių paramą, būsimų diakonų ugdymui. Ši programa paruoš
pasauliečius tarnystei, jie talkins kunigams atlikdami parapijose
katekizacinį darbą, artimo meilės tarnystę, bei padėdami kunigams teikti
kai kuriuos sakramentus. Mažėjant pašaukimų į kunigystę, ši nauja
iniciatyva turėtų duoti puikių vaisių. LKRŠ dosniai ($30,000) parėmė
Klaipėdoje esantį Labdaros ir paramos fondą dvasinės pagalbos
jaunimui centrą (DJPC). Jie kuria prekybos žmonėmis prevencijos
programą ir apmoko savanorius dirbti su rizikos grupės šeimų vaikais,
globos namų auklėtiniais, ir pan.
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Per 2013 m. LKRŠ įvairiems projektams paskyrė
$1,035,900 paramos

P A R A M A

S T O V Y K L O M S
LKR Šalpa per 2013 m. parėmė 55 stovyklas
paskirdama $188,200 dolerių paramą. Jose vasaros
metu ilsėjosi, džiaugėsi ir dvasiniu penu buvo
pamaitinti net 3,917 žmonės. Stovyklos buvo
įvairiausios: vaikų, jaunimo, šeimų, tiek mažos (25
vaikų), tiek didelės (iki 300 žmonių). Orgnaizuojamos
parapijų, vienuolijų ar didesnių organizacijų kaip
Skautai ar Ateitininkai. Viena didžiausių stoyklų (300
dalyvių), kurią parėmė LKRŠ buvo Pakutuvėnuose

vykusi, šeimų evangelizacinė stovykla, skirta Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, kurią
organizavo Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Šalpa paskyrė dosnią $10,000 auką. LKR Šalpos paramą
šiais metais gavo dvi ne Lietuvoje vykusios stovyklos: „Neringos“ stovykla (VT), kurioje vaikai ir šeimos puoselėja
krikščioniškas tradicijas, praturtina kultūrines, lietuvių kalbos žinias, bei Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugijos
organizuota Seinų lietuvių parapijos vasaros vaikų stovykla, kurioje dalyvavo 50 žmonių. Šalpos remiamos
vasaros stovyklos vargiai apseitų be Jūsų, aukotojai, paramos. Didelis, JUMS, AČIŪ visų stovyklautojų vardu!!! 

P A R A M A

S T U D I J U O J A N č I A M  J A U N I M U I  
Per 2013 m. LKRŠ paskyrė 108 stipendijas
universitetinio išsilavinimo siekiančiam tikinčiam
jaunimui. Buvo paskirta 80 stipendijų po $500
dolerių gerai besimokantiems studentams katalikams.
12 stipendijų skirtos užsienyje studijuojantiems
katalikų studijas lietuviams. Penkiems studentams
studijuojantiems Tarptautiniame Teologijos Institute,
Austrijoje, LKR Šalpa paskyrė stipendijas, kurių
bendra suma siekė $12,000 dol. Studentai užbaigę
studijas, grįžta į Lietuvą ir panaudoja įgytas žinias
įsijungdami į katalikiškas organizacijas Lietuvoje. Iš
viso per 2013 m, Šalpa stipendijoms skyrė $92,300

dolerius.

P A R A M A

I N V E N TO R I U I  AT N A U J I N T I
Per 2013 m. LKR Šalpa paskyrė $96,300 dolerius prašymams atnaujinti pasenusį ar įsigyti naują
inventorių. Iš viso buvo paremti 28 prašymai, gauti iš parapijų, vienuolijų, krikščioniškų organizacijų,
seminarijų. Inventorius sensta, lūžta, nusidėvi, jį reikia nuolat keisti, informacinės sistemos ir technologijos ypatin-
gai greitai sensta ir jų pakeitimui reikia ypatingai didelės paramos. Tai suprasdama Šalpa skyrė paramą
Popiežiškajai lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijia Romoje, atnaujinti bibliotekos techninę bazę ($5,000). Šv. Juozapo
senelių Globos namai Panevėžyje, gavo paramą ($4,000) įvesti belaidę pagalbos iškvietimo sistemą Ding Dong,
kuri palengvins ligonių susisiekimą su aptarnaujančiu personalu. Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo vargdienių
seserų Šv. Kryžiaus namų Socialinis centras (Vilniuje) gavo paramą įsigyti 4 naujus
kompiuterius, kurie bus skirti Senjorų programai. Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų Pal. Arkivysk.
Jurgio Matulaičio Namai Kaune, už gautą iš Šalpos paramą ($2,500) įrengs „Skalbyklą nepasiturintiems“, kur
socialiai remtini žmonės ir kiti varguoliai galės nemokamai skalbti ir išsidžiovinti. Dekojam Jums aukotojai, kad
remiate šiuos svarbius ir reikalingus paramos projektus. 

P A R A M A

K ATA L I K I Š K A I  Ž I N I A S K L A I DA I
2013 m. LKRŠ parėmė 13 žiniasklaidos ir 10 katalikiškos leidybos projektų. Šiai svarbiai ir daugiausiai žmonių
pasiekiančiai evangelizacijai Šalpa skyrė $176,000 dolerių.
Didžiausią LKRŠ paramą gavę žiniasklaidos priemonės (2013):
"Bernardinai.lt"- internetinis dienraštis, turintis 170,000 skaitytojų per mėn., paskirta - $70,000
"Bitutės žurnalas" - katalikiškas mėnraštis, skirtas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams -$10,000
"XXI amžius" ir jo priedai - krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis - $10,000
"Draugas News" - leidžiamas anglų kalba (JAV) - $10,000
"Lietuvių godos" - laikraštis, skirtas palaikyti ir skatinti katalikybę Gudijos bei rytų Lietuvos lietuvių tarpe
(Baltarusija) - $10,000
"Artuma" - Caritas leidyklos leidžiamas mėnraštis šeimai 10,500 egz. - $5,000

P A R A M A

R E N G I N I A M S
P A R A M A
2013 metai buvo gausūs evangelizacinių renginių
Lietuvoje ir už jos ribų. LKR Šalpa džiaugiasi
galėdama prisidėti prie tokių svarbių renginių,
kaip Lietuvių Jaunimo dienos ir Pasaulio jaunimo
dienos, organizavimo. 2013 m. Šalpa paskyrė
$65,000 paramą 10-čiai katalikiškų, evangelizacinių
renginių, bei 5–ioms piligriminėms kelionėms. Didžiausias ir
masiškiausias Lietuvos katalikų renginys 2013 m.-
Lietuvos Jaunimo dienos (LJD) vyko Kaune birželio
23-28d su šūkiu „Jus aš draugais vadinu”. Renginys
pritraukė virš 8,000 jaunų žmonių iš visos Lietuvos, kurie
kartu meldėsi, kalbėjo Rožinio maldą, dalyvavo šv.
Mišiose. Kaunas buvo tapęs viena didele bažnyčia be sienų ir su daug jaunimo, kuris liudijo Jėzų savo
bendraamžiams. Mieste visą savaitę vyko įvairūs renginiai: koncertai, spektakliai, šokiai, filmai, parodos,
konferencijos, katechezės, liudijimai ir kiti susitikimai, kviečiantys žmones švęsti gyvenimą, dalytis savo patirtimi,
jog būti Jėzaus draugu yra gera. LKRŠ parėmė šį gražų renginį $28,800 dolerių. Pasaulio jaunimo dienos vyko
Rio de Ženeire, Brazilijoje, kur trys su puse milijono jaunų žmonių susitiko su popiežiumi, kad švęstų ir stiprintų
savo tikėjimą bei liudytų pasauliui, jog Bažnyčia yra jauna ir gyva. Susirinkimo šūkis -“Eikite ir padarykite mano
mokiniais visų tautų žmones”. Iš Lietuvos buvo atvykę apie 80 piligrimų, kuriuos priglaudė ir jais rūpinosi vietinė
Lietuvių parapija. LKR Šalpa parėmė lietuvių piligrimų dalyvavimą susitikime, padėdama užmokėti dalyvių nario
mokestį. Šiam projektui paremti skyrė $16,000. 2013 m. Lietuvoje buvo minimas Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupijos 600 metų jubiliejus, kuriam organizuoti LKRŠ paskyrė $5,000. Greta įvairių maldos momentų vyko ir
mokslinė konferencija, kryždirbių paroda, jaunimo diena Varniuose, jubiliejaus paminklo atidengimas, šv. Mišios,
600 piligrimų žemaičių, iškeliavo kaip piligrimai į Romą. Vyko stovyklos, piligriminiai žygiai šia tema visus metus.



Mieli LKR Šalpos Rėmėjai ir Geradariai,
pirmiausiai noriu Jums padėkoti, kad esate, kad
tikite mumis ir remiate Šalpos darbus. Nepaisant
kasdieninių sunkumų, išbandymų su kuriais
kiekvienas iš mūsų susiduriame, LKR Šalpa
nuoširdžiai dėkoja Jums, mieli mūsų Rėmėjai,
kad palaikote mus, kad siunčiate savo aukas, kad
nepamiršte įtraukti Šalpą savo testamentuose,
kad garsiai ir savo draugų, pažįstamų rate
skelbiate apie Šalpos veiklą ir nuveiktus darbus.
Be Jūsų dosnių aukų nebūtų ir mūsų, ir tos taip
reikalingos ir laukiamos paramos Lietuvos
Katalikų Bažnyčiai. 
Mielieji, praėjo dar vieneri metai, per kuriuos
Šalpa Jūsų dosnių aukų dėka, galėjo vykdyti
savąją misiją. Naudodamasis proga, noriu Jums
priminti dabartinę LKR Šalpos misiją, kuri per ilgą, 52- jų metų organizacijos gyvavimo laikotarptį, keitėsi kartu su
Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir jos poreikiais. Norėtume paprašyti, kad kuo plačiau skelbtumėte šią mūsų misiją:
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje, ir jos
išeivijoje.
2013 metais LKR Šalpa gavo 251 paramos prašymą iš katalikiškų organizacijų, iš kurių net 223 prašymai bent
dalinai buvo patenkinti. Tai yra, net 89% visų prašymų gavo didesnę ar mažesnę paramą. LKR Šalpa labai norėtų
padėti visiems prašantiems, bet deja to padaryti neišgali. Vien per parėjusius 2013 metus Šalpos gautų paramos
prašymų suma siekė $2,466,419 dolerių. Dėka Jūsų dosnių aukų, gautų keleto palikimų LKR Šalpa galėjo paskirti
net $1,035,900 dolerius šių metų prašymams paremti. Didelis Jums AČIŪ!

Parama Lietuvai daugiau, kaip milijonas dolerių

Paramos paskirstymas pagal LKR Šalpos misiją 2013 m.

LKRŠ Direktorių Taryba ir raštinės darbuotojai: Milda Palubinskas,
arkivysk. Gintaras Grušas, Vida Jankauskienė, Ilona Laucienė, kun. John
Puodžiūnas OFM, Vita Matusaitis, vysk. Paulius A. Baltakis OFM, Josephina 
Senken, kun. Jonas Šileika OFM, Salvijus Kungys, kun. Aurelijus Gricius 
OFM, prel. Edmundas Putrimas, kun. Vytautas Volertas. (Nuotraukoje nėra prel.
Algimanto Bartkaus, Monikos Sabalienės, Gintaro Čepo, Aldonos Lingertaitienės.)

LKRŠ ŽINIOS
L i e t u v i ų  K a t a l i k ų  R e l i g i n ė s  Š a l p o s  Ž i n i a r a š t i s

2013 m. pavasaris - žiema

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje.
64-25 Perry Ave. Maspeth, New York 11378 • tel. 718-326-5202 • www.LKRSalpa.org • www.LCRAid.org

Galime pasidžiaugti, kad LKRŠ parama pasiekia ne tik lietuvius bei katalikiškas organizacijas Lietuvoje, bet ir
lietuvius katalikus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Brazilijoje, Italijoje, Austrijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Šiais
metais buvo paremtas laikraštis "Draugas"; naujas mėnesinis laikraštis "Draugas News" leidžiamą anglų kalba;

Lietuvos jaunimas dalyvaujantis Pasaulio jaunimo dienose Rio de Žaneire, Brazilijoje;
Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegija Romoje; studjuojantys studentai

Tarptautiniame Teologijos Institute, Austrijoje; vienintelis Gudijoje (Baltarusija) lietuvių
kalba leidžiamas laikraštis "Lietuvių godos"; bei Seinų parapijos vasaros vaikų
stovykla. Lietuvos vyskupai šiuos naujus bažnytinius metus pakelbė Šeimos
metais. Jums, Rėmėjai, nuoširdžiai dėkojame, kad esate LKR Šalpos dalis ir
kartu, kaip viena didelė Šeima, siekime kilnių, prasmingų darbų eidami tikėjimo keliu.

Nuošidžiai Jūsų,
Salvijus Kungys,

LKR Šalpos reikalų vedėjas

IN MEMORIAM

2013 m. balandžio 5 d. Popiežius Pranciškus paskyrė vyskupą Gintarą Grušą
Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Naujasis Lietuvos arkivyskupas yra ir LKR
Šalpos Direktorių Tarybos vicepirminikas. Popiežius priėmė kardinolo A. J.
Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam
sulaukus 75 metų amžiaus. Arkivyskupas Grušas pradėjo vykdyti naujas
pareigas su iškilmingomis ingreso Šv. Mišiomis, kurios įvyko
Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo šventėje, balandžio 23 d. Vilniaus
Arkikatedroje. Vyskupas Gintaras Grušas gimė 1961 m. rugsėjo 23 d.
Washington’e, JAV. Augdamas lietuvių šeimoje, įsitraukė į tautinę ir katalikišką
išeivijos veiklą. 1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo A.
J. Bačkio įšventintas kunigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos Vyskupų
Konferencijos generaliniu sekretoriumi. 2010 m. Šventasis Tėvas Benediktas
XVI monsinjorą Gintarą Grušą paskyrė Kariuomenės ordinaru ir tais pačiais

metais jis buvo konsekruotas vyskupu.
LKR Šalpa sveikina arkivyskupą Gintarą Grušą ir meldžia gausių Dievo malonių

darbuojantis Viešpaties vynuogyne.

Mieli Lietuvių katalikų religinės šalpos Bendradabiai ir Geradariai,
baigiantis Tikėjimo metams noriu padėkoti už Jūsų tikėjimą, kurį išreiškiate konkrečiais artimo meilės
darbais – paremdami krikščionišką veiklą Lietuvos vyskupijose bei užsienio lietuvių parapijose ir taip

pasidalindami mums suteiktą tikėjimo dovaną su kitais.
Kvietimas į naująją evangelizaciją teskatina mus visus kartu melstis ir darbuotis, kad visi, ypač mūsų

jaunimas, sutiktų Jėzų Kristų ir gyventų pagal Evangeliją. 
Nuoširdžiai linkėdamas džiaugsmingų artėjančių Šv. Kalėdų meldžiu Gailestingumo Motinos užtarimo ir
globos Jums ir Jūsų artimiesiems.  Tegu meile veikiantis tikėjimas  būna mūsų stiprybė ir šviesa Naujaisiais metais!

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas 

DŽIUGI ŽINIA! LIETUVA TURI NAUJĄ ARKIVYSKUPĄ Sveikiname Jus su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais 2014 metais!

Š.m. rugpjūčio 13 d. St. Andre‘s Health Care Center
namuose Biddeford, ME, mirė Tėv. Pranciškus Giedgaudas,
OFM, 93 metų. Tėv. Pranciškus buvo ilgametis LKR Šalpos
Direktorių Tarybos narys ir daugelį metų ėjo iždininko
pareigas.  Tėv. Pranciškus gimė 1920m. balandžio 29 d. Pa-
terson, NJ, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Užaugo
Lietuvoje, mokėsi Pranciškonų gimnazijoje, Kretingoje.
Kunigu pašventintas 1947 m. Teutopolis, IL. Nuo 1951  m.
ėmė vadovauti pranciškonų spaustuvei Brooklyn, NY. Tėvas
Pranciškus kūrybingai ir atsidavusiai vadovavo šiam
spaudos centrui 55 metus. Jo vadovaujamoje spaustuvėje,
buvo išspausdinta didžioji dalis visų leidinių, kuriuos leido
LKR Šalpos padalinys - Lietuvių Informacijos Centras (L.I.C)
(veikęs 1979-1990m.) Urna su velionio palaikais buvo
pargabenta į Lietuvą ir palaidota, Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Velioniui suteiktas
pomirtinis garbingiausias Lietuvos Kultūros ministerijos apdovanojimas - žvaigždė „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už
viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos žmonėms, visuomeninę ir kultūrinę Tėv. Pranciškaus veiklą.

Tegul Viešpats suteikia jam amžimo gyvenimo džiaugsmą!

Mieli Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos geradariai,

sveikiname Jus su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais 2014 metais! 
Lai gimęs kūdikėlis Jėzus, suteikia Jums sveikatos,

gausių malonių ir gyvenimo džiaugsmo!

LKR Šalpos pirmininkas prel. Edmundas Putrimas,
Direktorių Taryba bei Administracija 

Norintys gauti išsamią 2013 fiskalinių metų (2/1/2012- 1/31/2013) ataskaitą prašome kreiptis į Šalpos
raštinę. Nepamirškite LKR Šalpos, sudarant testamentus. Jūsų parama galėtų svariai pasitarnauti LKR
Šalpai tęsiant prasmingus ir iškilius labdaros darbus, skirtus Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.
Atsiųsdami auką parašykite elektroninio pašto adresą. Taip Jūs galėsite gauti daugiau informacijos apie
LKR Šalos daromus darbus ir projektus. Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių pagal

galiojančias taisykles. LKRŠ Tax ID # yra 11-2326652

LKR Šalpa laukia Jūsų paramos!

Tėv. Pranciškus su LKRŠ iždininke M.Skabeikiene prie ką tik
atspausdintų LKRŠ ir L.I.C. leidinių.

2012 m. LKR Šalpos 50-ies metų veiklos jubiliejaus proga pasirodė nauja knyga:
“LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS VEIKLOS FRAGMENTAI 1961m.-2011m.”
Joje rasite viską apie LKR Šalpą: 50 m. veiklos istoriją, žmones dirbusius ir prisidėjusius
prie LKRŠ, apie LKR Šalpos remiamus projektus bei gausybę spalvingų nuotraukų

Knygą galite įsigyti susisiekę su LKR Šalpos raštine: e-paštas: lcra@earthlink.net
tel. 718-326-5202   •   adresas: 64-25 Perry Ave. Maspeth, New York 11378

Už $25 gaunate dvigubą 234 psl. knygą - parašytą lietuvių ir anglų kalbomis. 
(Pašto persiuntimo išlaidos $5 doleriai.)

Kiekvienais metais LKR Šalpa siunčia daiktinę paramą į Lietuvą. Tai beveik 20 metų besitęsianti veiklos dalis.
LKR Šalpa dėkoja visiems Jums, kurie atnešate labdarai kokybiškus daiktus. Tik Jūsų dėka, Šalpa tęsia šią gražią tradiciją.
Spalio pradžioje į Lietuvą buvo išsiųsta labdaros siunta, kurią sudarė 56 siuntiniai. Ši siunta buvo skirta
Rumbonyse (Alytaus rajone) veikiančiam Vargdienių seserų vienuolui, kur sesutės globoja našlaičius . Kita dalis
siuntos keliaus į Šv. Klaros ligoninę Utenoje, kurioje yra senelių prieglauda.
“Nuoširdžiai dėkojame Šalpai už labdaros siuntinį. Visada malonu sulaukti geradarių paramos, ypač sunkmečiu.
Esame labai dekingi visiems už neįgaliųjų vežimėlius, vaikštynes, ramentus, lovos patalynę, sauskelnes,
pižamas, naktinius marškinius kitas dovanas” – dėkoja Šv. Klaros ligoninės direktorė Žaneta Valiulienė.
Sesuo Danutė ir sesuo Sonata iš Vargdienių seserų vienuolyno sako: ” Prieš Šv. Kalėdas galėsime pradžiuginti
daugelį žmonių. Mūsų našlaičiai padeda sutvarkyti gautą labdarą, kurią išdalinam našlaičiams bei socialiai
remtinom šeimom. Atsiųstus žaislus paliksime Kalėdų Seneliui. Per Šv. Kalėdas, Kalėdų Senelis atneš į bažnyčią
ir išdalins vaikučiams. Kad ir kukliausia dovanėlė, visus labai pradžiugina. Žemai lenkiamės, dėkodamos už tokį
didelį džiaugsmą, suteiktą mums ir daugeliui žmonių.”

D A I K T I N Ė  P A R A M A


