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Religinių reikalų komisija siūlo PRIIMTI šiuos nutarimus, siekiant išsaugoti ir
plėsti lietuvišką parapijų veiklą:
1. Organizuoti ekumenines Taize pamaldas. Siūloma 2019 advento pradžioje
suruošti Taize pamaldas Lietuvos Evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijoje,
2020 gavėnios metu suruošti Taize pamaldas Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje Lemonte. Kitos siūlomos vietos apjungiant JAV lietuvių
bendruomenes būtų Kennebunkport pranciškonų vienuolynas Meine
(ateitininkų savaitės metu) ir Los Angeles Šv. Kazimiero parapija (lietuvių
dienų metu).
2. Krikščionių vienybės savaitę – sausio 18-25 d., 2020 metais – siūloma
suruošti ekumenines pamaldas Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
Marquette Park, Čikagoje.
3. Siūloma surengti Krikščioniškas jaunimo dienas, vyksiančias 2020 m. rugsėjo
19-20 dienomis PLC Lemonte. Būtų įtraukta Maironio lituanistinė mokykla,
parapijos ir lietuviškos organizacijos. Vyktų konferencijos jaunimui ir
vaikams, krikščioniško roko koncertas jaunimui vakare (pasiūlymai buvo
Ichthus, Kujeliai, Stan Fortuna). Antrąją dieną vyktų Benduomeninės Mišios
lauke, drauge paminint PJM misijos 30 metų jubiliejų, ir krikščioniškų bei
lietuviškų organizacijų tarnysčių mugė. Įsijungtų skautai, ateitininkai, kitos
lietuviškos organizacijos. Reikėtų plačiau apsvarstyti tokio renginio apimtį,
siūloma įtraukti visą JAV lietuvių jaunimą. Šiam renginiui būtų reikalingas
finansavimas.
4. Siekiant atsiliepti į jaunų šeimų ir asmenų evengelizacijos poreikį ir siekiant
skatinti artimesnio ryšio su bažnyčių ir parapijų bendruomenėmis

puoselėjimą, siūlome surengti visose aktyviai veikiančiose lietuvių parapijose
kartą per mėnesį ar bent 6 kartus per metus renginį „Kavutė (ar pusryčiai) su
kunigu“ ar pan. Norima sudaryti progą moksleivių tėvams, mamoms ir
artimiesiems jaukioje ir neįpareigojančioje aplinkoje ir atmosferoje susitikti
su kunigu, pasišnekučiuoti, užduoti rūpimus klausimus. Pavyzdžiui, Čikagoje
renginys vyktų „Sielos“ galerijos, esančios PLC, skaitykloje Maironio
mokyklos pamokų metu, apie 9 val.
5. Siūloma pradėti planuoti Sielovados konferenciją, kuri vyktų 2021 ar 2022
metais, koordinuojant šį renginį su prelatu Edmundu Putrimu, Lietuvos
Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatu užsienio lietuvių katalikų
Sielovadai.
6. Kurti tikinčio jaunimo grupes, vykdant rekolekcijas, kuriose dalyvautų
moksleiviai ir jaunimas (derinant su aktyvių lietuvių parapijų klebonais).
7. Katalikiškose parapijose kurti šventojo rašto skaitymo ir diskusijų grupes.
Pavyzdžiui, Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos gavėnios ir advento metu
šešis kartus jau daugiau nei dešimt metų vyksta Kelkis būreliai. Dabar
susikūrė šventojo rašto skaitymo ir aiškinimo grupė, susisrenkanti kartą per
mėnesį prieš Šv. Mišias.

