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A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie buvo
įgyvendinti, šiuo metu nėra įgyvendinami arba nebeaktualūs:
NĖRA
B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie dar nebuvo
įgyvendinti:

Nr.

ĮVADAS

1.

Kadangi nebuvo įgyvendinta dėl
pandemijos

2.

Kadangi nebuvo įgyvendinta dėl
pandemijos,

3.

Kadangi nebuvo įgyvendinta dėl
pandemijos

4.

Siekiant stiprinti vaikų ir jaunimo
religinį sąmoningumą ir auklėjimą
religinių reikalų valdybos narių G.
Reinys ir seselės Laimutės dėka,
gruodžio mėnesį Ateitininkų namuose
vyksta Biblijos stovykla vaikams ir
jaunimui. Tai kasmet vykstanti misija,
organizuojama jau daugiau nei 10 metų.

SIŪLOMAS NUTARIMAS
Aplinkybėms leidžiant ir esant galimybei ir toliau
organizuoti ekumenines (Taizė pobūdžio) pamaldas
apylinkėse. Kandangi krikščionių vienybės savaitę (sausio
18-25 d., 2020 m.) siūlytos ekumeninės pamaldos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje Marquette Park,
Čikagoje,neįvyko, priimtas nutarimas jas surengti 2021
metais Krikščionių Vienybės savaitės metu.
Siūlome surengti Krikščioniškas jaunimo dienas, kurių metų
vyktų religinio ugdymo ir sielovados paskaitos jaunimui ir
vaikams ir krikščioniškos muzikos koncertas.
Siūlome tęsti atsiliepimą į jaunų šeimų ir asmenų
evengelizacijos poreikį ir skatinti artimesnį ryšį su bažnyčių
ir parapijų bendruomenėmis, organizuoti „Kavutė su
kunigu“ reguliariai du kartus per mėnesį
JAV LB Tarybos Religinių reikalų komitetas siūlo ir toliau
tęsti Biblijos stovyklos vaikams ir jaunimui tradiciją.

Kadangi JAV LB Tarybos Religinio komiteto siūlymas 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, dar neįvykdytas, siūloma pradėti
aktyviai planuoti šį renginį ir jam ruoštis.

5.

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:

Nr.

ĮVADAS

1.

Dėl siūlymo Katalikiškose parapijose
įkurti šventojo rašto skaitymo ir diskusijų
grupes Bostono Šv.Petro lietuvių
parapijos pavyzdžiu, kur gavėnios ir
advento metu vyksta Kelkis būrelis,

SIŪLOMAS NUTARIMAS
Sekant jų pavyzdžiu, JAV LB Valdybos Religinių reikalų
komitetas siūlo tokią veiklą vykdyti visose aktyviai
veikiančiose JAV lietuvių parapijose pandemijos metu
organizuojant Zoom susirinkimus.

