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Užsienio lietuvių bendruomenėms
2019 m. rugpjūčio mėn. 26 d.
Vilnius
KVIETIMAS DALYVAUTI IR PRISIDĖTI PRIE LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ 2020 ŠIAULIUOSE
1997 metais, popiežiaus Jono Pauliaus II paraginta, Katalikų Bažnyčia pradėjo rengti Lietuvos
jaunimo dienas (LJD). Pastarosios vyksta kas 3 metus, vis kitame Lietuvos mieste. Tikslas –
sukviesti tikintį jaunimą dalintis, džiaugtis ir dėkoti už tikėjimo dovaną. Tai vienintelis,
keliaujantis, nacionalinis susitikimas, kuriame susitinka bene visa Lietuva. LJD jau tapo tradicija,
yra lengvai atpažįstamos bei jaunų žmonių laukiamos. Dalyvavimas LJD sustiprina jaunimą,
aktyvina parapijų bendruomenes, katalikiškas organizacijas, sąlygoja jaunimo savanorystę.
Stereotipus laužantis festivalis užsienio lietuvių bendruomenėms leis labiau pažinti mūsų krašto
jaunimą bei jį sąlygojančią socialinę, ekonominę, kultūrinę aplinką.
2020 metais birželio 26-28 d. IX-osios Lietuvos jaunimo dienos vyks Šiauliuose. Pasirinkta tema:
„Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“.
Lietuvos jaunimo dienose 2020 laukiama 5000 dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio
lietuvių bendruomenių. Ypatingai kviečiame išeivijos lietuvių jaunimą (14–35 m.) įvairiais
būdais dalyvauti šiame renginyje:
-

Organizuotai ruoštis ir atvykti į renginį. Internetinėje svetainėje www.jaunimodienos.lt bus
keliami pasiūlymai jaunimo sielovadai 2019/2020 metams (pradžia spalio mėn.).

-

Giedančius ir norinčius kartu šlovinti Dievą Lietuvos jaunimo dienų metu kviečiame į
jungtinį chorą. Dėl pirminės informacijos kreiptis į LJPC vadovę Agnę Grigaitytę (el. paštas
lietuvosjpc@gmail.com).

-

Papildyti renginio savanorių gretas. Asmuo kontaktams – savanorių koordinatorė Ieva
Gaižauskaitė (el. paštas ieva.gaizauskaite@ktu.edu)

Pasirengimas šiam renginiui yra svarbus ir daug žmogiškųjų bei materialinių resursų
reikalaujantis darbas. Renginį kuria 7 Lietuvos vyskupijų jaunimo centrai, 2 arkivyskupijų
Akademinių sielovadų centrai, katalikiškos jaunimo organizacijos. Kviečiame Jus bendradarbiauti
ir prisidėti prie renginio skiriant asmeninę paramą.
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