Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
Mūsų istorija
2012 metais atšventėme mūsų Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios šimtmečio jubiliejų. Prieš
šimtą metų mūsų protėviai turėjo viziją čia, Londone, pastatyti bažnyčią, kad galėtų melstis
lietuviškai. Jiems teko susidurti su įvairiais išbandymais, kuriuos įveikė susitelkę bendram tikslui,
aukodami savo laiką ir sunkiai uždirbtus pinigus.
Mūsų bažnyčia yra seniausias lietuvių bendruomenės pastatas Londone. Taip pat tai vienintelė
lietuvių katalikų bažnyčia Europoje, ne Lietuvos teritorijoje.
1973 metais mūsų tautiečių pastangomis pastatyta parapijos svetainė. 2005–2006 metais
atnaujintas bažnyčios interjeras, o 2009 metais buvo pašventinta skulptoriaus Antano Žukausko
sukurta šv. Kazimiero statula.

Mūsų parapija šiandien
Gyvybinga ir unikali šv. Kazimiero parapija randasi Bethnal Green rajone, Londone, kur lankosi
apie 4 000 lietuvių per metus iš viso Londono ir apylinkių.
Nors esame tautinė bendruomenė, tačiau taip pat esame didesnės Westminsterio vyskupijos
dalis. Mes skiriamės nuo kitų vietinių parapijų tuo, kad, nors ir turime nemažai ištikimų ir nuolat
bažnyčioje besilankančių narių, daug didesnė dalis žmonių apsilanko tik keletą kartų metuose,
nes eina į kitas bažnyčias, esančias arčiau namų.
Tačiau šv. Kazimiero bažnyčia užima ypatingą vietą mūsų, lietuvių, širdyse. Daugiau nei 200 porų
kiekvienais metais čia pasirengia Santuokai, pakrikštijama apie 200 vaikų, daugiau nei 70 vaikų ir
suaugusiųjų priima Pirmąją Komuniją ir apie 60 – Sutvirtinimo sakramentą.
Mūsų tikinčiųjų bendruomenė yra ugdoma kviečiant jungtis į parapijos grupes, kurios susitinka
bendrai maldai, socialinei veiklai, pasirengimui sakramentams, dirbti su jaunimu ar teikti pagalbą
kitiems. Esame laimingi turėdami daugiau nei šimto savanorių komandą, kuri padeda įvairiose
srityse. Parapijoje veikia nemažai aktyvių grupių, pvz., mūsų choras, Motinos maldoje ar Gyvojo
Rožinio draugija. Galima suskaičiuoti apie penkiolika tarnysčių, kuriose kiekvienas norintis gali
rasti savo vietą.

Numatomi projektai
Kaip ir kiekviena bendruomenė mes turime savo ateities viziją. Ją sudaro keturi
pagrindiniai projektai, kurių nepajėgiame finansuoti iš kasmetinių pajamų.
Parapijos projektai

Reikalingos lėšos

Bažnyčios stogo keitimas (£15,000 jau paaukota)

£62,000

Parapijos administratoriaus darbas 20 val. per savaitę

£11,000

Svetainės ir kitų patalpų langų keitimas

£16,000

Naujos parapijos salės statyba ir įrengimas po bažnyčia

Apie £1,000,000

Parapijos
projektai

Mūsų parapijiečiai yra kviečiami prisidėti prie Growing in Faith labdaros
projekto. 80% surinktų lėšų bus skiriama parapijos projektams, o 20%
Caritas organizacijai.
Šv. Kazimiero parapija yra kviečiama atsinaujinti ir atnaujinti savo
bažnyčią bei per Caritas organizaciją padėti tiems, kuriems labiausiai
reikia pagalbos.
„Growing in Faith“ mums, kaip katalikų bendruomenei, suteikia
galimybę atlikti svarbų vaidmenį ne tik savo parapijoje, bet ir
vyskupijoje.

Caritas – panaikinti skurdą, skatinti teisingumą ir atkurti orumą
Caritas organizacija Westminsterio arkivyskupijoje skatina katalikus reaguoti į savo
bendruomenės poreikius. Atsiliepdamas į šį kvietimą padėti kitiems, Westminsterio Caritas
išskiria septynias svarbiausias sritis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkstantieji ir stokojantieji
Labiausiai pažeidžiamų socialinė atskirtis
Protinė negalia
Kurčiųjų priežiūra
Benamiai
Prekyba žmonėmis
Jaunimas, priklausantis rizikos grupėms

Prekyba žmonėmis
Lietuviai neretai patenka į prekybos žmonėmis spąstus. Mūsų pareiga padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.
Westminsterio vyskupija prisideda prie šios problemos sprendimo. Mūsų parapija, būdama šios vyskupijos dalis, gali
prisidėti prie vyskupijos iniciatyvos – prie projekto„Bakhita“.

Kaip Caritas padeda prekybos žmonėmis aukoms?
1.
2.
3.

Kuriamas Bakhita centras, kuriame nukentėjusiems bus padedama sugrįžti į normalų gyvenimą.
Bendradarbiauja su Vyskupų konferencijomis, Londono policija ir kt.
Vykdo:
• Prevenciją
• Sielovadą
• Reintegraciją
• Bendradarbiavimo plėtojimą tarp Vyskupų konferencijų ir teisėsaugos institucijų

Kaip jūs galėtumėte prisidėti
Šis labdaros projektas truks penkerius metus. Kiekvienas parapijietis yra kviečiamas pagal galimybes prisidėti malda, savanoryste ar
finansine auka. Jungtis galima bet kuriuo metu, o pasikeitus Jūsų gyvenimo aplinkybėms, pasižadėjimą bet kuriuo metu galima
nutraukti. Kiekviena net ir mažiausia auka yra svarbi.

1000

£24

2000

£12

3000

£8

4000

£6

Labdaros projekte dalyvaujančių parapijiečių skaičius

Mėnesinės aukos dydis,
vidutiniškai tenkantis
vienam parapijiečiui

Projekto trukmė: 5 metai

Jūs galite pasirinkti vieną iš šių aukojimo būdų:
• Tiesioginis debetas
• Periodinis mokėjimo nurodymas
• Čekis
• Grynieji pinigai
Auka gali būti vienkartinė arba periodinė pasižadėtą laikotarpį. Pasižadėjimą bet kada galima nutraukti pasikeitus aplinkybėms.
Jei aukojantysis yra mokesčių mokėtojas ir deklaruoja auką kaip „Gift Aid“, valstybė prie aukos prideda dar 25 procentus.

Viešumas ir atskaitomybė
•Visos surinktos lėšos bus skirtos tik labdaros projektui.
•Visi aukotojai bus reguliariai informuojami„Growing in Faith“ biuro.
•Už Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijos finansus atsakingas Parapijos finansų komitetas, kurį sudaro pirminikas - kun. Petras
Tverijonas, finansininkė - Zita Staskevičiūtė, nariai - Kostas Malinauskas ir Daniel Šemeta.
•Kiekvienais metais parapijos finansinė ataskaita pateikiama Westminsterio arkivyskupijai ir publikuojama parapijos laikraštėlyje„VENI“.
•Parapijiečiams bus suteikta ši informacija: įsipareigojusių aukotojų skaičius, vienkartinių aukų suma ir kokios sumos parapija gali tikėtis,
jei visi penkerių metų įsipareigojimai bus įvykdyti.
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