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2018-ieji: tarp pagerbtųjų

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 28 d., Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė šeštą kartą įteikė
Globalios Lietuvos lyderių apdovanojimus.

Skirtingai nei anksčiau, šiais metais daugumą ap-
dovanojimų gavo sugrįžę ir kitus parvykti į Lietuvą
paskatinę profesionalai.

Prezidentės globojamų ir tarptautinio profe-
sionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders” ini-
cijuotų apdovanojimų tikslas – įvertinti užsieny-
je gyvenančių ir dirbančių arba jau į Lietuvą su-
grįžusių lietuvių aukštus profesinius pasiekimus,
atkreipti dėmesį į jų idėjas ir prisidėti kuriant pa-
sauliniu mastu sėkmingą bei stiprią Lietuvą.

Lietuvos vadovės teigimu, kol institucijos rašo

naujas strategijas, kaip stabdyti emigraciją, „glo-
balūs lietuviai” savo veiklumu kuria apčiuopiamus
pokyčius.

Prezidentė pabrėžė, kad Lietuvai reikia su-
grįžtančių iš emigracijos išsilavinusių ir inves-
tuojančių į savo tėvynę tautiečių, kaip atsvaros ag-
resyviam neraštingumui.

Tai, kad Lietuva įsitvirtina Europoje kaip fi-
nansinių technologijų ir gyvybės mokslų centras,
yra ir didelis sugrįžusiųjų nuopelnas. Dėl jų ini-
ciatyvų žmonės ne tik sostinėje, bet ir Šalčinin-
kuose, Tauragėje, Alytuje, kituose miestuose su-
laukė naujų darbo vietų.

– 2 psl.

Lietuvių Fondui – 

pagrindinis Globalios Lietuvos apdovanojimas!
Tarp Vilniaus Rotušėje iškilmingai pagerbtų pasaulio lietuvių – ir Čikagos ,,Lietuvių Fondo” bei ,,Rotary” klubo atstovai. 

Roberto Dačkaus nuotr.

Artėjantys 2018-ieji – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metai – taip pat paskelbti Sąjūdžio, Lietuvos skautų judė-
jimo, Simono Daukanto, Vydūno, Adolfo Ramanausko-Va-
nago, Tėvo Stanislovo metais.

Seimo sprendimu, 2018-ieji bus ir Lietuvos Globėjos,
Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų

metinių minėjimo metais, Lietuvos katalikių moterų są-

jungos metais. 2018 metais bus minimos Vasario 16-osios
– Lietuvos valstybės atkūrimo akto šimtosios metinės.
„1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtas ne-
priklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas žymi
išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį ir pradeda Lietuvos,
kaip nepriklausomos ir demokratinės valstybės, isto-
riją”, – savo nutarime akcentuoja Seimas.

– 15 psl.

S. Daukantas, Vydūnas, A. Ramanauskas-Vanagas, tėvas Stanislovas
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GANYTOJO ŽODIS

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustaty-
toms apsivalymo dienoms, Juozapas ir
Marija nunešė Jėzų į Jeruzalę paauko-
ti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties
Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis ber-
niukas bus pašvęstas Viešpačiui”, – ir
duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties
Įstatyme: „Porą purplelių arba du ba-
landžiukus”. (Lk 2, 23)

Pirmasis sekmadienis po Kalėdų
nuo 1921 metų katalikų bažnyčio-
je švenčiamas kaip Šventosios Šei-

mos sekmadienis. Šeimų byrėjimas
praėjusį šimtmetį ir dabartinio pra-
džioje paskatino popiežius, ypač to-
liaregiškąjį Leoną XIII, įtraukti Šven-
tosios Šeimos iškilmės šventimą į li-
turginį kalendorių su viltimi, kad tai
įdiegs krikščionių šeimoms nuolankią
meilę ir atsidavusią ištikimybę, kurios

charakterizuoja šeimą iš Nazareto.
Pirmasis Bažnyčios tikslas iškeliant ir
skatinant šią šventę yra pristatyti
Šventąją Šeimą kaip modelį ir pavyz-
dį visoms krikščionių šeimoms. Šian-
dienos šventė demonstruoja Kristaus
nusižeminimą ir paklusnumą bei pa-
garbą ketvirtajam Dievo įsakymui,
tuo pačiu pabrėždamas mylintį Jo tėvų
rūpestį, pasireiškiantį Jo globoje. Skai-
tydami evangeliją mes apgailestauja-
me, kad joje nėra pasakojimų apie Jė-
zaus vaikystę, apie tai, kaip gyveno
Juozapas su Marija.  Juk norėtumėm
žinoti kaip jiems sekėsi spręsti kas-
dienes problemas, gražiai sutarti ir au-
ginti Jėzų. Gal tada būtų daug aiškes-
nis ir paprastesnis Šventosios Šeimos
pavyzdys ir šiandieninėms šeimoms.
Tačiau kita vertus, tai buvo jų gyve-
nimas, kurio neįmanoma atkartoti,
tai buvo jų problemos ir jų pasirinki-
mo būdai. Dievas nenori, kad mėg-
džiotume kitų žmonių gyvenimus. Jis

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija, Juozapas
nori, jog mes gyventume savo gyveni-
mą. Dievas tokiu būdu suteikia žmogui
laisvę veikti, juk kažkada šv. Augusti-
nas yra pasakęs: mylėk ir daryk, ką
nori. Taip ir šioje Evangelijoje matosi,
kad Šventoji Šeima myli Viešpatį, nes
atlieka visa, ko reikalauja Viešpaties
Įstatymas. Jėzus vėliau pasakys: kas
myli mane, tas laikysis mano žodžio.
Taip pat svarbus paskutinis Evange-
lijos sakinys, kuris kalba, ko gero, ne
tik apie vaikelį Jėzų, bet ir apie Juo-
zapą ir Mariją: būdami kartu ir su Die-
vo malone, kuriai jie buvo atviri, augo,
stiprėjo ir įgaudavo išminties. Tai yra
ne tik žmogiškas tarpusavio santykių
brendimas, bet ir tikėjimo kelionė,
kada auga ir bręsta mūsų santykis su
Viešpačiu. 

Šventosios Šeimos liturginė šven-
tė mums kalba apie mylintį rūpestį,
kurį mes turime perimti iš Jėzaus že-
miškųjų tėvų ir teikti Kristaus Kūnui.
Marija ir Juozapas rūpinosi Jėzaus fi-

ziniu kūnu. Sekdami jų pavyzdžiu,
mes galime rūpintis Jo Mistiniu Kūnu,
Bažnyčia, ir taip pat Eucharistija, ku-
rią Jis mums patikėjo. Šias Naujai-
siais 2018 metai norisi palinkėti, kad
mūsų šeimos būtų šventos, nes šeima
pati svarbiausia ląstelė visuomenėje ir
nuo jos priklauso mūsų graži ateitis.

Atkelta iš 1 psl.

Prezidentė taip pat pabrėžė, kad
Lietuvai vienodai brangus kiekvie-
nas lietuvis. Dar vasarą paskelbė ji ini-
ciatyvą „Rinkis Lietuvą“ ir pakvietė
jaunuosius profesionalus tapti šios
iniciatyvos ambasadoriais – skleisti
pozityvias žinias apie gyvenimą Lie-
tuvoje, čia vykstančius progresyvius
pokyčius ir užkrėsti savo pavyzdžiu
tuos, kurie norėtų sugrįžti, bet vis
dar dvejoja.

Prezidentės teigimu, tendencijos
jau keičiasi – sugrįžtančių lietuvių
skaičiai auga. Pernai sausio-lapkričio
mėn. parvyko 13 tūkst., kai 2017 m. tuo
pačiu laikotarpiu – jau beveik 17 tūks-
tančių.

Buvo paskelbtos devynios apdova-
nojimų nominacijos. Už į Lietuvą pri-
trauktas investicijas apdovanotas „Har-
bourtouch” Lietuvoje vadovas Tadas
Vizgirda. Už Lietuvoje diegiamas ino-
vacijas apdovanojimas įteiktas Vil-
niaus universiteto Biotechnologijų ins-
tituto Mikroskysčių laboratorijos stei-
gėjui ir vadovui Linui Mažučiui. Už
tarptautinę patirtį Lietuvos regionams
apdovanotas Tauragės mero patarėjas
Dovydas Kaminskas. Už tarptautinę pa-
tirtį pokyčiams – Lietuvos banko val-
dybos narys Marius Jurgilas. Už lietu-
viškas idėjas pasauliui – startuolio
„Trasfer Go” įkūrėjai. Už tarptautinę
patirtį Lietuvos verslui – Bostono lie-

Globalios Lietuvos apdovanojimai

tuvė Rūta Lauken. Už užsienio lietuvių telkimą – Čikagos lie-
tuvių „Rotary” klubas. Svarbiausias apdovanojimas „Už il-
gametės veiklos nuopelnus” įteiktas Lietuvių Fondui Čika-
goje.

Specialus naujienų tinklalapio „Delfi” apdovanojimas

už Lietuvos vardo garsinimą įteiktas tilto Seule projekto au-
toriams architektų komandai „KILD”.

Tarptautinių profesionalų tinklas „Global Lithuanian
Leaders” įsteigtas 2009 m. ir vienija 1200 profesionalų iš 50
valstybių.

Laimis Leonavičius atsiima ,,Rotary” klubo apdovanojimą.
Mariaus Morkevičiaus nuotr.

Lietuvių Fondo apdovanojimą atsiima Agnė Vertelkaitė, Leonas Narbu-
tis ir Vytas Narutis. Roberto Dačkaus nuotr.
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