Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai
Kalėdos 2015-ieji metai
Broliai seserys Kristuje,
„…didžių dalykų padarė man Visagalis, kurio vardas šventas. Per kartų kartas Jis galestingas tiems,
kurie Jo klauso…” (Luko 1:47, Švč. M. Marijos giesmė).
Viename viduramžių persų eilėraštyje parašyta, kad danguje aštuonios durys. Kai kurios iš tų durų
karts nuo karto atsidaro, kai kurios užsidaro, bet vienos, it Dievo rankos, visada plačiai atvertos - tai
atgailos ir gailestingumo durys.
Šių metų gruodžio 8 dieną Popiežius Pranciškus atidarys Šv. Petro bazilikos Vatikane „Šventąsias
duris“, kurios jo paskelbtais Dievo Gailestingumo Metais, vadinsis Gailestingumo durimis.
Pasak Šventojo Tėvo, jų tikslas priminti mums, kad „visi, kurie pro jas įžengsime, galėsime patirti guodžiančią, atleidžiančią ir viltį dovanojančią Dievo meilę“. Tuo pačiu tai kvietimas mums tapti
Gailestingumo durimis kitiems, dovanojant nuoskaudas, klaidas, nusižengimus, kad per kiekvieną iš
mūsų atleidimas ir malonė atitekėtų į šį pasaulį.
Didžiuokimės ir dėkokime Viešpačiui, kad Gailestingumo Metai neatskiriami nuo Vilniaus, kuriame
turime Dievo Gailestingumo paveikslo originalą, nutapytą 1934 metais, pagal Šventos ses.Faustinos
vizijas. Šis paveikslas, kaip ir pats Dievo Gailestingumo kultas, gimęs Lietuvoje, buvo labai mylimas ir
gerbiamas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II. Didžia dalimi dėka jo, kultas plačiai paplito po visą pasaulį,
išgarsindamas Lietuvą.
Linkėdamas Jums gražių, linksmų, šventų Kalėdų, meldžiu, kad turėtumėte drąsos peržengti Dievo
Gailestingumo durų slenkstį, kai kurias duris atidarydami kitiems, į kai kurias pasibelsdami, ir galbūt
kai kurias uždarydami, jei jos neveda arčiau Dievo gailestingumo.
Sveikinu visus su Šventom Kalėdom ir linkiu palaimintų 2016 metų!
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Dalyvavau XVIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Montevideo Urugvajuje. Malonu,
kad nuo suvažiavimo įsteigimo prieš 18 metų, Pietų
Amerikos jaunimas toliau tęsia tradiciją susiburti
kartu ir ugdyti savo lietuvišką tapatybę. Esu
dėkingas, kad į suvažiavimą vyskta jaunimas iš
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos, kuris praturtina PLJ Suvažiavimo programą savo patirtimi.
Pietų Amerikoje aplankiau lietuvių bendruomenes ir jų parapijas bei Draugijų kultūrinius
centrus.
Tenka aplankyti nemažai įkalintų lietuvaičių –
daugumas jų įkalinti Lima, Peru ir Sao Paolo, Brazilijoje. Šie kaliniai yra aukos prekybos žmonėmis,
pakliuvę į narkotikų pervežimo tinklus. Esu
dėkingas, kad savo veikloje galiu prisidėti prie
lietuvių akcijos „Šv. Mortos Grupė” kuri jungia ir
koordinuoja bažnyčios, policijos ir įvairių ne pelno
siekačių organizacijų bei konsulatų veiklą. Pagrindinis veiklos tikslas kovoti prieš šių dienų pasaulinę
vergystę.
Jau treti metai kaip vyksta „Maldos už lietuvius
pasaulyje” akcija pirmą kovo mėnesio sekmadienį.
Šiemet už šią intenciją atnašavau Šv. Mišias Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje. Šios
mišios buvo tiesiogiai transliuojamos per Marijos
Radiją Lietuvoje.
Džiugu buvo suteikti Sutvirtinimo Sakramentą
jaunimui Pal. Jurgio Matulaičio misijojoje Lemonte, JAV, Dubline, AIRIJOJE, Vasario 16 gimnazijoje VOKIETIJOJE, bei Oslo NORVEGIJOJE.

Sveikinu naujai paskirtus lietuvius kapelionus
Birminghamo mieste Jungtinėje Karalystėje ir
Reykjavike, Islandijoje. Šias metais atšventėm
lietuvių katalikų Misijos Airijoje jubiliejų. LVK pritarimu, šią misiją įsteigiau prieš 10 metų.
Dalyvauju Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniuose posėdžiuose kur pristatau sielovados
poreikius ir koordinuoju užsienio lietuviu katalikų
Sielovados veiklą su LVK.
Tęsiu narystę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdyboje; LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijoje; Toronto Arkivyskupijos
kunigų taryboje; Kanados ir JAV Lietuvių kunigų
vienybės tarybose; Europos Vyskupų Konferencijos Migracijos taryboje – š.m. birželio mėnesį
padėjau suorganzuoti Migracijos Konferenciją Vilniuje, kurioje dalyvavo atstovai iš visos Europos.
Pirmininkauju Lietuvių katalikų religinės
šalpos valdybai. Ši organizacija kasmet paskiria
beveik milijoną dolerių paremti katalikišką veiklą
Lietuvoje ir išeivijoje.
Tęsiu pareigas Šiaurės Amerikos Ateitininkų
taryboje; esu valdybos direktorius Dvasinės Pagalbos Jaunimo Centro Klaipėdoje – šį centrą įsteigiau
prieš virš 20 metų.
Su malonumu liepos mėnesį kapelionauju jau
33 metų „Kretingos” stovykloje Kanadoje ir metų
bėgyje prisidedu prie Prisikėlimo parapijos
pastoracinės veiklos Toronte.
Nuoširdžiai dėkoju visoms parapijoms ir misijoms, kurios pakvietė mane į savo šventes.

Linkiu Dievo palaimos visiems dvasiškiams, vienuoliams ir vienuolėms už jų
misionjierišką ir pasiaukojantį darbą ir bendradarbiavimą.
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