LaiŠkas iŠ Prelato Edmundo J. Putrimo
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Mieli broliai ir seserys Kristuje,
Džiaugiuosi galėdamas vėl su Jumis pasidalinti
praėjusių metų darbais ir pasiekimais. Dėkoju Visagaliui už
visas suteiktas malones, ir ačiū visiems, kurie prisidėjo prie
šio laiško ruošos.

pi et ų a m e r i ko s l i et u v i ų
be n dru o m e n ė s

2007-sius metus pradėjau kelione į Braziliją, kur susitikau su
Sao Paulo vyskupu augziliaru Pedro Luiz Stringhini ir kun.
Jonu Dielinikaičiu aptarti vietinės sielovados klausimus.
Buvau ir 10-jame Pietų Amerikos lietuvių jaunimo

X Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Sao Paolo Brazilijoje.

suvažiavime, kuriame susirinko 60 jaunuolių. Tikrai buvo
puiku matyti trečios-ketvirtos kartos jaunimą įsijungiantį į
šią veiklą, kurios steigimą globojau prieš 10 metų.

n e pr i k l au s o m y bė s š v e n t ė

Vasario mėnesį susitikau su Ruben Repšiu, Lietuvos garbės
konsulu Rosario,  Argentinoje.  Jo pakviestas Vasario 16-tosios
proga, Mišias aukojau Rosario katedroje, po kurių padėjome
vainikus prie Vėliavų Aikštės paminklo, o priėmimas vyko
miesto rotušėje. Kitas Nepriklausomybės šventės minėjimas
ir Mišios buvo lietuvių bendruomenėje Berisso mieste, vėliau
ir Buenos Aires “Susivienijimo” kultūros centre. Vasario
mėnesį taip pat vyko Vasario 16-tosios iškilmės Vašingtone,
kur buvo surengtas baltiečių pokylis ir Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus buvo to vakaro garbės svečias. Kitą dieną
Mišias aukojau lietuviams JAV sostinės “National Shrine of
the Immaculate Conception” katedroje.

dvasininkų susitikimai

Su kolegomis dvasininkais ir parapijų bei misijų komitetų
nariais susitikimai vyko įvairiose vietovėse. Sausio mėnesį
aplankiau Buenos Aires arkivyskupą kardinolą Jorge Mario
Bergoglio, SJ, kartu   su Argentinos Popiežiškojo katalikų
universiteto vicerektoriumi prof. Ernestu Paršeliu,Argentinos
LB primininku Jurgiu Brazaičiu ir kun. Augustinu Steigvilu,
MIC, ilgamečiu lietuvių kapelionu tame krašte. Kovo mėnesį
Londone, Anglijoje, Šv. Kazimiero parapijoje susitikau su
Westminster vyskupu augziliaru B. Longley, Vilkaviškio
vyskupu R. Norvilu, parapijos klebonu kun. P. Tverijonu ir
kun. E. Arnašiumi, Airijos lietuvių kapelionu, diskusijoms
apie Airijoje ir Anglijoje augantį
sielovados pareikalavimą ten imigravus
gausiam skaičiui lietuvių. Lapkričio
mėnesį Vokietijos Limberge taipgi vyko
pasitarimai dėl kunigų paskyrimo toje
šalyje. Susitikimuose Čikagoje buvo
pabrėžta būtinybė atgaivinti JAV kunigų
vienybę, ir parengti sužadėtiniams kursus
parapijose bei kateketines pamokas
lituanistinėms mokykloms.
Kanados kunigų vienybės metinis
susirinkimas vyko Lietuvos kankinių
parapijoje Mississaugoje birželio mėnesį,
pirmininkas – kun. Vytautas Staškevičius.
O JAV Kunigų vienybei dabar
pirmininkauja prel. A. Kontautas, jo buvo
sušauktas metinis susirinkimas Putnam,
Connecticut, spalio mėnesį. Ten pat rekolekcijas kunigams
vedė mons. G. Grušas, LVK generalinis sekretorius.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos visuotiniai susirinkimai
vyko Lietuvoje gegužės ir lapkričio mėn., juose aš padariau
pranešimus užsienio lietuvių sielovados reikalais. Svarbūs
susitikimai vyko rudenį Rumunijoje – III Europos ekumeninės
asamblėjos sesija ir Europos vyskupų konferencija, kurioje
buvo diskutuojamas Bažnyčios atsakas į migracijos iššūkius
Europoje.   Savo ruožtu, kardinolas Audrys Juozas Bačkis
užpildė sielovados trūkumą
ŽiniaraŠČio
Ispanijoje
paskirdamas
rĖmĖjas
kun. E. Rudoką misijos
kapelionu
Ispanijos
Almerijos
provincijoje,
kur gyvena daugiau kaip
15,000 lietuvių.
Prisikėlimo kredito kooperatyvas
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mėnesį. Čia Kanadoje, Vasagoje aš 25-tą kartą padėjau
organizuoti ir kapelionu buvau stovyklose lietuviškai
kalbančiam ir lietuviškai nekalbančiam jaunimui Kretingos
stovyklavietėje.

1-moji Lietuvių katalikų sielovados konferencija Filadelfijoje, Pensilvanijoje
( JAV). Iš kairės: Adv. Aleksandras Domanskis, Birutė Bublienė, Šv. Andriejaus
parapijos klebonas kun. Peter Burkauskas ir prel. Edmundas J. Putrimas.

kon f e r e n c i j o s

Labai svarbus žingsnis šiemet buvo 1-oji Lietuvių katalikų
sielovados konferencija, kurią surengėme Šv. Andriejaus
parapijoje Filadelfijoje, Pensilvanijoje ( JAV) balandžio
mėnesį. Buvo įvairių pranešimų ir rimtų diskusijų apie
galimas kai kurių JAV parapijų uždarymo pasekmes.
Gegužės mėnesį Europos parlamento narė dr. Laima
Andrikienė suorganizavo Vilniuje politikų ir Bažnyčios
hierarchų konferenciją diskusijoms apie krikščioniškos
etikos išsaugojimą kuriant įstatymus. Aš padariau pranešimą
apie užsienio lietuvių katalikų sielovadą Pasaulio lietuvių
bendruomenių pirmininkų suvažiavime Kernavėje liepos
mėnesį ir Montrealyje dalyvavau Kanados LB metiniame
suvažiavime spalio pradžioje.

suka k t u v ė s i r m i n ė j i m a i

Šiais metais buvo daugybė sukaktuvinių švenčių!
Kopenhagoje gegužės mėnesį aukojau Mišias Danijos LB
10-mečio proga, taipgi Briuselyje Mišiomis ir minėjimu
atšventėme Belgijos LB 60-metį. Su Paryžiaus lietuviais
šventėme Prancūzijos LB 60-metį, kuriame dalyvavo ir
kardinolas Bačkis, pats augęs Paryžiuje.
Su gilia pagarba parapijoms veikusioms ištisą šimtmetį,
dalyvavau Šv. Šeimos parapijos šventėje gegužės mėn.
Karaliaučiuje, Rusijoje, Šv. Vincento Pauliečio parapijoje
Girardville, Pensilvanijoje ( JAV) rugsėjo mėn. ir Kanados
Montrealio Šv. Kazimiero iškilmėse spalio pradžioje.

Birželio mėnesį Klaipėdoje vyko Lietuvos jaunimo dienos,
kuriose dalyvavo net 6000 jaunuolių. Deja nebuvo daug
išeivijos atstovų, bet bus stengiamasi daugiau jų sudominti,
kad dalyvaudami sekančiose Lietuvių jaunimo dienose
užsienio lietuvaičiai galėtų praturtinti savo atstogas Tėvynėje
prisijungdami prie gyvos katalikiškos dvasios renginio.
Ateinantys metai jaunimui bus labai reikšmingi ir įdomūs,
nes Australijoje, Sidney mieste liepos mėnesį vyks Pasaulio
jaunimo dienos. Mes apie šį renginį plačiai informuosime
visuomenę ir skatinsime Jus visus paremti iš Jūsų parapijų
vykstantį jaunimą.
Šiuose, ir visuose savo misijos
darbuose aš pasikliauju Jūsų
pasitikėjimu ir finansine
parama. Mano, kaip LVK
delegato, darbas reikalauja,
kad metų eigoje aplankyčiau
daugybę
bendruomenių,
ir mano pasiekimai tose
vietovėse yra įmanomi tik su
Jūsų pagalba. Mano tikslas
yra aprūpinti visus lietuvius, Su Kun E. Rudoku ir lietuvaitėmis iš
senus bei naujus emigrantus ir Ispanijos Campehermoso lietuvių
bendruomenės
jaunimą, kur jis besusirinktų,
sakramentais bei dvasiniais patarnavimais, kad jie galėtų
tapti pilnaverčiais lietuvių katalikų šeimos nariais.
Dirbdami kartu savanoriškoje veikloje savose parapijose bei
misijose, užtikrinsime jų gyvavimą. Jūsų aukos mano misijai,
Jūsų laikas paaukotas savo parapijos ar misijos veiklai ir Jūsų
pastovus dalyvavimas Mišiose padės išlaikyti gyvą lietuvių
katalikų Bažnyčią visame pasaulyje.
Su pagarba Kristuje,

jaun i m o s i e l ova da

Mūsų jaunimo sielovados koordinatorė Birutė Bublienė
padėjo suorganizuoti metines Gavėnios rekolekcijas
Dainavos stovyklavietėje (Manchester, Michigan) kovo
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Užsieno sielovados delegato darbas neapmokamas, jo veikla tik Jūsų aukomis išlaikoma. Jūsų aukos padeda
visiems broliams ir sesėms, užsienio lietuviams katalikams. Padėkime delegatui atlikti savo pareigas, padėkime
vieni kitiems! Iš anksto nuošidžiai dėkojame jums uz finansinę bei dvasinę paramą užsienio lietuvių katalikų
sielovados reikalams.
- Giedra Paulionienė, Patariamojo komiteto pirmininkė
Atleidimas nuo mokeščio kvitai (tax receipts) bus išsiųsti Kanados ir JAV aukotojams.
Prašome išrasyti čekius:
Kanados aukotojai: Sielovada
JAV Aukotojai: Lithuanian Religious Aid - Sielovada

