Laiðkas ið Prelato Edmundo J. Putrimo
Lietuvos vyskupø konferencijos (LVK) delegato
uþsienio lietuviø katalikø sielovadai
Gerbiami broliai ir seserys Kristuje,
Ðvæsdamas penktuosius metus savo paskyrimo Lietuvos vyskupø
konferencijos sielovados delegatu uþsienio lietuviams katalikams,
dþiaugiuosi galëdamas su Jumis pasidalinti praëjusiø metø veiklos
áspûdþiais. Dëkoju Dievui uþ Jo palaimà, ypatingai ðiais Ðvè. Mergelës
Marijos apsireiðkimo Ðiluvoje 400-meèio jubiliejiniais metais, taip pat
dëkingas esu savo talkininkams, kurie ávairiais bûdais man padëjo ðiais
metais ir ypaè paruoðiant ðá laiðkà.

Puiku, kad daugiau kaip 120 mûsø jaunuoliø ið Lietuvos dalyvavo
Pasaulio jaunimo dienose Australijoje. Gaila, kad tik dvi mergaitës ið
Èikagos atstovavo Ðiaurës Amerikos lietuviø bendruomenes. Tikimës,
kad pradëjus organizuoti maldininkø kelionæ á kitas PJD 2010 m.
Madride, atsiliepimas bus palankesnis. Lietuviø bendruomenës
Melburne ir Sidnëjuje tikrai nuostabiai priëmë visus maldininkus ið
Lietuvos. Tikimës, kad PJD dvasia jiems ilgai teiks ákvëpimo tolesniam
darbui.
Ðiemet turëjau daugybæ pastoraciniø susitikimø ir konferencijø:

• Padëjau organizuoti Pietø Amerikos lietuviø bendruomenës
valdybos suvaþiavimà Buenos Aires mieste, Argentinoje. Dr. R.
Ivoskus, San Martin burmistras ir Pasaulio lietuviø bendruomenës
pirmininkë R. Naruðienë buvo svarbûs to ávykio rëmëjai.
• Antroji Europos lietuviø kunigø konferencija ávyko Vilniuje.
Dalyvavo kunigai ið Sibiro, Karaliauèiaus srities ir Punsko-Seinø
srities, ið Airijos, Anglijos, Italijos, Ðveicarijos, Vokietijos, taipgi
jëzuitø ir pranciðkonø misijonieriai kunigai, kurie dirba Gudijoje,
Danijoje, Ðvedijoje, ir kituose Europos kraðtuose, kur yra ásikûrusios
lietuviø bendruomenës

• Antroji JAV lietuviø katalikø sielovados konferencija buvo
suorganizuota Èikagoje aptarti kintantá lietuviðkø parapijø ir misijø
veidà JAV-se. Dalyvavo daug garbingø sveèiø, áskaitant Èikagos
arkivyskupijos kardinolà F. George, OMI, arkivyskupà S.
Tamkevièiø, SJ, ávairius Lietuvos Respublikos diplomatus, klebonus
ir parapijieèius ið Amerikos lietuviø parapijø ir misijø.

• Pasaulio lietuviø bendruomenës pirmininkø ir Pasaulio lietuviø
jaunimo sàjungø pirmininkø suvaþiavimas ávyko Trakuose,
Lietuvoje rugpjûèio mënesá

• Tarptautinë oro uostø kapelionø konferencija Prancûzijoje
• Visuotiniai Lietuvos vyskupø konferencijos susirinkimai geguþës
ir lapkrièio mën.

• JAV Lietuviø kunigø vienybës susirinkimai ir rekolekcijos
Putname, CT

• Lietuviø katalikø ðalpos tarybos susirinkimai Niujorke ir Putname
Seinø bazilikoje prel. Edmundas Putrimas tarë sveikinimo þodá

• 49-asis Tarptautinis Eucharistinis kongresas Kvebeko mieste,
Kanadoje su Vilkaviðkio vyskupu R. Norvila
Buvo ypatingai malonu dalyvauti ir skaityti apie ávairias lietuviðkas
parapijas ir misijas, mokyklas ir vasaros stovyklas Kanadoje, JAV,
Airijoje, Anglijoje, Australijoje ir Brazilijoje, kurios dalyvavo Ðiluvos
metuose. Ðios ðventës praturtino mûsø bendruomeniø dvasiná
gyvenimà, paskleidë þinià apie seniausià Marijos apsireiðkimà
Europoje, ir paskatino pasaulieèius dalyvauti parapijiniame
gyvenime. Daugelyje atvejø turëjome garbæ priimti vietiná vyskupà
ir kitus hierarchus savo renginiuose, kurie juos apðvietë apie ðios mûsø
ðventës svarbà.

• Suderinau kardinolo Baèkio pastoraciná vizità lietuviø katalikø
bendruomenëse PunskoSeinø rajone Elko vyskupijoje.

• XI Pietø Amerikos lietuviø
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2-ojoje JAV lietuviø katalikø sielovados konferencijoje
Èikagoje, buvo iðreikðtas didelis susirûpinimas
dvasiðkiø trûkumu ir nusivylimas dël sumaþëjusiø
paðaukimø. Jaunas jëzuitas klierikas, br. Linas
Laniauskas, SJ, (gimæs Klevelande, OH) raiðkiai
pasidalino patirtimi apie savo paðaukimà, pabrëþdamas,
kad visuomenë nuvertina paðaukimus ir jauni vyrai ir
moterys neskatinami stoti á seminarijas ar vienuolynus.
Taipgi arkivyskupas S. Tamkevièius, SJ, atidarydamas
konferencijà teigë, kad Baþnyèia Lietuvoje negalës
parûpinti pakankamai kunigø mûsø iðeivijos
parapijoms. Tad yra mûsø atsakomybë melstis, kad bûtø
paðaukimø savo paèiø lietuviø katalikø
bendruomenëse ir skatinti mûsø jaunimà bûti ateities
dvasiniai vadovai.

J.Em. arkivyskupas S.Tamkevièius, SJ ir prelatas E. Putrimas susitikime su Èikagos
lietuviais katalikais ð.m. spalio mënesá
J.Kuprio nuotr.

• Suderinau arkivyskupo Tamkevièiaus apsilankymus Los Angeles,
Detroite, Èikagoje ir Klevelande bei jo pasimatymus su vietiniais
vyskupais ir lietuviø katalikø bei lietuviø bendruomenës veikëjais.
Mano buvo malonu dalyvauti ávairiuose renginuose ir ðventëse –
Toronto Maironio lituanistinës mokyklos 60-metyje, Lietuvos
kankiniø parapijos 60-metyje, Mississaugoje, Kanadoje, Ðv. Jurgio
parapijos 100-metyje Roèesteryje, NY, “Draugo” lietuviø katalikø
dienraðtyje Èikagoje 99-metyje, Detroito Dievo Apvaizdos parapijos
100-metyje JAV-se. Specialø sveikinimà siunèiau Ðv. Kazimiero
popieþiðkai kolegijai Romoje, Italijoje, kuri ðiemet irgi ðventë 60-metá.
Ten praleidau 8 metus studijuodamas filosofijà ir teologijà
besiruoðdamas kunigystei. Visada bûsiu dëkingas kolegijos
dëstytojams, kurie padëjo man þengti tuos svarbius þingsnius. Buvo
ir daugiau renginiø, kuriuose negalëjau dalyvauti, bet siunèiau savo
maldas ir palaiminimus.
Man perimant LVK delegato pareigas, 2004 m. Lietuviø katalikø
þinyno duomenimis ið viso buvo 95 lietuviðkos parapijos ir 27 misijos.
Tais metais buvo 264 kunigai pasaulieèiai ir 92 vienuoliai (ið viso 356
kunigai), kurie aptarnavo lietuvius iðeivijoje. Ið jø, 300 buvo áðventinti
prieð 1980 m., o po to ligðiol tik 40 buvo áðventinti.
Ðiø metø statistika yra þymai kitokia. Dabartiniame þinyne yra 81
lietuviðka parapija ir 10 misijø, kurias aptarnauja tik 169 kunigai
pasaulieèiai ir 95 vienuoliai (ið viso 264 kunigai). Ið jø, 185 tapo kunigais
prieð 1980 m., ir po to – 48.

2009 m. Lietuva ðvæs savo vardo paminëjimo
istoriniuose dokumentuose ir valstybingumo pradþios
1000-metá. Ðvæskime tai, bet ir melskimës uþ Lietuvos
valstybæ ir uþ visus pasaulio lietuvius, kad liktume
iðtikimi savo krikðèioniðkoms ðaknims ir tapatybei.

Ateityje ruoðiuosi iðleisti katechetinæ medþiagà, kuri bus tinkama
mûsø lituanistinëms mokykloms, kad mokiniai galëtø geriau paþinti
mûsø turtingas katalikiðkas-krikðèioniðkas tradicijas ir pavelda.
Sekanti JAV Lietuviø katalikø sielovados konferencija ávyks Ðv. Petro
lietuviø parapijoje Bostone, kovo mënesá, 2009 m. Ði treèioji sielovados
konferencija bus svarbi proga mûsø parapijø ir misijø klebonams,
parapijø tarybø nariams ir parapijieèiams pasidalinti mintimis ir
paremti mûsø lietuviø katalikø bendruomenes.
Treèioji Europos lietuviø katalikø kunigø konferencija ávyks
Romoje vasario mënesá. Kitas svarbus projektas bus specialus
seminaras jauniems Lietuvos klierikams, kurie norëtø dirbti iðeivijos
parapijose, kad jie suprastø pastoracinio darbo uþsienyje áððûkius.
Stengiantis ávykdyti ðiuos projektus, kuriuos apsiimu eidamas
Lietuvos vyksupø konferencijos delegato pareigomis, pasikliauju jûsø
maldomis ir aukomis. Yra svarbu turëti stiprias, gyvas parapijas ir
misijas savo bendruomenëse, kad iðlaikyti savo katalikiðkà ir lietuviðkà
tapatybæ. Galima padëti tai ávykdyti tik su Jûsø pagalba. Jûsø paaukoti
pinigai, Jûsø paskirtas laikas ir ásipareigojimas, Jûsø dalyvavimas
Miðiose ir sakramentø priëmimas, Jûsø pasidalinimas Dievo Þodþiu
savo lietuviðkoje parapijoje arba misijoje padës uþtikrinti parapijø
bei misijø ateitá sekanèiai kartai.
Pagarbiai Jûsø Kristuje,

Mûsø kunigø skaièius maþëje, vyresni kunigai neiðeina á pensijas,
o senieji mirðta. Tik praëjusiais metais mirë 10 kunigø, o daug daugiau
gyvena seneliø prieglaudose. Áðventinama maþai naujø kunigø, nes
yra maþiau paðaukimø. Taèiau lietuviø katalikø bendruomenës praðo
lietuviø kunigø dvasiniam aptarnavimui.

Uþsieno sielovados delegato darbas yra Jûsø aukomis iðlaikomas. Jûsø aukos padeda visiems broliams ir sesëms, uþsienio lietuviams
katalikams. Padëkime delegatui atlikti savo pareigas, padëkime vieni kitiems. Ið anksto nuoðirdþiai dëkojame jums uþ finansinæ bei
dvasinæ paramà uþsienio lietuviø katalikø sielovados reikalams.
- Giedra Paulionienë, Patariamojo komiteto pirmininkë
Atleidimo nuo mokesèiø kvitai (tax receipts) bus iðsiøsti Kanados ir JAV aukotojams.
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