Uþsienio lietuviø sielovados vadovo Prelato Edmundo Putrimo
pirmøjø metø veiklos

Þiniaraðtis
Iðeivijos sielovados veikla
Pokalbis su jos vadovu prelatu Edmundu Putrimu
Rugpjûèio 18 d. suëjo metai, kai Lietuvos vyskupø konferencija (LVK) kun.
Edmundà Putrimà paskyrë uþsienio lietuviø katalikø sielovados delegatu. 2003
m. lapkrièio mënesá LVK pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Baèkis áteikë
Toronto Prisikëlimo parapijos vikarui kun. Edmundui Putrimui popieþiaus
Jono Pauliaus II patvirtintà prelatystæ ir uþsienio lietuviø sielovados vadovo
pareigas.
Tas pareigas nuo 1984 m. ëjo vysk. Paulius Baltakis, kuris tik pernai iðejo á
pensijà.
– Kaip sekasi Jums nebe
visai naujose pareigose?
Kokie rûpesèiai?
– Pirmiausia reikëtø
pasakyti, kad ne visi
supranta
mano pareigas, ir tai
kard. Audrys Juozas Baèkis, vyskupas
nëra nuostabu. Man paèiam
Paulius Baltakis ir prelatas Edmundas
Putrimas po naujojo sielovados vadovo
daug kas paaiðkëjo per
paskyrimo
praëjusá pusmetá. Þmonës
klausia, kà að tikrai veikiu,
kas yra delegatûra, kas yra Vyskupø
Prel. Edmundas
Putrimas
Konferencija ir panaðiai. Gal svarbu bûtø
1 Resurrection Road
paaiðkinti, kad Lietuvos ir uþsienio lietuviø
Toronto, ON
katalikø bendrijos visais reikalais rûpinasi
CANADA
aukðèiausia, kaip ir kiekviename kraðte
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esanti religinë institucija, jos vyskupø
telefonas:
organizacija, kuri vadinasi konferencija. Ji
+1 416 233 7819
gauna nurodymus ið Vatikano – ið paties
fax:
popieþiaus.
+1 416 233 5765
Ir laisvës, ir okupacijos metu Lietuvos
el. paðtas:
putrimas@uzsielovadas.org vyskupams rûpëjo ir rûpi iðeivijos lietuviø
tinklalapis:
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sielovada. Tas pareigas einantis yra
vadinamas Lietuvos vyskupø konferencijos
(LVK) delegatu, nes jis yra LVK paskirtas.
“Jis atidavë save uþ Jo ástaiga todël vadinama delegatûra.
mus, kad iðpirktø mus Pokaryje kunigø paskyrimu, lietuviø
ið visokiø nedorybiø ir evangelizacija, parapijø administravimu
iðeivijoje rûpinosi vysk. Brizgys, vysk.
suburtø sau
Brazys, vysk. Deksnys. Vëliau ðioms
nuskaistintà tautà,
pareigoms buvo paskirtas vysk. Baltakis.
uolià geriems
darbams.” (Tit. 2:14) Pernai Lietuvos vyskupø konferencija ir
Vatikanas nutarë man perduoti ðias
pareigas, vysk. Baltakiui
iðeinant á pensijà.
Þiniaraðèio rëmëjas
Didþiausias rûpestis yra
finansinis. Mano pareigoms
nei Lietuvos vyskupø
konferencija, nei Vatikanas,
nei Toronto arkivyskupija
neskiria jokiu lëðø. Jeigu

reikia raðyti laiðkus, aplankyti lietuviðkas
parapijas, susitikti su lietuviø bendruomeniø
nariais arba su vietiniais vyskupais, – man
tenka naudotis aukomis, kurias geradariai
lietuviai tam reikalui yra sutelkæ. Man
besilankant parapijose ir susitikimuose
bûtina, kad mano ástaigoje kas nors priimtø
informacijà, raðytø laiðkus ir praneðimus,
todël reikalinga sekretorë-raðtinës vedëja,
kuriai irgi reikia mokëti algà, nes darbo
susidaro nemaþai.
– Jûsø veikla sudëtingesnë, negu ið karto
atrodo. Kas Jums talkina Jûsø darbuose?
– Pernai spalio mënesá buvo sudarytas
Sielovados delegatûros patariamasis
komitetas, kurio tikslas buvo padëti man
ásteigti delegatûra, Sielovados fondà, ásikurti
naujose pareigose ir patalpose, pradëti lëðø
telkimà ir pasitarti atskirais klausimais.
Komiteto nariai yra paþástami veikëjai ið
Toronto ir Hamiltono parapijø. Vysk.
Baltakis, aiðku, duoda daug patarimø ir
paramos. Ðià vasarà naujà raðtinës vedëjos
darbà pradëjo Rûta Rusinienë. Tikiuosi, kad
antrieji metai, su Dievo palaima, bus ðiek
tiek lengvesni. Tikimës rudená nustatyti
aiðkesnes veiklos gaires, informacijos tinklà
ir lëðø telkimo priemones.
– Tikimës, kad labiau suprasdami Jûsø
svarbø darbà iðeivijoje, lietuviai já
atitinkamai rems, kad galëtumët ir toliau
padëti pasaulyje iðsiblaðkiusiems tautieèiams
burtis ir jiems teikti dvasiná aptarnavimà.
Aèiû Jums uþ pokalbá. R.S.J.
Straipsnio santrauka perspausdinta ið
lietuviø savaitraðèio “Tëviðkës þiburiai” 2004
rugpjûèio 31 d. numerio.

Prelato Edmundo Putrimo pirmøjø metø veiklos suvestinë
Airija
2004 m. geguþës m. 1 dienà dalyvavo Lietuvos ástojimo á
EU iðkilmëse. Dubline – steigiama Lietuviø katalikø
sielovados centras ir Airijos lietuviø bendruomenë;
Airijoje gyvena 20,000 lietuviø. Paskirtas kunigas ið
Telðiø vyskupijos.
Anglija
Aplankë ir susipaþino su lietuviais - Londone – ðv.
Kazimiero parapijoje (kleb. P. Tverijonas),
Nottinghame,Glasgow - Ðkotijoje, Manèesterio parapijø
ir lietuviø bendruomeniø komitetuose ir kitose
organizacijose, dalyvavo konferencijoje kaip
paskaitininkas apie “post sovietinë Baþnyèia Lietuvoje“.
Australija
dalyvavo „Civil Aviation Chaplains“ konferencijoje,
aplankë Melburno lietuviø misijà.
Brazilija
dalyvavo kaip kapelionas, globëjas ir paskaitininkas
Pasaulio Lietuviø Bendruomenës suorganizuotame
Pietø Amerikos Lietuviø Jaunimo Suvaþiavime sausio
m.; paskyrë kun. J. Dielininkaitá kuris perëmë a.+a.
kun. Petro Rukðio pareigas lietuviø Ðv. Juozapo
parapijoje.
Vatikanas
atstovavo Lietuvos Vyskupø Konferencijà Vatikane
suvaþiavime migracijos klausimais
Jungtinës Amerikos Valstybës
Boston - susitiko su Arkivyskupu Sean O‘Mally ir jam
áteikë kardinolo Baèkio laiðkà; palikta ðv. Kazimiero
parapija Brocktone ir Nekalto Prasidëjimo parapija
Cambridge.
Dainavos stovykloje, Michigan - pravedë gavënines
rekolekcijas.
Detroit - paskyrë kun. Rièardà Repðá, aplankë Dievo
Apvaizdos parapijà.
Chicago - garbës sveèias XII Lietuviø tautiniø ðokiø
ðventëje; susitiko su laikinuoju Lietuvos Respublikos
Presidentu Artûru Paulausku ir bendruomeniø veikëjais;
susitiko ir susipaþino su lietuviais kunigais Èikagos
Arkivyskupijoje.
Los Angeles - aplankë Ðv. Kazimiero parapijà ir
susipaþino su parapijos komitetu; dalyvavo a.+a. Prel.
Olðausko laidotuvëse ir susitiko su vysk. Edward M.
Clark; paskyrë kun. Tomà Karanauskà ið Ðiauliø
vyskupijos; dalyvavo Lietuviø dienose spalio m.
New York - dalyvavo Religinës Ðalpos posëdþiuose;
Phoenix - dalyvavo JAV L.B. XVII Tarybos antrojoje
sesijoje;
Putnam - dalyvavo JAV Lietuviø katalikø kunigø
vienybës posëdþiuose ir rekolekcijose kunigams;
Rochester - apsilanke Ðv. Jurgio parapijoje;
San Diego- suteikë santuokos sakramentà
Washington, DC - dalyvavo JAV vyskupø konferencijos
plenariniame posëdyje;
Waterbury, CT - aplankë Ðv. Juozapo parapijà ir
susitiko su parapijos komitetu.
Dëkojame visiems aukotojams ir geradariams parëmusiems
Uþsienio lietuviø sielovados vadovo veiklà

Kanada
Montreal - Ðv. Kazimiero parapijos aplankymas ir vestuvës;
kun. A. Volskio paskyrimas.
Ottawa - dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados
Kanadoje diplomatø ir valdþios atstovø vasario 16 ðventës
priëmime.
Toronto - atlieka pastoracines pareigas Prisikëlimo
parapijoje; atnaðavo ðv. Miðias per ÐALFASS turnyro
suvaþiavimà; kapelionavo Prisikëlimo parapijos Kretingos
stovykloje; vykdo kapeliono pareigas Toronto oro uoste;
dalyvavo vasario 16 minëjime; dalyvavo kard. Glempo
priëmime atðvenèiant jo 25 m. vyskupystës ðventæ; dalyvavo
Uþsienio sielovados patariamojo komiteto posëdþiuose.
Wasaga - vasario m. aplankë lietuviø kolonijà ir paaiðkino
apie savo pareigas
Lenkija
aplankë Punsko-Seinø kraðto lietuviø parapijas, mokyklas ir
L.B. organizacijas;

Lietuva
dalyvavo Ðv. Kazimiero 500 m. paskelbimo ðventuoju
iðkilmëse Vilniuje ir susipaþino su Popieþiaus delegatu kard.
A. Silvestrini. dalyvavo Lietuvos vyskupø konferencijos
posëdþiuose kovo m., rugpjûèio m. ir rugsëjo m. pravedë
rekolekcijas darbuotojams Dvasinës pagalbos jaunimo centre
ir taip pat dalyvavo direktoriø valdybos posëdþiuose pristatë
uþsienio sielovados siekius ir sunkumus per Pasaulio lietuviø
bendruomenës pirmininkø suvaþiavimà Birðtone dalyvavo
priëmime L. R. Presidentui V. Adamkui ir p. Almai kartu su
Lietuvos vyskupais dalyvavo Þidiniø atlaidose Pivaðiûnuose.
Prancuzija
susitiko Paryþiuje su Lietuviø bendruomene; susitarë su
Paryþiaus Arkivyskupija dël sielovados testinumo lietuviams.
Vokietija
áteikë sutvirtinimo sakramentà mokiniams Vasario 16-tos
gimnazijoje.

Leidiná parengë Uþsienio lietuviø sielovados vadovo
patariamojasis komitetas

