Uþsienio lietuviø sielovados vadovo Prelato Edmundo Putrimo
antrøjø metø (2004-2005) veiklos

Þiniaraðtis
“Visiems kurie já priëmë, jis davë galià tapti Dievo vaikais –
tiems, kurie tiki jo vardà” (Jono 1:12).
Broliai, seserys Kristuje,
Ðv. Kalëdø dienos Evangelijos iðtrauka ragina mus priimti Jëzø ne
vien Kalëdø laike bet stengtis, kaip krikðèionys ir Dievo vaikai,
“visuose dalykuose ieðkoti Dievo; visø pirmà patikti Dievui; viskà
daryti didesnei Dievo garbei; visur liûdyti Dievà“, kaip aiðkina
Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis.
Jëzus atëjo á ðá pasaulá kaip maþas kûdikëlis ir miela yra atðvæsti Jo
garbei Kalëdø ðventes. Taèiau tas kûdikëlis ... “yra vieðpats“ (Luko
2:11). Taigi pripaþinti Jëzø kaip mûsø Dievà ir Iðganytojà
reikalauja ið mûsø daug daugiau negu tik dþiaugtis Dievo
Kardinolas A.J.Baèkis ruoðiasi eiti á
ásikûnijimu vienà dienà per metus.
Priimdami Jëzø ir pripaþindami, kad esame jo vaikai, ásipareigojame
konklavà iðrinkti naujà Popieþiø Vatikane
vis keistis, atnaujinti “dvasià, kad galëtume suvokti Dievo valià –
kas gerà, tinkamà ir tobulà“ (Romieèiams 12:2).
Artëjanèios Jëzaus gimimo svenèiø dienos teatneða meilæ tiems, kurie jos trokðta, tesuteikia
paguodà ir paramà vargstantiems ir vieniðiems. Dievo ákvëpimas geriems darbams teaplanko
visus geros valios þmones.
Palaimintø Ðv. Kalëdø ir Naujø metø!
Su pagarba Kristuje,
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Airija - Spalio 30 d. dalyvavo oficialiame Airijos lietuviø katalikø sielovados misijos atidaryme su Lietuvos
Respublikos ambasadore Airijoje Izolda Brièkovskiene, Dublino arkiv. Diarmuid Martin, klebonu Paddy
Boyle ir su Airijos lietuviø kapelionu kun. Egidijumi Arnaðiumi. Airijoje gyvena daugiau kaip 30,000
lietuviø.
Anglija - Dalyvavo kaip atstovas tarptautiniame oro uostø kapelionø konferencijoje Manèesteryje; aplankë
Manèesterio lietuviø bendruomenës narius ir kan. kun. Kamaitá.
Argentina - Sausio mën.dalyvavo VIII Pietø Amerikos lietuviø jaunimo suvaþiavime Buenos Aires,
Rosario ir Berisso miestuose. Suvaþiavimas buvo suorganizuotas Argentinos lietuviø jaunimo sajungos ir
PLB. Suvaþiavimo mecenatai buvo Lietuviø fondas Èikagoje ir Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamentas Vilniuje; atðventë padëkos Miðias Auðros Vartø baþnyèioje Buenos Aires mieste.
Belgija - Birþelio mën susitiko su tuometine Lietuvos ambasadore prie NATO Ginte Damuðyte, su
Lietuvos ambasadoriumi prie Europos sàjungos Ryèiu Martikoniu ir tuometiniu Lietuvos ambasadoriumi
Belgijoje Audriumi Naviku; aukojo Miðias su Belgijos lietuviais ir susitiko su lietuviø bendruomene
Belgijoje; paskyrë pulkininkà kun. Juozà Graþulá Belgijos ir Paryþiaus lietuviø katalikø kapelionu.
JAV
Bostonas, MA: áteikë Ðv. Petro parapijieèiams sveikinimà pasidþiaugdamas, kad parapijieèiams pasisekë
iðsikovoti veikianèià parapijà.
Èikaga, IL: dalyvavo ekumeninëse pamaldose Èikagos arkivyskupijos katedroje; spalio mën. dalyvavo
Amerikos lietuviø tarybos suvaþiavime, atnaðavo Miðias ir skaitë pamokslà Ðv. M. Marijos Gimimo
baþnyèioje (kleb. T. Markus).
Connecticut: pastoracinis pasitarimas su Waterbury, New Britain ir Hartfordo lietuviø parapijø
komitetais; dalyvavo JAV lietuviø katalikø kunigø posëdþiuose Putname.
Dainavos stovykla, MI: kapelionavo studentø rekolekcijose, kurias suorganizavo patariamosios valdybos
jaunimo reikalø narë Birutë Bublienë.
Florida: St. Petersburg Beach aplankë lietuviø katalikø misijà ir jos kapelionà kun. Bernardà Telaiðá.
Kennebunkport, ME: skaitë paskaità sendraugiø ateitininkø
stovykloje.
Þiniaraðèio rëmëjas
New York, NY: dalyvavo Religinës ðalpos posëdþiuose;
lapkrièio mën. dalyvavo Miðiose ir susitiko su Apreiðkimo
parapijos parapijieèiais ir su kun. Vytautu Volertu.
Washington, D.C.: dalyvavo JAV katalikø vyskupø
konferencijos rudens posëdþiuose; susitiko su Vygaudu
Uðacku, LR Ambasadoriu JAV.

Ispanija - Aplankë Ispanijoje gyvenanèius lietuvius Barcelonoje ir
Tudeloje; susitiko su Navaros lietuviø bendruomenës nariais ir
taip pat aplankë Valencijos, Alikantës, Kampohermosos ir
Andalûzijos lietuvius; susitiko su LR Prezidentu J. E. Adamkumi
ir Ispanijos lietuviø bendruomenës atstovais Lietuvos
ambasadoje Madride; „Palacio Real El Prado“ Madride dalyvavo
priëmime su Ispanijos Karaliumi J.E. Juan Carlos ir Karaliene
J.E. Sofija bei LR Prezidentu Adamkumi ir p. Alma Adamkiene.
Ispanijoje gyvena daugiau kaip 50,000 lietuviø.

buvo ir vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir Toronto arkivyskupijos
vysk. John A. Boissonneau.
Calgary ir Edmontonas: pravedë Gavënios rekolekcijas
lietuviams, (mecenatas - Kanados Lietuviø katalikø kunigø
vienybë).
Kretingos stovykla Vasagoje: atliko kapeliono pareigas visose
vasaros jaunimo stovyklose.
Lietuva - Vasario mën. dalyvavo Lietuvos Vyskupø Konferencijos
posëdþiuose; Popieþiui Jonui Pauliui II mirus balandþio 2 d.,
nusiuntë Apaðtaliniam nuncijui Lietuvai uþuojautà visø uþsienio
lietuviø katalikø vardu; Klaipëdoje balandþio 23 d. dalyvavo
Dvasinës pagalbos jaunimo centro sukakties ðventëje, kurá jis
padëjo ásteigti prieð 10 metø; susitiko su Apaðtaliniu nuncijumi
Lietuvai, arkiv. dr. P.S. Zurbriggen; birþelio mën dalyvavo XIII
Pasaulio lietuviø mokslo ir kûrybos simpozijume Vilniuje ir
atidaryme sukalbëjo invokacijà; liepos mën. dalyvavo VII pasaulio
lietuviø sporto þaidyniø atidarymo Miðiose Vilniaus katedroje ir
þaidyniø atidaryme bei priëmime su LR Prezidentu; dalyvavo
Mindaugo karûnavimo ir Lietuvos valstybingumo ðventës Miðiose
kurios ávyko Vilniaus katedroje; buvo pakviestas ambasadoriaus
Brian Herman dalyvauti Kanados ambasados Lietuvai geguþinëje
minint Kanados dienà liepos 1 d.; dalyvavo PLB pirmininkø
suvaþiavime ir PLJ sàjungos sàskrydyje Trakuose; rugsëjo mën
dalyvavo Lietuvos Vyskupø Konferencijos posëdþiuose.

ið kairës: LR uþsienio reikalø ministerijos konsulinio
departmento dir. Vaidotas Verba, Arvydas Sabonis - þinomas
NBA krepðininkas, prel. Edmundas Putrimas, Marina
Ruibienë - Andalûzijos Lietuviø Bendruomenës apylinkës
pirmininkë Ispanijoje
Italija
Roma: palydëjo kardinolà A. J. Baèká á konklavà naujo popieþiaus
rinkimams; aplankë Ðv. Kazimiero kolegijà ir jos vadovybæ ir
Vatikano radijos lietuviø skyriø; dalyvavo Tarptautiniame
katalikø oro uostø kapelionø konferencjijoje.
Kanada
Delhi: dalyvavo Kanados lietuviø bendruomenës XIX Tarybos
antrosios sesijos suvaþiavime.
Hamiltonas: dalyvavo kartu su vysk. P. Baltakiu Auðros Vartø
parapijos atlaiduose.
Torontas: susitikimas su Kauno arkivyskupijos augziliaru vysk. J.
Ivanausku ir su Toronto augziliaru vysk. J. Boissonneau; dalyvavo
Kanados lietuviø katalikø centro suvaþiavime, buvo pagrindinis
kalbëtojas; dalyvavo Vëliniø pamaldose; atðventë Kalëdas ir
Velykas Prisikëlimo parapijoje; balandþio mën. suorganizavo
rekolekcijas sutvirtinimo sakramento kandidatams; geguþës mën
dalyvavo Pirmos Komunijos ðventëje Prisikëlimo parapijoje;
dalyvavo Kanados lietuviø dienos programoje ir KLB valdybos ir
apylinkiø pirmininkø suvaþiavime; dalyvavo asmeninëse
rekolekcijose Toronto arkivyskupijos Ðv. Augustino seminarijoje;
dalyvavo Toronto Maironio mokyklos moklso metø uþbaigtuvëse;
rugsëjo mën dalyvavo Lietuvos kankiniø parapijos atlaiduose ir
a+a kleb. P. Aþubalio 25 m. mirties metinëse; susitiko su
liuteronø vyskupu Mindaugu Sabuèiu ir Vilma Sabutiene ir
dalyvavo jø pagerbimo pietuose; dalyvavo Toronto arkivyskupijos
kunigø seminare/rekolekcijose; lapkrièio mën dalyvavo
Prisikëlimo parapijos “Auðros” sporto klubo 50 m. sukakties
ðventëje; atðventë dvideðimties metø kunigystës sukaktá
Patariamojo komiteto suruoðtame “Fiestos” vakare kurioje
dalyvavo daugiau kaip 400 sveèiø ið JAV ir Kanados. Sveèiø tarpe

ið kairës: prel. Edmundas Putrimas, Apaðtalinis Nuncijus
Lietuvai, arkiv. dr. P.S. Zurbriggen, buvæs Nuncijaus
sekretorius mons. C.D.Balvo - dabartinis arkivyskupas ir
Nuncijus Naujàjai Zelandijai.

Lenkija
Punskas: dalyvavo vasario 16 ðventës Miðiose ir minëjime.
Prancûzija
Paryþius: paskyrë pulkininkà kun. Juozà Graþulá Paryþiaus ir
Belgijos lietuviø katalikø kapelionu.
Urugvajus
Montevideo: aplankë lietuviø bendruomenæ, jaunimo sàjungà bei
atnaðavo Miðias lietuviø parapijose.
Vokietija - Aplankë Vasario 16 gimnazijà ir dalyvavo
pagrindiniame Vokietijos LB Vasario 16-tosios minëjime
Huttenfelde; birþelio mën áteikë sutvirtinimo sakramentà
Vasario 16 gimnazijos mokiniams Huttenfelde; vadovavo grupei
jaunimo ið JAV ir Kanados Pasaulio jaunimo dienose Kelne.

Dëkojame visiems aukotojams ir geradariams parëmusiems Uþsienio lietuviø sielovados vadovo veiklà
Leidiná parengë Uþsienio lietuviø katalikø delegatûros patariamasis komitetas

