Lietuvos Vyskupø Konferencijos Delegato Prelato Edmundo Putrimo 2006 m. veiklos

Þiniaraðtis
Prelatas Edmundas J. Putrimas yra
Lietuvos Vyskupø Konferencijos
delegatas, paskirtas remti ir koordinuoti uþsienio lietuviø katalikø
religinæ veiklà. Jau trejus metus prelatas Putrimas vykdo ðias pareigas, vis
palaikydamas glaudþius ryðius su
katalikø parapijomis, misijomis, organizacijomis, dvasiðkais,
besikurianèiomis ir tebegyvuojanèiomis bendruomenëmis. Jo
patariamasis komitetas padeda jam
vykdyti ðiuos uþdavinius informacijos
platinimu ir lëðø telkimu. Ðiame
þiniaraðtyje pateikiama jo darbø
metinë santrauka.
PARAPIJØ IR MISIJØ ÐVENTËS
Prelatas Putrimas yra kvieèiamas dalyvauti ávairiuose parengimuose ir ðventëse lietuviðkose parapijose ir misijose su
tikinèiais lietuviais uþsienyje, kurie gyvena uþ Lietuvos ribø. Ðiais metais jam teko dalyvauti:
* Toronto Prisikëlimo parapijos (Kanadoje) naujo vikaro kun. Jono Ðileikos, OFM, primicijose
* Ðv. Kazimiero parapijos paðventinime po atlikto remonto ir sutvirtinimo sakramento iðkilmëse
Londone, Didþiojoj Britanijoj
Prel.Edmundas Putrimas * Campohermosa, Ispanijoje, su vietiniais lietuviais
1 Resurrection Road
* Romoje, kur pristatë naujàjá lietuviø katalikø delegatà Italijoje, kun. Petrà Ðiurá
Toronto, ON
* Ðv. Jurgio parapijos 100 metø jubiliejaus ðventëje Bridgeport, Connecticut, JAV
CANADA
* Kalëdø ir Velykø ðventëse Prisikëlimo parapijoje Toronte, Kanadoje
M9A 5G1




+1 416 233 7819
+1 416 233 5765

SIELOVADOS POSËDÞIAI

Prelato Putrimo svarbi pareiga yra dalyvauti ávairiuose posëdþiuose sielovados reikalais:
* Susitikimas su Ðiluvos Marijos parapijos (Londone, Ontario) klebonu, parapijos komitetu ir
el. paðtas:
Londono vyskupijos atstovais
putrimas@uzsielovadas.org
* Pasitarimas su Paryþiaus Arkivyskupijos atstovais ir su Paryþiaus lietuviø katalikø misijos
Internet'o svetainë:
atstovais
http://www.uzsielovadas.org
* Dalyvavimas Ðv. Juozapo parapijos komiteto posëdyje Sao Paulo, Brazilijoje
* Pasitarimas su Sao Paulo (Brazilija) Arkivyskupijos augziliaru, vysk. Strangini,su garbës
konsulu, parapijos komitetu ir Brazilijos lietuviø bendruomenës nariais; aplankymas buvusio
klebono prel. Ðeðkevièiaus, susitikimas su garbës konsulu, parapijos komitetu ir Brazilijos lietuviø bendruomenës
nariais
* Surengimas ir dalyvavimas Europos lietuviø kunigø suvaþiavime Vasario 16-sios gimnazijos patalpose Vokietijoje
* Pasitarimas su Almerijos vyskupijos (Ispanija) kurijos atstovais del lietuviø katalikø sielovados
* Lietuvos Vyskupø Konferencijos atstovas planavimo posëdþiuose
Vatikane dël Eucharistinio kongreso, kuris ávyks 2008 m. Quebec
City, Kanadoje
Þiniaraðèio rëmëjas
* Aplankymas Ðv. Kazimiero lietuviø kolegijos Romoje
* Dalyvavimas Eucharistijos kongreso delegatø posëdyje Vatikane
* Dalyvavimas Lietuvos Respublikos ambasados prie Ðv. Sosto
paðventinime
* Dalyvavimas JAV lietuviø kunigø sielovados suvaþiavime Marijos
Nekalto Prasidëjimo seserø vienuolyne Putname, Connecticut, JAV
* Dalyvavimas Èikagos arkivyskupijos lietuviø dvasiðkiø ir vienuoliø
susirinkime ses. Kazimierieèiø vienuolyne susirinkime su Augziliaru
vyskupu Garcia pas ses. Kazimierietes

* Dalyvavimas posëdþiuose dël Auðros Vartø parapijos Manhattan, NY
* Dalyvavimas Lietuvos Vyskupø Konferencijos posëdþiuose
Lietuvoje
* Planavimo posëdis su JAV-LB pirm. V. Vëbraite, JAV Religinës
sekcijos pirm. ses. M. Bareikaite, JAV LB NY Apygardos pirm. R.
Þukaite ir Detroito klebonu kun. R. Repðiu dël lietuviø parapijø
iðlaikymo klausimu
JAUNIMO SIELOVADA
Prelatui Putrimui rûpi jaunimo sielovada:
* Ëjo kapeliono pareigas 9-ame Pietø Amerikos lietuviø jaunimo
suvaþiavime Montevideo, Urugvajuje
* Dalyvavo diskusijø vakare per Europos lietuviø kunigø
suvaþiavimà su Vasario 16-sios gimnazijos mokiniais Vokietijoje
* Pravedë rekolekcijas Toronto Prisikëlimo parapijos
sutvirtinimo sakramento kandidatams
* Posëdþiavo jaunimo sielovados reikalais su Birute Bubliene,
jaunimo sielovados koordinatore
* Suteikë Sutvirtinimo sakramentà Vasario 16-sios gimnazijos
mokiniams Vokietijoje
* Ëjo kapeliono pareigas (24 metus) “Kretingos” jaunimo
stovykloje Toronto Prisikëlimo parapijos stovyklavietëje
Vasagoje, Ontario
* Dalyvavo 15-ame Ateitininkø kongreso atidaryme Panevëþyje
* Dalyvavo Klaipëdos Dvasinës pagalbos jaunimui centro
valdybos posëdþiuose
REKOLEKCIJOS, SEMINARAI
Prelatas daþnai kvieèiamas vesti rekolekcijas ir seminarus:
* Vedë Gavëniø rekolekcijas Australijoje – Adelaideje,
Kanberoje, Sydniejuje, Geelonge ir Melbourne
* Vedë Gavëniø rekolekcijas ðv. Kazimiero misijoje St. Petersburg, Floridoje
* Dalyvavo Toronto arkivyskupijos kunigams rekolekcijose
* Dalyvavo Toronto arkivyskupijos kunigø seminare
* Dalyvavo JAV lietuviø kunigø rekolekcijose Putname, Connecticut JAV

LIETUVIØ BENDRUOMENËS VEIKLA
Kaip Lietuvos Vyskupø Konferencijos paskirtas delegatas,
prel.Putrimu tenka dalyvauti ávairiuose lietuviø bendruomeniø
renginiuose:
* Vokietijos lietuviø bendruomenës Vasario 16-tosios minëjime
* Religinës ðalpos metiniame ir valdybos posëdþiuose
* 12 PLJ kongreso atidaryme Toronte ir studijø savaitëje
Vasagoje, Kanadoje
* 8-toje Iðeivijos Lietuviø dainø ðventëje Èikagoje
* 12-ame PLB seime Vilniuje ð.m. rugpjûèio mën.
* Susitikime su Lietuvos garbës konsulu Pietø Afrikoje ir su
Lietuvos þydø “Litvakø“ bendruomenës nariais bei rabinu Cape
Town ir Johannesburg
* Kanados lietuviø bendruomenës kraðto valdybos posëdþiuose
SPECIALÛS RENGINIAI
Prelatas Putrimas daþnai kvieèiamas dalyvauti renginiuose kaip
garbës sveèias. Ðiais metais dalyvavo:
* Lietuvos Kankiniø ðventovës Mississaugoje naujo klebono
kun. V. Staðkevièiaus ávesdinimo apeigose
* Toronto “Atþalyno“ tautiniø ðokiø ansamblio 30-meèio ðventëje
* Tëviðkës þiburiø savaitraðèio metinëje vakarienëje
* Sporto sàjungos - ÐALFASS ðventëje Toronte
* Draugo dienraðèio ðalpos vajaus vakarienëje
* Vilkaviðkio vyskupijos Eucharistiniame kongrese
* Kanados parlamento ministerës Jean Augustine,
atsisveikinimo vakarienëje
* Nekaltai Pradëtosios Marijos seserø vienuolyno geguþinëje
Putname, Connecticut, JAV
* “International Civil Aviation Chaplains’” konferencijoje Cape
Town, Pietø Afrikoje
* Ðiluvos Marijos koplyèios 40 m. sukakties ðventëje – National
Shrine, Washington, DC
* Amerikos lietuviø katalikø federacijos 100 m. sukaktyje
Èikagoje, JAV
* Dievo Apvaizdos parapijos (Michigan, JAV) klebono kun.
Repðio 25 m. kunigystës ðventëje
* Toronto Prisikëlimo parapijos “Kretingos” stovyklos 25 m.
ðventëje

Uþsienio sielovados delegato darbas neapmokamas, jo veikla tik Jûsø aukomis iðlaikoma.
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
Atleidimas nuo mokeðèio kvitai (tax receipts) bus iðsiøsti Kanados ir JAV aukotojams.
Praðome iðraðyti èekius:
Kanados aukotojai: Sielovada
JAV aukotojai: Lithuanian Religious Aid – Sielovada
Leidiná parengë Uþsienio lietuviø katalikø delegatûros patariamasis komitetas

