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žiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
XX a. paskutiniame dešimtmetyje J. Boruta SJ
aktyviai dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų, tarybų, komisijų, redkolegijų veikloje. Jis buvo
Lietuvos švietimo tarybos narys, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos narys, Statistikos tarybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Statistikos
departamento narys, Lietuvos onkologijos centro
Mokslinės tarybos Medicininės etikos komisijos
narys, Sveikatos apsaugos ministerijos Etikos komisijos narys, Vilniaus italų studijų akademijos narys,
Vokietijos katalikų akademinės tarnybos užsieniečiams partnerių tarybos narys, Trečiojo amžiaus
universiteto Religinių studijų fakulteto dekanas
ir dėstytojas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys,
Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto tarybos
narys, įvairių mokslinių žurnalų bei leidinių redkolegijų narys.
2002 m. sausio 5 d. popiežiaus Jono Pauliaus II
J. Boruta SJ buvo paskirtas Telšių vyskupu.
2002 m. sausio 20 d. įvyko vyskupo J. Borutos
SJ ingresas į Telšių vyskupijos katedrą.
2002 m. J. Boruta pradėjo dėstyti Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.
2002–2011 m. ėjo buvo Lietuvos Vyskupų
Konferencijos Liturginės komisijos pirmininko
pareigas.
2002–2014 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas.
2007 m. vasario 15 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu J. Borutai SJ suteiktas Telšių
miesto garbės piliečio vardas.
2017 m. rugsėjo 18 d. Popiežius Pranciškus patenkino J. Borutos SJ atsistatydinimo iš Telšių vyskupo ordinaro pareigų prašymą.
Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. J. Boruta SJ – Telšių
vyskupas emeritas.
2021 m. J. Borutai SJ įteikta Laisvės premija.
J. Borutai SJ yra aktyvus spaudos bendradarbis.
Kartu su kitais spaudai parengė knygą „Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose“ (išleista 2002 m., pakartotinai – 2017 m.).
Bendradarbiauja katalikiškoje spaudoje. Yra paskelbęs straipsnių iš atomo fizikos, atominės spektroskopijos (apie 40), Bažnyčios istorijos ir kitomis
temomis.
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Išlaužo Švč. Mergelės
Marijos Krikščionių Pagalbos
parapijos bažnyčioje
paminėtos Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos
Raganos 145-osios gimimo
metinės

2022 m. kovo 6 d., I gavėnios sekmadienį, Prienų rajono Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos bažnyčioje vykusių Šv. Mišių metu gražiai paminėtos rašytojos, pedagogės,
vertėjos, labdarės Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos
Raganos 145-osios gimimo metinės. Po Šv. Mišių
pranešimą bažnyčioje tema „Šatrijos Raganos pasirinkimas: laisvė ir sielos išganymas“ perskaitė Šatrijos Raganos bendrijos narys dr. Gediminas Mikelaitis. Šv. Mišių ir G. Mikelaičio pranešimo įrašas
viešinamas YouTube kanale (adresas:
https://www.youtube.com/watch?v=OIJO7f5wtDQ&list=UUghh2ZchlTLQ_8PQxETHhFg&index=42).
Šatrijos Raganos bendrijos informacija
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