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+ + +  “LAUDATO SI” – RŪPINIMOSI BENDRAISIAIS NAMAIS IR ŠV. JUOZAPO METAI  + + + 
    

Sekmadienio psalm: Mano siela džiūgauja Dievu manuoju. 

 
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai – p. 642, o 

ateinanio sekmadienio – p. 645. 
 

 

Gruodžio 13, sekmadienį 
 

10 v.r. – šlovinimo giesmės ir muzika 

10:30 v.r. – III Advento sekmadienio Mišios 

youtube: “Lietuvos kankinių parapija / Lithuanian 

Martyrs”. 
 

* Kad būtų apsaugota lankytojų sveikata viešose vietose, 

Toronto ir Peel apylinkėje esančiose parapijose ir 

šventovėse yra neleidžiama tikintiesiems sekmadienį 

bei kitomis dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose 

bei kitose bendruomeninėse apeigose. Todėl 

kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu. Iki 

dešimt asmenų šventovėje gali dalyvauti Krikšto, 

Santuokos ar laidotuvių apeigose be Mišių. 
 

* KŪČIŲ PAPLOTĖLIŲ galite įsigyti sekmadieniais 

nuo 12 iki 1 v.d. parapijos salės prieangyje įėjus nuo 

automobilių aikštės. 
 

 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje Mišios vyksta 

įprasta tvarka, šeštadieniais 2 v.d. Visų prašome 

dėmesio šiuo metu šventovėje pareigingai dėvėti kaukes, 

valytis rankas, laikytis 2 metrų atstumo bei visų 

nustatytų gairių, saugoti kitų ir savo sveikatą. 
 

* Šį šeštadienį, gruodžio 12, Mišių pradžioje 

prisiminsime ir uždegsime žvakeles praėjusiais metais iš 

lietuvių apylinkės amžinybėn iškeliavusiems. 
 

* Kūčių paplotėlių galite įsigyti šventovėje po Mišių. 
 

* DĖMESIO – REGISTRACIJA KALĖDŲ MIŠIOMS! 

Kalėdų dieną, gruodžio 25, penktadienį, Gerojo 

Ganytojo šventovėje Wasagoje švęsime dvejas Mišias – 

12 v.d. ir 2 v.d. Po pirmųjų šventovė bus išvalyta ir 

parengta antrosioms. Kadangi leidžiama užpildyti tik 

trečdalį vietų, prašome iš anksto užsirašyti, kurią 

valandą dalyvausite e.paštu: reginaurban@hotmail.com 

arba tel.: (705) 429-6921. Dėl vietų ribojimo Mišiose 

galės dalyvauti tik iš anksto užsirašiusieji. 
 
 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Nuoširdžiai ačiū visiems už siunčiamas aukas ir 

svarbią paramą parapijos išlaikymui. Kadangi šiuo metu 

neleidžiama susirinkti dalyvauti Mišiose ir aukų perduoti 

šventovėje, prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS: 

– per bankus: nustatyti nuolatinį aukos 

pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per 

Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš 

kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 

532-1149;  

– atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 

494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2;  

– įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos 

durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2. 
 

* Parapijai aukojo $6,000.00 – Prisikėlimo kredito 

kooperatyvas. 
 

* Aukos parapijai (iki XI.29) – $930.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $200.00 - R. Mažeikaitė; $100.00 - I. 

McCenna, R.G. Paulioniai; $50.00 - O. Ažubalienė (a.a. 

Edvardo Pečiulio atminimui), R.V. Dementavičiai. 

Nukentėjusiems FILIPINUOSE aukos – $60.00. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovje 

2020.XI.28 šeštadienio rinkliava – $90.00. 
 

* Aukos parapijai (iki XII.6) – $1,315.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $400.00 - dr.M.D. Valadkai (a.a. 

Valentino Balsienės atminimui); $100.00 - G. Dobbs, N. 

Nielsen, K.I. Paznėkai, V.I. Pečiuliai, V.V. Strimaičiai; 

$80.00 - A.S. Zimnickai; $50.00 - J.I. Aleknevičiai, L. 

Pevcevičienė. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovje 

2020.XII.5 šeštadienio rinkliava – $245.00. 

Stambesnes sumas aukojo: $75.00 - A. Šimonėlienė; 

$50.00 - D. Wicks.



MŪSŲ BENDRIEJI NAMAI (50 dalis) 
   

Trečias skyrius 

EKOLOGINĖS KRIZĖS ŽMOGIŠKOSIOS ŠAKNYS    

 101. Simptomų nusakymas naudos neduos, jei nepažinsime ekologinės krizės žmogiškųjų šaknų. 

Egzistuoja tam tikras žmogaus gyvenimo ir veiklos supratimo būdas, kuris yra klaidingas ir taip prieštarauja 

tikrovei, kad net daro jai žalą. Kodėl mums nestabtelėjus ir jo neapmąsčius? Siūlau dėmesį sutelkti į vyraujančią 

technokratinę paradigmą ir žmogaus bei jo veiklos vietą pasaulyje. 
  

I. Technologija: kūrybiškumas ir galia 

102. Žmonija įžengė į naują epochą, kurioje technologijos galia verčia mus rinktis, kokiu keliu toliau 

žengti. Esame dviejų šimtmečių, išsiskiriančių milžiniškomis permainų bangomis, įpėdiniai – garo mašinos, 

geležinkelio, telegrafo, elektros, automobilio, lėktuvo, chemijos pramonės, šiuolaikinės medicinos, 

informatikos ir nesenos skaitmeninės revoliucijos, robotikos, biotechnologijos ir nanotechnologijos. Pagrįstai 

galima džiaugtis tokia pažanga ir jausti užsidegimą dėl didžiulių galimybių, kurias atveria šios nepaliaujamos 

naujovės, nes „mokslas ir technologija yra įstabus Dievo žmogui dovanoto kūrybiškumo vaisius“ [81]. Keisti 

gamtą pritaikant ją savo tikslams žmonijai būdinga nuo pat pradžios ir todėl technika „išreiškia žmogaus 

dvasios polinkį laipsniškai įveikti tam tikras materialias sąlygotybes“  [82]. Technologija padėjo įveikti 

nesuskaičiuojamas blogybes, kamavusias ir ribojusias žmogų. Negalime nebranginti pažangos, pirmiausia 

medicinos, inžinerijos ir komunikacijos srityse, ir nebūti už tai dėkingi. Ir kaip nepripažinti pastangų gausybės 

mokslininkų ir technikų, išplėtojusių darnų vystymąsi įgalinančių alternatyvų? 

103. Tinkamai orientuoti techniniai mokslai geba ne tik pagaminti tikrai vertingų, žmogaus 

gyvenimo kokybę pagerinančių daiktų, pradedant namų apyvokos reikmenimis ir baigiant transporto 

priemonėmis, tiltais, pastatais, viešosiomis erdvėmis, bet ir kurti grožį bei įgalinti į materialų pasaulį 

panirusį žmogų „atlikti“ šuolį į grožio aplinką. Argi galima neigti lėktuvo ar dangoraižio grožį? Taikant 

naujas technines priemones, sukurta vertingų vaizduojamojo meno ir muzikos kūrinių. Gamintojui  siekiant 

grožio, o žiūrovui grožį kontempliuojant įvyksta šuolis tam tikros tikrai žmogiškos pilnatvės link.  

   (bus daugiau) 

 Popiežius Pranciškus, “Laudato si” – apie žmonijos moralę ryšyje su gamta, 2015 m. gegužės 24 d. 

 
************************************************************************************** 
 

 

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje.................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Pošių šeimos mirusius 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)... 2:00 v.d. už a.a. Eleną Krikščiūnienę (I mėn.) 

 

********************************************************************************************** 
 

 

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(kunigai meldžiasi kartu su esančiais namuose) 
 

(XII.14) PIRMADIENĮ ....................  – už a.a. Joną Sankauską, Antaną Baranauską ir jų šeimų mirusius 

(XII.15) ANTRADIENĮ ...................  – už a.a. Juozą ir Oną Malinauskus bei giminės mirusius 

(XII.16) TREČIADIENĮ ..................  – už a.a. Stasį Bujanauską 

(XII.17) KETVIRTADIENĮ ............  – už a.a. Simą Baltrušaitį ir giminės mirusius 

(XII.18) PENKTADIENĮ .................  – už a.a. Petrą Paznėką, Oną Paznėkienę ir Paznėkų šeimos mirusius 

(XII.19)  ŠEŠTADIENĮ (Wasagoje)......  2 v.d. už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus; a.a. dr. Stasį ir Janiną Pacevičius 

(XII.20)  SEKMADIENĮ ..................  10:30 v.r. (youtube) už a.a. Vincą Paznėką (XL metinės) ir Magdaleną Paznėkienę (XIII metinės); 

        a.a. Valentiną Balsienę 

********************************************************************************************** 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si/eiss=Laudato-si#i81
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si/eiss=Laudato-si#i82

