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**************************************************************************************
+ + + “LAUDATO SI” – RŪPINIMOSI BENDRAISIAIS NAMAIS IR ŠV. JUOZAPO METAI + + +
Sekmadienio psalm: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.
Kalėdų nakties psalm: Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.
Kalėdų dienos psalm: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 645,
Kalėdų nakties B p. 401, Kalėdų dienos B p. 406, Šv.
Šeimos sekmadienio B p. 409.
* Kalėdų švenčių proga sveikina Toronto arkivyskupas
kard. Thomas Collins, Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis, Lietuvos vyskupų atstovas prel. Edmundas
Putrimas, Prisikėlimo parapijos klebonas br. Jonas
Šileika, OFM.
Gruodžio 20, sekmadienį
10 v.r. – šlovinimo giesmės ir muzika
10:30 v.r. – IV Advento sekmadienio Mišios (youtube)
Gruodžio 24, ketvirtadienį
7:30 v.v. – kalėdinė muzika
8 v.v. – Kristaus Gimimo iškilmės (Piemenėlių) nakties
Mišios (youtube)
9 v.v. – 10:30 v.v. kviečiame šventovėje aplankyti
Prakartėlę ir priimti Komuniją (prašome dėvėti kaukes)
Gruodžio 25, penktadienį
9 v.r. – kalėdinis sveikinimas (youtube)
9 v.r. – 12 v.d. kviečiame šventovėje aplankyti
Prakartėlę ir priimti Komuniją (prašome dėvėti kaukes)
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.
* 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 į pirmas
arba antras Mišias e.paštu: reginaurban@hotmail.com
arba tel: (705) 429-6921. Dėl vietų ribojimo Mišiose
galės dalyvauti tik iš anksto užsirašiusieji.
KALĖDŲ LAIKO PAMALDOS
LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖJE (ANAPILYJE)
– Gruodžio 24, ketvirtadienį, (youtube) 7:30
v.v. – kalėdinė muzika; (youtube) 8 v.v. – Kristaus

Gimimo iškilmės (Piemenėlių) nakties Mišios. Nuo 9
v.v. iki 10:30 v.v. kviečiame šventovėje aplankyti
Prakartėlę ir priimti Komuniją.
– Gruodžio 25, penktadienį, Kristaus Gimimo
iškilmės dieną, nuo 9 v.r. iki 12 v.d. kviečiame
šventovėje aplankyti Prakartėlę ir priimti Komuniją.
– Gruodžio 27, sekmadienį, (youtube) 10:30
v.r. – Šv. Šeimos šventės Mišios.
– Sausio 1, penktadienį, (youtube) 10:30 v.r. –
Marijos Dievo Motinos iškilmės, Pasaulinės taikos
dienos ir palaimos 2021 metams Mišios.
– Sausio 3, sekmadienį, (youtube) 10:30 v.r. –
Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės Mišios.
– Sausio 10, sekmadienį, (youtube) 10:30 v.r. –
Kristaus Krikšto šventės Mišios.
GEROJO GANYTOJO ŠVENTOVĖJE (WASAGOJE)

– Gruodžio 25, penktadienį, 12 v.d.* ir 2 v.d.*
– Kristaus Gimimo iškilmės dienos Mišios (*būtina iš
anksto užsirašyti).
– Sausio 1, penktadienį, 2 v.d. – Marijos Dievo
Motinos iškilmės, Pasaulinės taikos dienos ir palaimos
2021 metams Mišios.
– Sausio 9, šeštadienį, 2 v.d. – Kristaus Krikšto
šventės Mišios.

APSIGYVENO TARP MŪSŲ

<…> Kalėdos mums primena nuo apaštalų laikų iki mūsų dienų skambantį skelbimą: „Žodis tapo
kūnu ir apsigyveno tarp mūsų“. Evangelijos pagal Joną originaliame graikiškame tekste sakoma „pasistatė
palapinę“, o tai reiškia, kad Dievas pastoviai, neatšaukiamai įsikūrė tarp žmonių.
<…> Nuolankumo šaltinis ir pavyzdys yra pats Kristus, kuris, būdamas Dievas, „apiplėšė pats save,
priimdamas tarno išvaizdą […] Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties“ (Fil 2, 7–8). Dėl to Kalėdos
yra Dievo nuolankumo šventė. Norėdami ją švęsti dvasia ir tiesa, turime ir mes susimažinti ir nusilenkti, kad
įeitume pro siauras ir žemas duris, kaip tos, kurios veda į Betliejaus Gimimo baziliką.
Negana tik žinoti, kad Dievas tapo žmogumi, bet būtina suprasti kokiu žmogumi jis tapo. Kristus
mums paliko neturto, nuolankumo ir kančios liudijimą. Tai jo įsteigti ženklai, kaip ir Eucharistija. Jis, kuris
tarė: „Tai mano kūnas“, susitapatino su visais alkanais, ištroškusiais, kaliniais, nuogais ir namų neturinčiais
žmonėmis. Vargstantieji yra Kristaus kūnas.
<…> Nors šių metų Kalėdas švęsime sunkiomis pandemijos sąlygomis, turime stengtis atpažinti
Dievo buvimą su mumis visur ten, kur esame. Jei dėl įvestų suvaržymų negalime eiti į šventovę, mes vis tiek
turime galimybę šlovinti Dievą „dvasia ir tiesa“, galime bendrauti su Jėzumi savo namuose. Žinoma, niekas
krikščioniui negali pakeisti Eucharistijos ir buvimo su bendruomene, tačiau, kai tam sutrukdo nuo mūsų
nepriklausančios aplinkybės, jis neturi galvoti, kad jo krikščioniškas gyvenimas nutrūksta. Turime visada
atsiminti, kad jei pirmiausiai nesutiksime Kristaus savo širdyje, nesutiksime jo ir jokioje kitoje vietoje.
Kard. Raniero Cantalamessa, OFM Cap
**************************************************************************************
ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS
* Sekmadienio Mišios Anapilyje....................

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Vincą (XL m.) ir Magdaleną (XIII m.) Paznėkus;
a.a. Valentiną Balsienę

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)...

2:00 v.d. už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus; a.a. dr. Stasį ir Janiną Pacevičius

**********************************************************************************************
ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS
(kunigai meldžiasi kartu su esančiais namuose)
(XII.21)

PIRMADIENĮ ....................

– už a.a. Darių bei Išganaičių, Onusaičių ir Mačiulių gyvus bei mirusius

(XII.22)

ANTRADIENĮ ...................

– už Grigučių šeimos mirusius (Kampuočių kaimo)

(XII.23)

TREČIADIENĮ ..................

– už a.a. Antaną Šiškų ir giminės mirusius

(XII.24)

KETVIRTADIENĮ ............

8:00 v.v. (youtube) už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją
ir visus lietuvius Kanadoje; a.a. Petrą Ažubalį

(XII.25)

PENKTADIENĮ .................

Nuo 9 v.r. iki 12 v.d. kviečiame šventovėje aplankyti Prakartėlę ir priimti Komuniją

Wasagoje ......

12:00 v.d. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją
ir visus lietuvius Kanadoje; a.a. Petrą Ažubalį

Wasagoje ......

2:00 v.d. už a.a. Laimutį ir Danutę Mačikūnus

(XII.26)

ŠEŠTADIENĮ …………….

– už a.a. Česę Malinauskaitę ir Antaniną Chrulskienę

(XII.27)

SEKMADIENĮ ...................

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Augustą, Eugeniją ir Snieguolę Underius

**********************************************************************************************
* Aukos parapijai (iki XII.13) – $4,440.00. Stambesnes
sumas aukojo: $1,200.00 - D.G. Stonkai; $1,000.00 * Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovje
dr.E. Josiukaitė; $500.00 - N. Campbell; $300.00 - dr.A.
2020.XII.12 šeštadienio rinkliava B $970.00.
Lingytė; $250.00 - P. Kazilienė; $200.00 - J.D.
Stambesnes sumas aukojo: $200.00 – A.R. Jasinevičiai
Ažubaliai, R.L. Kaminskai, A.S. Medeliai; $100.00 - D.
(a.a. Vandos Jasinevičienės ir a.a. Salomėjos
Pažėrūnas, R. Snowden, A.A. Vaičiūnai; $50.00 - R.V.
Andrulienės atminimui); $100.00 – E. Krikščiūnas, R.A.
Dementavičiai, G. Strimaitienė.
Lapavičiai, L. Šeškuvienė; $70.00 – A. Petronienė.

