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

    

Sekmadienio psalm: Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią. 

 
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 707, o 

ateinančio sekmadienio B p. 709. 
 

 

 

 

Sausio 24, sekmadienį 
 

10 v.r. – šlovinimo giesmės ir muzika (youtube) 

10:30 v.r. – Dievo Žodžio sekmadienio Mišios (youtube) 

11:30 v.r. – 1 v.d. šventovė atvira lankytojų asmeninei 

maldai (vienu metu šventovėje gali būti iki 10 žmonių, 

prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos 

gairių) 

 

 

 

 

* Šiandien yra Dievo Žodžio sekmadienis, paskelbtas 

popiežiaus Pranciškaus ir minimas kiekvienais metais III 

eilinį sekmadienį. Tai ypatingas mums priminimas 

pažinti, švęsti ir skleisti Dievo žodį“. 

 
 

 

* Sausio 18-25 yra MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ 

VIENYBĘ SAVAITĖ, užbaigiama sausio 25 apaštalo 

Pauliaus atsivertimo švente. Temą „Pasilikite mano 

meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (pagal Jn 15,5-9) 

šiais metais pasiūlė Šveicarijos Grandchamp vienuolinė 

ekumeninė seserų bendruomenė, kurią sudaro penkios 

dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių 

kelioms Bažnyčioms. 
 

Visi melskimės, kad Dievas Šventosios Dvasios 

galia bei paguoda išlaisvintų krikščionis iš savimeilės, 

puikybės ir baimės, kad Kristaus Bendrijoje 

nenukrypdami siektume visiškos regimos vienybės. 
 

Maldos už krikščionių vienybę ir mąstymai 

kiekvienai savaitės dienai:  

https://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=23494 

* Kalėdų švenčių proga sveikina kard. Sigitas 

Tamkevičius SJ, arkiv. Kęstutis Kėvalas ir arkiv. 

Lionginas Virbalas SJ iš Kauno; vysk. Linas 

Vodopjanovas OFM iš Panevėžio; vysk. Algirdas 

Jurevičius iš Telšių; Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 

rektorius kun. Audrius Arštikaitis iš Romos. 
 

 

 

 

* Kad būtų apsaugota visų sveikata, šiuo metu yra 

neleidžiama tikintiesiems sekmadienį bei kitomis 

dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose bei kitose 

bendruomeninėse apeigose. Todėl kviečiame drauge 

melstis youtube ryšio tinklu. 
 

 

 

 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* AČIŪ visiems už 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. 

 

* Aukos parapijai (iki I.17) – $3,105.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $1,300.00 - R. Šakalinis; $550.00 - N. 

Ankuvienė; $300.00 - R.I. Juodžiai; $200.00 - R. Dūda, 

R.G. Paulioniai; $105.00 - O. Ažubalienė; $80.00 - V. 

Rudaitis; $50.00 - R. Urban, O. Valinčienė.



 

 

 

 

 

RŪPINIMOSI KULTŪRA KAIP KELIAS Į TAIKĄ (4 dalis) 
 

* Rūpinimasis bendruoju gėriu 

Kiekvienas visuomeninio, politinio ir ekonominio gyvenimo aspektas pasiekia pilnatvę, kai tarnauja 

bendrajam gėriui, kuris yra „visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams 

nariams geriau ir lengviau pasiekti tobulumą“ (10). Todėl mūsų planai ir pastangos visada turi būti orientuoti 

į poveikį visai žmonijos šeimai, apsvarstant galimas pasekmes dabartiniam momentui ir ateities kartoms. 

Covid-19 pandemija mums parodo, kaip tai teisinga ir aktualu. Jos akivaizdoje „supratome, kad visi 

plaukiame viena valtimi, esame pažeidžiami ir sutrikę, tačiau tuo pat metu – svarbūs ir reikalingi, visi turime 

irkluoti kartu“ (11), nes „niekas negali išsigelbėti vien savo jėgomis“ (12) ir nė viena izoliuota tautinė 

valstybė negali savo gyventojams garantuoti bendrojo gėrio (13). 
 

* Rūpinimasis per solidarumą 

Solidarumas konkrečiu būdu išreiškia meilę kitam žmogui, ir tai nėra miglotas jausmas, bet „tvirtas ir 

atkaklus nusistatymas dirbti dėl bendro gėrio, t. y. dėl visų ir kiekvieno gerovės, nes visi mes iš tiesų esame 

atsakingi už visus“ (14). Solidarumas padeda mums pamatyti kitą kaip asmenį ar platesne prasme kaip tautą 

– ne kaip statistinį duomenį ar priemonę, kurią galima išnaudoti, o kai ji tampa nebenaudinga – išmesti, bet 

kaip mūsų artimą, bendrakeleivį, pašauktą drauge su mumis dalyvauti gyvenimo pokylyje, į kurį visi vienodai 

esame Dievo pakviesti. 
 

* Rūpinimasis kūrinija ir jos apsauga 

Enciklika Laudato si' atskleidžia visos sukurtosios tikrovės tarpusavio sąsajas ir pabrėžia būtinybę 

klausytis ir stokojančių, ir kūrinijos šauksmo. Iš to įdėmaus ir nuolatinio klausymosi gali kilti veiksmingas 

rūpinimasis tiek žeme, kuri yra mūsų bendrieji namai, tiek vargšais. Šiuo klausimu noriu patvirtinti, kad 

„artimos vienybės su kitomis gamtos būtybėmis jausmas negali būti autentiškas, jei sykiu širdyje stokojama 

švelnumo bei atjautos kitiems žmonėms ir rūpinimosi jais“ (15). Taika, teisingumas ir kūrinijos apsauga yra 

trys glaudžiai tarpusavyje susiję klausimai, kurių negalima perskirti ir aptarinėti pavieniui, iš naujo 

nenupuolant į redukcionizmą“ (16).                            (bus daugiau) 
Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga, 2021 m. sausio 1-oji 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje........... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Liudą Steponavičių (I mėn.);  
       a.a. Angelę Šimkuvienę (I metinės);  
       a.a. Aliciją Čaplinskaitę, Kęstutį Mazauską, Oną Lukšienę 
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ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
(kunigai meldžiasi kartu su esančiais namuose) 

 

(I.25) PIRMADIENĮ .................... – už krikščionių vienybę 

(I.26) ANTRADIENĮ ................... – už a.a. Edvardą Pečiulį 

(I.27) TREČIADIENĮ .................. – už visų sveikatą prašant pal. Jurgio Matulaičio užtarimo 

(I.28) KETVIRTADIENĮ ............ – už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus; a.a. dr. Stasį ir Janiną Pacevičius 

(I.29) PENKTADIENĮ ................. – už a.a. Steponą Ignatavičių 

(I.30) ŠEŠTADIENĮ ……………. – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(I.31)  SEKMADIENĮ ................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Aleksą ir Veroniką Paulionius; a.a. Antaną ir Juzę Rinkūnus 
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