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

Sekmadienio psalm: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę. 

 
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 422, o 

ateinančio sekmadienio B p. 705. 
 
 

Sausio 10, sekmadienį 
 

10 v.r. – kalėdinė muzika (youtube) 

10:30 v.r. – Kristaus Krikšto šventės Mišios (youtube) 

11:30 v.r. – 1 v.d. kviečiame šventovėje aplankyti 

Prakartėlę ir pasimelsti (vienu metu šventovėje gali būti 

iki 10 žmonių, prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos 

apsaugos gairių) 

 

 

* Šiandien švenčiame Krikstaus Krikšto šventę, kuria 

užbaigiame kalėdinį laiką, atsisveikiname su Jėzaus 

gimimo prakatrėle, papuošimais ir giesmėmis. Taip pat 

prisimename prieš trisdešimt metų, 1991 m. Sausio 13-

ąją už Lietuvos laisvę žuvusius. Mišių pabaigoje 

giedosime Lietuvos himną. 
 

* Po trisdešimties metų prisimename Lietuvos kovą už 

laisvą ir demokratinę valstybę, 1991 m. Sausio 13-ąją 

žuvusius ir kaip į tai atsiliepė Kanada bei lietuviai 

Kanadoje. Kanados lietuvių muziejus-archyvas kviečia 

savo tinklapyje aplankyti parodą anglų kalba: 

“Democracy – One Defining Moment”. 

https://www.lithuanianheritage.ca/january-13/. 
 

* 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. 
 

* Popiežius Pranciškus sausio mėnesį kviečia melstis, 

kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi 

su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems 

už kitus ir nestokojant atvirumo visiems. Brolybė skatina 

mus atsiverti visų Tėvui ir kitame žmoguje matyti brolį 

ir seserį, su kuriais kartu gyvename, vieni kitiems 

padedame, kuriuos mylime ir norime geriau pažinti. 

Bažnyčia pripažįsta Dievo veikimą kitose religijose, 

nepamiršdama, kad mums, krikščionims, žmogaus 

orumo ir brolybės šaltinis yra Jėzaus Kristaus 

Evangelija. Mes, tikintieji, turime grįžti prie savo ištakų 

ir sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia. Mūsų tikėjimo 

esmė yra Dievo garbinimas ir meilė artimui. 
 

 

 MIRTIES PRANEŠIMAS 
 

* Sausio 8, penktadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia 

vyro Juozo ir dukros Jūratės palaidota a.a. Leokadija 

Vyšniauskienė, 96 m. amžiaus, mirusi sausio 3, 

sekmadienį, St. Catharines mieste. Atminimui galima 

užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian 

Martyrs Church“). Drauge su giminėmis ir pažįstamais 

ją lydimą malda. 
 

 

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 Kalėdų proga (iki I.3) – $3,470.00. 

Stambesnes sumas aukojo: $500.00 - dr.A.V. Valiuliai; 

$300.00 - R. Oleka, B. Rovienė; $250.00 - A.R. 

Jasinevičiai; $150.00 - R.L. Kaminskai; $120.00 - V.J. 

Dzemionai; $105.00 - I.J. Ross; $100.00 - J.N. 

Kaleinikai, R.B. Kmieliauskai, N. Liačienė, E. 

Namikienė, K.I. Paznėkai, V.I. Pečiuliai, V.V. 

Strimaičiai; $90.00 - V. Rudaitis; $80.00 - A.S. 

Zimnickai; $75.00 - A. Šimonėlienė; $70.00 - Z. 

Linkevičienė; $60.00 - J.D. Ažubaliai; $50.00 - J.I. 

Aleknevičiai, S.I. Maksimavičiai, L. Pevcevičienė, A. 

Trussow. 



 

 

RŪPINIMOSI KULTŪRA KAIP KELIAS Į TAIKĄ (2 dalis) 
 

Kaino ir Abelio gimimas duoda pradžią brolių istorijai, o jų santykius Kainas aiškina – negatyviu 

būdu,– pasitelkdamas globos ar apsaugos sąvokas. Nužudęs savo brolį Abelį Kainas taip atsako į Dievo 

klausimą: „Argi aš esu savo brolio sargas!?“ (Pr 4, 9) (3). Taip, žinoma! Kainas yra savo brolio „sargas“. 

„Šiuose tokiuose senuose pasakojimuose, kupinuose gilios simbolikos, jau glūdėjo šiandienis įsitikinimas, 

kad visa susiję ir kad autentiškas rūpinimasis mūsų pačių gyvenimu ir mūsų santykiais su gamta yra 

neatskiriamas nuo broliškumo, teisingumo ir ištikimybės kitiems“ (4). 
 

3. Dievas Kūrėjas – rūpinimosi pavyzdys 

Šventasis Raštas pristato Dievą ne tik kaip Kūrėją, bet ir kaip Tą, kuris rūpinasi savo kūriniais, ypač 

Adomu, Eva ir jų vaikais. Pats Kainas, nors prakeikiamas dėl įvykdyto nusikaltimo, gauna iš 

Kūrėjo apsauginę žymę, kad jo gyvybė būtų apsaugota (plg. Pr 4, 15). Šis faktas patvirtina pagal Dievo 

paveikslą ir panašumą sukurto asmens nepažeidžiamą orumą, taip pat apreiškia Dievo planą išsaugoti 

kūrinijos darną, nes „taika ir prievarta negali gyventi tuose pačiuose namuose“ (5). 

Rūpinimasis kūrinija pagrindžia ir Šabo įsteigimą, kuriuo ne tik reguliuojamas Dievo kultas, bet ir 

siekiama atkurti socialinę tvarką bei rūpintis vargšais (plg. Pr 1, 1–3; Kun 25, 4). Jubiliejaus šventimas 

septintaisiais šabo metais duodavo atvangą žemei, vergams ir skolininkams. Tais malonės metais buvo 

rūpinamasi silpniausiais, atveriant jiems naują gyvenimo perspektyvą, kad tautoje nebūtų nė vieno 

stokojančio (plg. Įst 15, 4). 

Reikia atkreipti dėmesį taip pat į pranašų tradiciją, kuri išreiškia biblinės teisingumo sampratos viršūnę 

per tai, kaip bendruomenė žiūri į silpniausius savo narius. Būtent todėl, ypač Amosas (2, 6–8; 8) ir Izaijas 

(58) nenuilsdami šaukiasi teisingumo vargšams, kurie, būdami pažeidžiami ir bejėgiai, išklausomi tik Dievo, 

kuris jais rūpinasi (plg. Ps 34, 7; 113, 7–8). 
 

4. Rūpinimasis Jėzaus tarnystėje 

Jėzaus gyvenimas ir tarnystė apreiškia Tėvo meilės žmonijai viršūnę (plg. Jn 3, 16). Nazareto 

sinagogoje Jėzus pareiškia esąs Viešpaties pateptas nešti Gerąją Naujieną vargdieniams. Viešpats jį „pasiuntė 

skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų“ (Lk 4, 18). Tokie jubiliejaus 

metams būdingi mesijiniai veiksmai iškalbingiausiai liudija Tėvo jam patikėtą misiją. Su užuojauta Kristus 

artinasi prie kūnu ir dvasia sergančių ligonių ir gydo juos; jis atleidžia nusidėjėliams ir dovanoja jiems naują 

gyvenimą. Jėzus yra Gerasis Ganytojas, kuris rūpinasi avimis (Jn 10, 11–18; Ez 34, 1–31); jis yra Gerasis 

Samarietis, kuris pasilenkia prie sužeisto žmogaus, gydo jo žaizdas ir juo rūpinasi (plg. Lk 10, 30–37). 

Savo misijos viršūnėje Jėzus užantspauduoja rūpinimąsi mumis aukodamasis ant kryžiaus ir taip 

išlaisvindamas mus iš nuodėmės ir mirties vergijos. Savo gyvenimo dovana ir auka jis atvėrė mums meilės 

kelią ir sako kiekvienam: „Sek manimi. Ir tu taip daryk“ (plg. Lk 10, 37).                 (bus daugiau) 

Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga, 2021 m. sausio 1-oji 
 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje........... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Leokadiją Vyšniauskienę; 
      a.a. Kristiną Žutautienę (I metinės); a.a. Saulę Salomėją Remesat (II metinės);  
      a.a. Petrą ir Ireną Šimonėlius; a.a. Vytautą ir Oną Senkus  

 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
(kunigai meldžiasi kartu su esančiais namuose) 

(I.11) PIRMADIENĮ .................... – už a.a. Teklę Kulvinskienę 

(I.12) ANTRADIENĮ ................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(I.13) TREČIADIENĮ .................. – už Lietuvą 

(I.14) KETVIRTADIENĮ ............ – už a.a. Eleną Krikščiūnienę 

(I.15) PENKTADIENĮ ................. – už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus; a.a. dr. Stasį ir Janiną Pacevičius 

(I.16) ŠEŠTADIENĮ ……………. – už visų sveikatą 

(I.17)  SEKMADIENĮ ................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Kazį Ivanauską (I metinės) 

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

 


