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

    

Sekmadienio psalm: Viešpatie, elgiesi teisingai ir gailestingai su tais, 

kurie tavo Sandoros ir įsakymų laikos. 

 
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 651, o 

ateinančio sekmadienio B p. 653. 
 

 

 

Vasario 21, sekmadienį 
 

10 v.r. – Kryžiaus kelias (youtube) 

10:30 v.r. – I Gavėnios 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) 

 

 

 

* Kad būtų apsaugota visų sveikata, šiuo metu yra 

neleidžiama tikintiesiems sekmadienį bei kitomis 

dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose. Todėl 

kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu. 
 

 

* Šiandien yra PIRMASIS GEVĖNIOS 

SEKMADIENIS. Gavėnios laikas skirtas pasirengti 

Velykoms. Todėl gavėnios apeigos tiek palaipsniui 

besiruošiančius Krikštui, Sutvirtinimui ir Eucharistijai 

Velykų naktį, tiek Krikštą prisimenančius bei 

atgailaujančius tikinčiuosius rengia Kristaus mirties ir 

prisikėlimo slėpinio šventimui. 
 

 

* Apeiginių rūbų spalva yra violetinė. Pagal seną paprotį 

gavėnios metu violetiniu šydu šventovėje apdengtas 

Prisikėlusio Kristaus atvaizdas, kad jį vėl išvystume ir 

džiūgautume švęsdami Velykas. Prieš altorių esantis 

vainikas primena Kristaus kančią. Smėlis primena 

dykumą, kurioje Jėzus praleido 40 dienų, tiek trunk air 

mūsų gavėnios laikas. 

 

 

* Šiuo laikotarpiu, kai šventovė ir parapijos salė bei 

raštinė yra uždaryta, kunigai atskirai meldžiasi už 

parapiją ir visus jus. Atsiųskite Mišioms savo maldų 

prašymus ir padėkas Dievui už šeimos narius, draugus, 

už mirusius bei kita. Dėl ligonio aplankymo, maldos ir 

sakramentų ar kitais klausimais susitarkite su kunigu 

tel. (905) 277-4320, arba e.paštu: 

lkankiniai@gmail.com, arba paštu: 494 Isabella Ave, 

Mississauga, ON  L5B 2G2. 
 

 

* 2020 metų AUKŲ KVITAI valstybinių mokesčių 

(Income tax) sumažinimui bus paruošti ir dalinami 

sekmadieniais vasario 14 ir 23, nuo 11:30 v.r. iki 1 v.d. 

parapijos salės prieangyje įėjus nuo automobilių aikštės. 

Neatsiėmusiems kvitai bus išsiųsti paštu. 
 

 

 

 

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. 
 
 

* Romas ir Aldona Zorskai iš Klyvlendo sveikina Birutę 

Kasperavičienę ir jos vardu parapijai aukoja $120.00. 
 
 

* Aukos parapijai (iki II.14) – $1,065.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $300.00 - R.R. Kličiai (a.a. Marijos 

Šiūlienės atminimui); $100.00 - J.D. Ažubaliai, N. 

Liačienė, N. Nielsen, R.G. Paulioniai; $80.00 - V. 

Rudaitis; $25.00 - E. Krikščiūnas (a.a. Marijos Šiūlienės 

atminimui).



 

 

 

 

TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILĖS ATNAUJINIMO LAIKAS (1 dalis) 
 

Brangūs broliai ir seserys, 
 

Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, 

atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo. 

Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus 

iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties 

„gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje. 

Velykų naktį atnaujinkime savo Krikšto pažadus, kad atgimtume kaip nauji vyrai bei moterys Šventosios 

Dvasios veikimo dėka. Jau pati Gavėnios kelionė, panašiai kaip visas krikščioniškojo gyvenimo kelias, yra visa 

nušviesta Prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norinčiųjų sekti Kristumi mintis, nuostatas bei pasirinkimus. 

Jėzaus mokyme skelbiami pasninkas, malda ir išmalda (plg. Mt 6, 1-18) sąlygoja ir išreiškia mūsų 

atsivertimą. Neturto ir atsižadėjimo kelias (pasninkas), meilingas žvilgsnis į sužeistą žmogų ir meilės veiksmai 

jo atžvilgiu (išmalda), taip pat vaiko dialogas su Tėvu (malda) leidžia mums įgyvendinti nuoširdų tikėjimą, gyvą 

viltį ir veiklią meilę.  
 

1. Tikėjimas kviečia mus priimti Tiesą ir tapti jos liudytojais Dievo, taip pat mūsų brolių bei seserų 

akivaizdoje 

Šiuo Gavėnios laiku priimti ir išgyventi Kristuje apreikštą Tiesą pirmiausia reiškia atverti širdis Dievo 

žodžiui, kurį Bažnyčia mums perteikia iš kartos į kartą. Ši Tiesa nėra intelektinė konstrukcija, rezervuota 

nedaugeliui rinktinių, itin išlavintų protų, bet yra žinia, kurią gauname ir galime suprasti turėdami širdį, atvirą 

Dievo didybei, suprasdami, kad Jis mus myli pirma, negu tai suvokiame. Ta Tiesa yra pats Kristus, kuris visiškai 

priimdamas mūsų žmogystę tapo Keliu – reikliu, bet atviru visiems, – vedančiu į Gyvenimo pilnatvę.  

Pasninkas, išgyvenamas kaip atsižadėjimo patirtis, veda pasninkaujančius širdies paprastume iš naujo 

atskleisti Dievo dovaną ir suprasti savo kaip kūrinių tikrovę: esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą ir 

jame randame pilnatvę. Pasninkaujantysis sutinka priimti neturtą ir tapti beturčiu su kitais vargdieniais, jis 

„kaupia“ gaunamos ir kitiems dalijamos meilės turtą. Taip suvokiamas ir praktikuojamas pasninkas padeda 

mylėti Dievą ir artimą, nes, kaip moko šv. Tomas Akvinietis, meilė yra judesys, nukreipiant dėmesį į kitą, 

tapatinantis su kitu (plg. Fratelli tutti, 93). 

Gavėnia yra laikas tikėti, tai yra priimti Dievą mūsų gyvenime ir leisti jam „apsigyventi“ pas mus 

(plg. Jn 14, 23). Pasninkauti reiškia išlaisvinti mūsų būtį nuo visko, kas ją slegia, nuo persisotinimo informacija, 

tiek teisingomis, tiek melagingomis žiniomis, taip pat nuo vartojimo gėrybių, idant atvertume savo širdies duris 

Tam, kuris ateina kaip visiškas beturtis, bet drauge yra „pilnas malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14), jis Dievo Sūnus, 

mūsų Gelbėtojas.            (bus daugiau) 
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 metų gavėniai 

 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje...... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Stasį Grigutį (IV metinės) (Kampuočių kaimo);  

       a.a Oną Žvirblienę (I metinės) 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(II.22) PIRMADIENĮ .................... – už a.a. Ramutę Kalendrienę 

(II.23) ANTRADIENĮ ................... – už a.a. dr. Česių Kurą 

(II.24) TREČIADIENĮ .................. – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(II.25) KETVIRTADIENĮ ............ – už a.a. Edvardą Pečiulį 

(II.26) PENKTADIENĮ ................. – už a.a. Algirdą ir Nataliją Šalkauskius 

(II.27) ŠEŠTADIENĮ …………..... – už visų sveikatą 

(II.28)  SEKMADIENĮ ................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Birutę Dzemionienę (III metinės);  

       a.a Antaną Meškauską (CI metinės) 

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

 


