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

    

Sekmadienio psalm: O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja: 

“Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”. 

 
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 709, o 

ateinančio sekmadienio B p. 711. 
 

 

 

 

Sausio 31, sekmadienį 
 

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

10:30 v.r. – IV Eilinio 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 bei kitose 

bendruomeninėse apeigose. Todėl kviečiame drauge 

melstis youtube ryšio tinklu. 
 

 

* Tikinčiųjų Bendrijoje džiaugiamės pašaukimais 

šeimai, lydime šeimas malda ir draugyste. Toronto 

arkivyskupijoje norinčius švęsti SANTUOKOS 

SAKRAMENTĄ kviečiame susitikti ir pasikalbėti su 

parapijos kunigu bent vienerius metus prieš numatomą 

santuokos datą bei tinkamai pasirengti arkivyskupijos 

mokymuose. 
 

 

* 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. 

MALDOS VASARIO MĖNESĮ 
 

* Popiežius Pranciškus kviečia melstis už moteris – 

smurto aukas, kad visuomenė jas apgintų, o jų kančios 

būtų išgirstos ir pripažintos. 
 

 

MIRTIES PRANEŠIMAS 
 

* Sausio 30, šeštadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia 

vyro Vlado palaidota a.a. Apolonija Gulbinienė, 91 m. 

amžiaus, mirusi sausio 28, ketvirtadienį, Toronte. 

Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai 

(„Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su sūnumis Jonu 

ir Edmundu su šeimomis bei visais giminėmis ir 

pažįstamais ją lydime 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. 

 

* Iš a.a. Christina Anderson palikimo parapija gavo 

$9,155.15. Su padėka ją lydime malda. 

 

* Aukos parapijai (iki I.24) – $770.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $200.00 - V. Jonaitis; $100.00 - R.B. 

Jurai, R.L. Kaminskai, E.R. Stravinskai; $50.00 - R.V. 

Dementavičiai.



 

 

 

 

 

RŪPINIMOSI KULTŪRA KAIP KELIAS Į TAIKĄ (5 dalis) 
 

7. Kompasas bendram kursui nustatyti 

Laikais, kai vyrauja išmetimo kultūra, gilėja nelygybė valstybių viduje ar tarp valstybių (17), noriu 

pakviesti tarptautinių organizacijų ir vyriausybių, ekonomikos ir mokslo pasaulio, socialinio komunikavimo 

ir ugdymo institucijų vadovus imti į rankas anksčiau minėtų principų „kompasą“, kad globalizacijos procese 

būtų laikomasi bendro kurso, „tikrai žmogiško kurso“ (18). Tai leistų gerbti kiekvieno žmogaus vertę bei 

orumą, veikti bendrai ir solidariai dėl bendrojo gėrio ir padėti tiems, kurie kenčia dėl skurdo, ligų, vergovės, 

diskriminacijos ir konfliktų. Raginu visus paimti šį kompasą į rankas ir tapti rūpinimosi kultūros pranašais ir 

liudytojais, kad būtų įveikta daugeriopa socialinė nelygybė. O tai bus įmanoma tik plačiai ir reikšmingai 

dalyvaujant moterims, tiek šeimoje, tiek visose visuomenės, politikos ir institucijų srityse.  

Socialinių principų kompasas, būtinas skatinant rūpinimosi kultūrą, orientuoja į tai, kad ir 

santykiuose tarp valstybių turėtų būti ieškoma įkvėpimo per brolystę, tarpusavio pagarbą, solidarumą ir 

tarptautinės teisės laikymąsi. Čia reikia pabrėžti pamatinių žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo svarbą – 

jos yra neatimamos, visuotinės ir nekintančios (19).  

Dera taip pat prisiminti pagarbą humanitarinei teisei, ypač kai be pertraukos vienas po kito kyla 

konfliktai ir karai. Deja, daugelis regionų ir bendruomenių nebeatsimena laikų, kai gyveno taikiai ir saugiai. 

Daugelis miestų tapo tarsi nesaugumo epicentrais: jų gyventojai stengiasi išlaikyti normalų gyvenimo ritmą, 

kai yra atakuojami ar aklai bombarduojami, apšaudomi artilerijos ir lengvųjų ginklų. Vaikai negali mokytis. 

Vyrai ir moterys negali dirbti ir išlaikyti savo šeimų. Badas įsitvirtina ten, kur kadaise jis buvo nežinomas. 

Žmonės verčiami pabėgti ir palikti ne tik savo namus, bet ir šeimos istoriją bei kultūrines šaknis. 

Yra daug priežasčių konfliktams kilti, bet rezultatas visada toks pat: suniokojimas ir humanitarinė 

krizė. Privalome sustoti ir užduoti sau klausimą: kas privedė iki to, kad pasaulyje konfliktai tapo normaliu 

dalyku? O visų pirma: kaip galime atversti savo širdis ir pakeisti savo mentalitetą, kad iš tikrųjų siektume 

taikos siekdami solidarumo ir brolybės? 

Kiek daug išteklių yra eikvojama ginklams, ypač branduoliniams (20), – tuos išteklius būtų galima 

panaudoti įgyvendinant svarbesnius prioritetus, užtikrinant žmonių saugumą, skatinant taiką ir integralią 

žmonijos plėtrą, kovojant su skurdu ir užtikrinant sveikatos apsaugos poreikius. Tai išryškina ir globalios 

problemos, tokios kaip dabartinė Covid-19 pandemija bei klimato kaita. Koks drąsus būtų sprendimas 

„panaudojus ginklavimuisi ir kitoms karinėms išlaidoms skiriamus pinigus sukurti „Pasaulinį fondą“, 

siekiant galutinai panaikinti badą ir prisidėti prie neturtingiausių šalių vystymosi“ (21).          (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. Aleksą ir Veroniką Paulionius; a.a. Antaną ir Juzę Rinkūnus 
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ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
(kunigai meldžiasi kartu su esančiais namuose) 

 

(II.1) PIRMADIENĮ .................... – už a.a. Apoloniją Gulbinienę 

(II.2) ANTRADIENĮ ................... – už a.a. Christina Anderson 

(II.3) TREČIADIENĮ .................. – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(II.4) KETVIRTADIENĮ ............ – už a.a. Salomėją Andrulienę 

(II.5) PENKTADIENĮ ................. – už visų sveikatą 

(II.6) ŠEŠTADIENĮ ……………. – už a.a. Edvardą Pečiulį 

(II.7)  SEKMADIENĮ ................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Petrą Joniką 
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