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

    

Sekmadienio psalm: Garbinkit Viešpatį! Jis gydo sužeistas širdis. 

 
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 711, o 

ateinančio sekmadienio B p. 714. 
 

 

 

 

Vasario 7, sekmadienį 
 

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

10:30 v.r. – V 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. 
 

 

* Vasario 8, pirmadienį, yra minima Pasaulinė maldos 

ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Tai 

priminimas ir kvietimas nelikti abejingiems šiais laikais 

paplitusiai naujų rūšių vergovei, kurioje gyvena 

milijonai žmonių. 

 

 

* Vasario 11, ketvirtadienį, yra minima Pasaulinė 

ligonių diena. Šių metų tema – “Pasitikėjimo santykis 

kaip rūpinimosi ligoniais pagrindas”. 

 

 

* Vasario 14, ateinantį sekmadienį, 10:30 v.r. youtube 

Mišiose sutuoktiniai iškilmingai atnaujins savo 

Santuokos pažadus. Maldų tekstai dalyvaujantiems 

ryšio tinklu bus atsiųsti e.paštu kartu su parapijos 

žiniomis. 

 

 

* Vasario 14, ateinantį sekmadienį, 10:30 v.r. youtube 

Mišiose minėsime Lietuvos Nepriklausomybę. Mišių 

pabaigoje giedosime Lietuvos himną. 

* 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. 
 

* 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. 

 

* 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. 
 

 

MIRTIES PRANEŠIMAS 
 

* Vasario 5, penktadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia 

vyro Mečio palaidota a.a. Charlotte Galinauskienė, 91 

m. amžiaus, mirusi sausio 31, sekmadienį, Pickering 

mieste. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti 

parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su 

sūnumis Romanu ir Juozu su šeimomis bei visais 

giminėmis ir pažįstamais ją lydime malda. 
 

 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Aukos parapijai (iki I.31) – $1,470.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $250.00 - L.O. Radzevičiai; $200.00 - A. 

Krakauskas; $100.00 - I. McKenna, K.I. Paznėkai, O. 

Rimkuvienė; $80.00 - B. Daržinskienė, V. Rudaitis; 

$70.00 - Z. Linkevičienė. 



 

 

RŪPINIMOSI KULTŪRA KAIP KELIAS Į TAIKĄ (6 dalis–pabaiga) 
 

8. Rūpinimosi kultūros ugdymas 

Rūpinimosi kultūros skatinimas reikalauja ugdymo proceso, o socialinių principų kompasas yra patikima 

priemonė siekti šio tikslo įvairiose tarpusavyje susijusiose srityse. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. 

– Rūpinimosi ugdymas prasideda šeimoje, kuri yra natūrali ir pagrindinė visuomenės ląstelė: joje 

mokomasi gyventi per santykį ir laikantis tarpusavio pagarbos. Tačiau šeimai reikia suteikti galimybes 

įgyvendinti šią gyvybiškai svarbią ir nepamainomą užduotį. 

– Taip pat mokyklai ir universitetui – visada bendradarbiaujant su šeima – tenka ugdymo užduotis, kurią 

tam tikru atžvilgiu vykdo ir socialinio komunikavimo subjektai (22). Jie yra pašaukti skleisti vertybių sistemą, 

grindžiamą kiekvieno asmens, kiekvienos kalbinės, etninės ir religinės bendruomenės, kiekvienos tautos orumo 

ir iš to kylančių pamatinių teisių pripažinimu. Ugdymas yra vienas svarbiausių teisingumo ir solidarumo 

ramsčių visuomenėje. 

– Religijos apskritai, o religiniai vadovai ypatingu būdu gali atlikti nepamainomą vaidmenį perduodant 

tikintiesiems ir visuomenei solidarumo, pagarbos skirtumams, pažeidžiamiausių brolių bei seserų priėmimo ir 

rūpinimosi jais vertybes. Šiame kontekste atsimenu popiežiaus Pauliaus VI žodžius, 1969 m. ištartus Ugandos 

parlamente: „Nebijokite Bažnyčios; ji jus gerbia, ugdo jums pagarbius ir lojalius piliečius, nekursto priešiškumo 

ir susiskaldymų, stengiasi skatinti sveiką laisvę, socialinį teisingumą ir taiką. Jei Bažnyčia ir teikia kam 

pirmenybę, tai vargšams, mažiausiųjų ir tautos ugdymui, rūpinimuisi kenčiančiaisiais ir apleistaisiais“ (23). 

– Dar kartą raginu tuos, kurie yra įsipareigoję visuomenės tarnybai tiek vyriausybinėse, tiek 

nevyriausybinėse tarptautinėse organizacijose, vykdančiose ugdymo misiją, taip pat visus įvairiais būdais 

besidarbuojančius švietimo ir mokslinių tyrimų srityje siekti „atviresnio ir įtraukesnio ugdymo, gebančio 

kantriai įsiklausyti, skatinti konstruktyvų dialogą ir tarpusavio supratimą“ (24). Norėčiau, kad tas kvietimas, 

susijęs su Globalaus ugdymo pakto iniciatyva, sulauktų plataus ir įvairiopo pritarimo. 
 

9. Taika negalima be rūpinimosi kultūros 

Rūpinimosi kultūra kaip bendras, solidarus ir dalyvavimu grindžiamas įsipareigojimas saugoti ir skatinti 

visų orumą bei gėrį, atvirumas domėtis, pasirengimas atkreipti dėmesį, atjausti, susitaikinti ir gydyti, puoselėti 

tarpusavio pagarbą ir priėmimą yra privilegijuotas būdas kurti taiką. „Daugelyje pasaulio vietų reikia taikos 

kelių, vedančių į žaizdų gydymą; reikia taikdarių, pasirengusių drąsiai ir išradingai inicijuoti gydymo ir naujo 

susitikimo procesus“ (25). Šiuo laiku, kai krizės audros blaškoma žmonijos valtis vargingai plaukia ieškodama 

ramesnio ir giedresnio horizonto, žmogaus orumo vairas ir pamatinių socialinių principų „kompasas“ gali leisti 

mums plaukti saugiu ir bendru kursu. Būdami krikščionys žvelgiame į Mergelę Mariją, Jūrų Žvaigždę ir Vilties 

Motiną. Bendrai darbuojamės siekdami judėti pirmyn link meilės ir taikos, brolybės ir solidarumo, tarpusavio 

paramos ir priėmimo naujo horizonto. Nepasiduokime pagundai abejingai žvelgti į kitus, ypač silpniausius, 

neįpraskime nugręžti žvilgsnio (26), bet kasdien konkrečiai angažuokimės kurdami „vienas kitą priimančių ir 

vienas kitu besirūpinančių brolių bendruomenę“ (27).            (pabaiga) 
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. Petrą Joniką 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(II.8) PIRMADIENĮ .................... – už a.a. Charlotte Galinauskienę 

(II.9) ANTRADIENĮ ................... – už a.a. Vaclovą Liačą 

(II.10) TREČIADIENĮ .................. – už a.a. kun. Petrą Ažubalį (gimtadienio proga) 

(II.11) KETVIRTADIENĮ ............ – už a.a. Stasį Grigutį (Kampuočių kaimo) ir Grigučių šeimos gyvus bei mirusius 

(II.12) PENKTADIENĮ ................. – už visų sveikatą 

(II.13) ŠEŠTADIENĮ ……………. – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(II.14)  SEKMADIENĮ ................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Joną Campbell (I metinės); a.a Kostą Astravą (I metinės) 

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

 


