
 

 
 

          LIETUVOS KANKINI PARAPIJOS  
                           I   N   I   O   S 

 
 
494 ISABELLA AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 2G2             Lietuvos kankini šventovs ir 

 Gerojo Ganytojo misijos tel.: (905) 277-4320 

lkankiniai@gmail.com Anapilio sodybos ir Šv. Jono lietuvi kapini raštins tel.: (905) 277-1270  
(B) III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2021.III.6-7 

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

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

    

Sekmadienio psalm: Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 656, o 

ateinančio sekmadienio B p. 659. 
 

 

 

Kovo 7, sekmadienį 
 

10 v.r. – Kryžiaus kelias (youtube) 

10:30 v.r. – III 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. 
 

* Šis sekmadienis, šv. Kazimiero globoje, yra skirtas 

visame pasaulyje gyvenančių lietuvių maldai. Šiai 

dienai yra skirtas vyskupų laiškas tinkle: 

https://lietuviai.ca/S2/naujienos.php?n=14554. 
 

* Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dieną, švęskime ryšio tinklu vienybėje su Lietuva ir 

visais lietuviais pasaulyje! 
 

* SIEKIME VISŲ ŠVENTOVIŲ ATIDARYMO! 

Toronto arkivyskupija visus ragina pasirašyti prašymą 

Ontario provincijos Vyriausybei – savo išrinktiems 

atstovams parlamente ir premjerui, kad priimtų visų 

tikybų vadovų prašymą ir leistų atverti šventoves 

tikinčiųjų dalyvavimui bendrose pamaldose. Laiškai yra 

paruošti, reikia tik užpildyti skirtas eilutes tinklapyje ir 

išsiųsti tiesiai iš savo kompiuterio adresu: 

https://www.aplacetoworship.ca. 
 

* 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. 
 

* Primename, kad ateinantį savaitgalį, kovo 13-14 naktį, 

laikrodžiai pasukami vieną valandą pirmyn. 
 

* Popiežius Pranciškus kovo mėnesį kviečia melstis, 

kad kuo giliau ir sąmoningiau išgyventume Sutaikinimo 

sakramentą, taip patirdami begalinį Dievo 

gailestingumą. Melskimės, kad Dievas duotų tikinčiųjų 

Bendrijai gailestingų nuodėmklausių, o ne kankintojų. 

Einame išpažinties, kad pagytume, kad 

išgydytume savo sielą. Per išpažintį atgauname dvasios 

sveikatą, mūsų varganumą nuplauna gailestingumas. Per 

išpažintį svarbiausia – ne mūsų nuodėmės, bet Dievo 

gailestingumas, kuris mums suteikiamas ir kurio mums 

visada labai reikia. Per išpažintį svarbiausias yra Jėzus, 

kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia. Atsiminkite: 

Dievo širdžiai svarbūs esame mes, o ne mūsų klaidos. 
 
 

 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE… 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste, po 

ilgesnio uždarymo dėl sveikatos apsaugos, vėl leidžiama 

dalyvauti Mišiose šventovėje 1/3 sėdimų vietų 2 metrų 

atstumu, pagal visas nurodytas apsaugos gaires. Pirmos 

Mišios vyks kovo 20, šeštadienį, 2 v.d. 

 
 

 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Aukos parapijai (iki II.28) – $2,130.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $350.00 - dr.A.L. Pacevičiai; $300.00 - 

A.J. Pacevičius; $200.00 - V. Jonaitis, A. Krakauskas, J. 

Zenkevičienė; $110.00 - A.S. Medeliai; $100.00 - R.B. 

Jurai, Z. Linkevičienė, I. McKenna, K.I. Paznėkai, A. 

Rimkus; $50.00 - D. Wicks.



 

 

 

 

 

 

TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILĖS ATNAUJINIMO LAIKAS (3 dalis) 
 

3. Mūsų tikėjimo ir vilties aukščiausia išraiška yra meilė, išgyvenama sekant Kristumi, rodant dėmesį ir 

užuojautą kiekvienam žmogui 

Meilė džiaugiasi matydama kitą augant. Todėl ji kenčia, kai artimas vargsta: yra vienišas, ligonis, 

benamis, niekinamas, stokojantis... Meilė yra širdies polėkis, skatinantis pranokti save ir kuriantis dalijimosi bei 

bendrystės ryšį. 

„Socialinės meilės dėka galima eiti link meilės civilizacijos, į kurią visi galime jaustis esą pašaukti. Meilė 

savo universalia dinamika gali kurti naują pasaulį, nes ji nėra bergždžias jausmas, bet geriausias būdas atrasti 

visų vystymosi veiksmingus kelius“ (Fratelli tutti, 183).  

Meilė yra dovana, suteikianti mūsų gyvenimui prasmę; jos dėka stokojančius laikome savo šeimos nariais, 

bičiuliais ir broliais. Jei dalijamasi su meile, net nedideli ištekliai niekada nesibaigia, bet tampa gyvenimo ir 

laimės rezervu. Taip nutiko su Sareptos našlės miltais ir aliejumi, kai ji paaukojo paplotėlį pranašui Elijui (plg. 1 

Kar 17, 7–16); taip pat ir su duonos kepaliukais, kuriuos Jėzus laimino, laužė ir davė mokiniams išdalyti miniai 

(plg. Mk 6, 30–44). Taip įvyksta su mūsų išmalda, maža ar didele, jei ją aukojame džiugiai ir paprastai. 

Gavėnią išgyventi su meile reiškia rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 

pandemijos. Suvokdami didelį netikrumą dėl ateities, atmindami žodį, kuriuo Dievas prabyla savo Tarnui: 

„Nebijok, nes aš išpirkau tave“ (Iz 43, 1), su meile dovanokime pasitikėjimo žodį, kuris padėtų kitam pajusti, 

kad Dievas myli jį kaip vaiką.  

„Tik tokiu žvilgsniu, meilės perkeistu akiračiu suvokiant kito žmogaus orumą, vargšai yra pripažįstami ir 

vertinami dėl jų didžio orumo, gerbiami su savo gyvensena ir kultūra ir dėl to iš tikrųjų integruojami į 

visuomenę“ (Fratelli tutti, 187). 

Brangūs broliai ir seserys, kiekvienas gyvenimo etapas yra tikėjimo, vilties ir meilės laikas. Šis kvietimas 

išgyventi Gavėnią kaip atsivertimo, maldos ir dalijimosi gėrybėmis kelionę tepadeda mums asmenine ir 

bendruomenine atmintimi grįžti į tą tikėjimą, kuris kyla iš gyvojo Kristaus, į viltį, gaivinamą Šventosios Dvasios 

dvelkimu, ir į meilę, kurios neišsemiama versmė yra gailestinga Tėvo širdis. 

Išganytojo Motina Marija, likdama ištikima kryžiaus papėdėje ir Bažnyčios širdyje, tepalaiko savo 

rūpestingu buvimu, o Prisikėlusiojo palaiminimas telydi mus kelionėje į Velykų šviesą.                (pabaiga) 
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 metų gavėniai 

 
 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje...... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Juozą Bansevičių (I mėn.); a.a Rimantą ir Ireną Bojažinskus 

 

 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(III.8) PIRMADIENĮ .................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(III.9) ANTRADIENĮ ................... – už a.a. Albiną Kaminską 

(III.10) TREČIADIENĮ .................. – už Onos Juodikienės šeimą 

(III.11) KETVIRTADIENĮ ............ – už Lietuvą ir visus lietuvius pasaulyje 

(III.12) PENKTADIENĮ ................. – už a.a. Henriką ir Ireną Matušaičius 

(III.13) ŠEŠTADIENĮ …………..... – už visų sveikatą 

(III.14)  SEKMADIENĮ ................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. dr. Norą Šimkutę; a.a. Eleną Žulienę; a.a Edvardą Kubilių 

 

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

 


