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+ + +  ŠV. JUOZAPO IR ŠEIMOS – “AMORIS LAETITIA” METAI  + + + 
    

Sekmadienio psalmė: Žerki ant mūsų tu, Viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Arba: Aleliuja! 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 680, o 

ateinančio sekmadienio B p. 683. 
 
 

 

Balandžio 18, sekmadienį 
 

10:00 v.r. – Šventoji valanda – Eucharistijos garbinimas 
(youtube) 
10:30 v.r. – III Velykų sekmadienio Mišios (dalyvių 

registracijos nėra) (youtube) 
 

 

 

* Velykų proga mūsų parapiją dar sveikina 

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. 
 

* Šiandien renkama Toronto arkivyskupijos kasmet 

skelbiama pirmoji iš trijų SHARE LIFE rinkliava, 

pavadinta „Gyvenimas pagal Evangeliją“ tam 

skirtuose vokeliuose, kurių galite rasti prie įėjimų į 

šventovę. Taip pat galima aukoti tiesiogiai Toronto 

arkivyskupijos tinkle: 

https://community.archtoronto.org/sslpage.aspx?pid=381.  

Prašome prisidėti savo aukomis, kurių dėka per 40 

tarnybų dirba su šeimomis, vaikais ir vienišais žmonėmis 

jų gyvenimo sunkumuose. Daugiau žinių lankstinukuose 

arba tinkle: www.sharelife.org. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje šiuo metu naudojame 

15% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, galima susirinkti iki 

75 žmonių, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos 

apsaugos gairių (dalyvių registracijos nėra). Parapijos 

salė lieka nenaudojama. 
 

* Ontario provincijos ir Toronto arkivyskupijos 

sprendimu, kad būtų apsaugota lankytojų sveikata 

viešose vietose, nuo balandžio 19, pirmadienio, bus 

neleidžiama tikintiesiems sekmadienį bei kitomis 

dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose bei kitose 

bendruomeninėse apeigose visose Toronto 

arkivyskupijos ribose esančiose parapijose ir šventovėse. 

Iki dešimt asmenų šventovėje gali dalyvauti Krikšto, 

Santuokos ar laidotuvių apeigose. 

* Popiežius Pranciškus balandžio mėnesį kviečia 

melstis už visus, kurių gyvybė yra pavojuje kovojant už 

pagrindines teises diktatūros bei vienvaldystės 

varžomuose ir demokratijos sunkumų ištiktuose 

kraštuose – kad jų auka bei darbas duotų gausių vaisių. 
 

* Lietuvos ambasados darbuotojai atvyksta į Torontą ir 

norinčius priims konsuliniais klausimais gegužės 14, 

penktadienį, ir gegužės 15, šeštadienį, Prisikėlimo 

parapijos patalpose, adresu: 1 Resurrection Rd., Toronto. 

Susitikimui būtina iš anksto užsirašyti e.paštu: 

consul.ca@mfa.lt. Daugiau žinių tinkle: ca.urm.lt/ca/lt. 
 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse bus gegužės 30, sekmadienį. 
 

 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE… 
 

* Iki kol bus pranešta kitaip, Gerojo Ganytojo misijoje 

Wasaga Beach mieste dėl sveikatos apsaugos Mišios 

šiuo laikotarpiu nevyksta. 
 

 

MIRTIES PRANEŠIMAS 
 

* Balandžio 14, trečiadienį, iš Lietuvos kankinių 

šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Tomo 

palaidota a.a. Vincenta Dimskienė, 101 m. amžiaus, 

mirusi balandžio 7, trečiadienį, „Labdaros“ namuose 

Toronte. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti 

parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su 

sūnumis Jonu Užupiu ir Arvydu Užupiu su šeimomis bei 

visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje bei Lietuvoje 

ją lydime malda. 
 

 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Parapijai aukojo: $500.00 - N. Ankuvienė; $300.00 - 

N. Campbell; $250.00 - A.R. Jasinevičiai; $150.00 - 

A.A. Vaičiūnai; $50.00 - R. Choromanskytė. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $540.00. Stambesnę $50.00 sumą aukojo - 

V. Butkys, R.L. Kaminskai, B. Trinka, E. Trinka.



 

 

TĖVO ŠIRDIMI (7 dalis) 
 

Čia vėl grįžta krikščioniškasis realizmas, kuris nieko neatmeta iš to, kas egzistuoja. Slėpiningame ir 

neaprėpiamame tikrovės sudėtingume glūdi būties prasmė su savo šviesa ir šešėliais. Todėl apaštalas Paulius 

sako: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). O šventasis Augustinas priduria: „ir tai, kas 

vadinama blogiu (etiam illud quod malum dicitur)“(19). Žvelgiant iš tokios visa apimančios perspektyvos 

tikėjimas suteikia prasmę kiekvienam laimingam arba liūdnam įvykiui.  

Anaiptol nenorime manyti, kad tikėjimas reiškia lengvus paguodžiančius sprendimus. Kristus mus mokė 

tokio tikėjimo, kokį matome turėjus šventąjį Juozapą, kuris neieško palengvinimų, bet atviromis akimis stoja 

akistaton su tuo, kas jam nutinka, ir asmeniškai imasi atsakomybės. 

Juozapo atvirumo nuostata ragina mus priimti kitus žmones neišskiriant nė vieno, tokius, kokie jie yra, 

ypač rodant meilę silpniesiems, nes Dievas pasirenka tai, kas silpna (1 Kor 1, 27), jis yra „našlaičių tėvas ir 

našlių gynėjas“ (Ps 68, 6), taip pat įsako mylėti svetimšalius (20). Įsivaizduoju, kad Juozapo nuostatos įkvėpė 

Jėzaus palyginimą apie sūnų palaidūną ir gailestingąjį tėvą (plg. Lk 15, 11–32).  
 

5. Kūrybingos drąsos tėvas 

Tikro vidinio išgydymo pirmasis etapas yra savo istorijos priėmimas, suteikiant vietos taip pat tam, ko 

gyvenime nepasirinkome; vis dėlto tam reikia dar vieno svarbaus bruožo – kūrybingos drąsos. Ji pasireiškia 

ypač tuomet, kai susiduriame su sunkumais. Sunkumų akivaizdoje galima sustoti ir pasitraukti arba stengtis 

susidoroti su jais. Kartais būtent sunkumai pažadina kiekvieno iš mūsų galimybes, apie kurias net 

nepagalvojome. 

Skaitant „vaikystės Evangelijų“ pasakojimus ne kartą kyla klausimas, kodėl Dievas nesiėmė veikti 

tiesiogiai ir aiškiai. Tačiau Dievas veikia per įvykius ir žmones. Juozapas yra žmogus, per kurį Dievas rūpinasi 

atpirkimo istorijos pradmenimis. Jis yra tikras „stebuklas“, per kurį Dievas išsaugo Kūdikį ir jo motiną. Dangus 

veikia pasitikėdamas to žmogaus kūrybinga drąsa: atvykęs į Betliejų ir nerasdamas vietos, kur Marija galėtų 

gimdyti, jis pritaiko tam tvartą ir sutvarko jį taip, kad tai taptų kuo svetingesnė vieta į pasaulį ateinančiam Dievo 

Sūnui (plg. Lk 2, 6–7). Kilus grėsmei iš Erodo, norinčio nužudyti Kūdikį, Juozapas dar kartą įspėjamas sapne jį 

apsaugoti ir vidurnaktį organizuoja pabėgimą į Egiptą (plg. Mt 2, 13–14). 

Paviršutiniškai skaitant tuos pasakojimus visuomet susidaro įspūdis, jog pasaulis priklauso nuo stipriųjų 

ir galingųjų malonės, tačiau Evangelijos „geroji naujiena“ atskleidžia, kad, nepaisydamas žemiškųjų valdovų 

arogantiškumo ir prievartos, Dievas visada randa būdų įgyvendinti savo išganymo planą. Taip pat mūsų 

gyvenimas kartais atrodo pernelyg priklausomas nuo stipriųjų malonės, bet Evangelija mums sako, kad Dievas 

visada geba išsaugoti tai, kas svarbu, jei tik pasinaudojame ta pačia kūrybine drąsa kaip dailidė iš Nazareto. Jis 

problemą paverčia galimybe visada pirmiausia pasitikėdamas Apvaizda.                           (bus daugiau) 
Popiežiaus Pranciškaus laiškas šv. Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju 150 metų proga, 2020 m. gruodžio 8 d. 

 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje .......... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Eugeniją Ginčauskienę (I metinės); 

       a.a. Brigitą Grabošienę (I metinės); a.a. Oną Malinauskienę (I metinės); 

       a.a. Zigmą ir Kazimierą Arlauskus; už visų sveikatą 
  

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
(kunigai meldžiasi kartu su esančiais namuose) 

(IV.19) PIRMADIENĮ ............................ – už a.a. Darių bei Išganaičių, Onusaičių ir Mačiulių gyvus bei mirusius 

(IV.20) ANTRADIENĮ ........................... – už a.a. Joną ir Anelę Zakevičius 

(IV.21) TREČIADIENĮ .......................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(IV.22) KETVIRTADIENĮ .................... – už sveikatą 

(IV.23) PENKTADIENĮ ........................ – už a.a. Joną Pečiūną bei Pečiūnų, Jukonių ir Vileišių mirusius 

(IV.24) ŠEŠTADIENĮ …….................... – už a.a. Edvardą Pečiulį (VI mėn.) 

(IV.25)  SEKMADIENĮ .......................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Adolfą Sekonį (I metinės) 

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

 


