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

    

Sekmadienio psalmė: Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Arba: Aleliuja! 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 683, o 

ateinančio sekmadienio B p. 685. 
 
 

 

 

Balandžio 25, sekmadienį 
 

10:00 v.r. – Šventoji valanda – Eucharistijos garbinimas 
(youtube) 
10:30 v.r. – IV Velykų 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) 

 

 

 

 

* Šiandien yra Gerojo Ganytojo sekmadienis – 

Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. 

Melskime, kad Viešpaties kviečiami kunigystei ar 

vienuolystei drąsiai ir su pasitikėjimu atsilieptų. 
 

 

 

* 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. 
 

 

 

* 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. 

* 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. 
 

 

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. 
 

* Aukos parapijai (iki IV.18) – $2,292.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $1,000.00 - J. Užupis (a.a. mamos 

Vincentos Dimskienės atminimui); $200.00 - V. 

Rudaitis; $100.00 - R. Bačianskienė-Simon (a.a. 

Vincentos Dimskienės atminimui); dr. G. Ginčauskaitė 

(a.a. mamos Eugenijos Ginčauskienės atminimui), R.G. 

Paulioniai, L.E. Rudaičiai; $50.00 - V. Butkys, R.V. 

Dementavičiai, R.L. Kaminskai, E. Krikščiūnas, B. 

Trinka, E. Trinka, O. Valinčienė. SHARE LIFE 

rinkliava – $140.00. Stambesnę $50.00 sumą aukojo - I. 

Ross.



 

 

TĖVO ŠIRDIMI (8 dalis) 
 

Jeigu kartais mums atrodo, kad Dievas mums nepadeda, tai nereiškia, kad jis mus apleido, tiesiog tai rodo, 

kad jis pasitiki mumis ir tuo, ką galime suplanuoti, sugalvoti ir atrasti. 

Tai yra ta pati kūrybinė drąsa, kokią parodė paralitiko bičiuliai, kurie jį, norėdami parodyti Jėzui, nuleido 

pro stogą (plg. Lk 5, 17–26). Sunkumai nesustabdė jų drąsos ir atkaklumo. Jie buvo įsitikinę, kad Jėzus gali 

išgelbėti ligonį: „Nerasdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant plokščiastogio ir, praėmę plytas, 

nuleido jį kartu su neštuvais žemyn į vidų ties Jėzumi. Matydamas jų tikėjimą, jis tarė: Žmogau, tavo nuodėmės 

tau atleistos!“ (19–20 eil.). Jėzus vertina kūrybingą tikėjimą, su kuriuo tie žmonės stengėsi atgabenti pas jį savo 

sergantį bičiulį. 

Evangelija nepateikia jokių žinių, kaip ilgai Marija su Juozapu ir Vaiku liko Egipte. Tačiau tikrai jiems 

reikėjo valgyti, rasti namus, darbą. Nereikia daug vaizduotės, kad galėtume užpildyti tai, ką Evangelija šia tema 

nutyli. Šventoji Šeima turėjo dorotis su konkrečiomis problemomis kaip ir visos kitos šeimos, kaip daugelis 

mūsų brolių ir seserų migrantų, kurie ir šiandien verčiami nelaimių ir bado stato pavojun savo gyvybę. Šia 

prasme tikiu, kad šventasis Juozapas iš tikrųjų yra ypatingas globėjas visų žmonių, kurie turi palikti savo kraštą 

dėl karo, neapykantos, persekiojimo ir skurdo. 

Evangelijoje pažymima, jog visos scenos, kuriose veikia Juozapas, baigiamos tuo, kad jis keliasi, pasiima 

Kūdikį ir jo motiną ir daro tai, ką Dievas jam liepė (plg. Mt 1, 24; 2, 14. 21). Jėzus ir jo Motina Marija yra mūsų 

tikėjimo brangiausias turtas (21). 

Išganymo plane negalima atskirti Sūnaus nuo Motinos, kuri „žengė tikėjimo taku ir ištikimai išlaikė 

vienybę su Sūnumi iki pat kryžiaus“ (22).  

Turime visada savęs klausti, ar iš visų jėgų saugojame Jėzų ir Mariją, kurie slėpiningu būdu yra patikėti 

mūsų atsakomybei, mūsų rūpinimuisi, mūsų globai.  

Visagalio Dievo Sūnus ateina į pasaulį kaip silpnutis kūdikis. Jam reikia Juozapo, kuris jį gintų, saugotų, 

globotų, ugdytų. Dievas pasitiki šiuo žmogumi, panašiai kaip juo pasitiki Marija, kuri mato, kad Juozapas ne 

tik siekia išgelbėti jos gyvybę, bet ir visada rūpinsis ja ir kūdikiu. Šia prasme  šventasis Juozapas negali nebūti 

Bažnyčios Globėju, nes Bažnyčia yra Kristaus Kūno tąsa istorijoje, o tuo pat metu Bažnyčios motinystėje glūdi 

Marijos motinystė (23). Juozapas, globodamas Bažnyčią, ir toliau globoja Kūdikį ir jo motiną, taip pat mes, 

mylėdami Bažnyčią, nepaliaujamai mylime Kūdikį ir jo motiną. 

Šis Kūdikis vėliau pasakys: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man 

padarėte“ (Mt 25, 40). Taigi kiekvienas stokojantis, kiekvienas vargstantis, kiekvienas kenčiantis, kiekvienas 

mirštantis, kiekvienas svetimšalis, kiekvienas kalinys, kiekvienas ligonis yra „tas Kūdikis“, kurį Juozapas ir 

toliau globoja. Todėl šventojo Juozapo šaukiamasi kaip nelaimingųjų, stokojančių, tremtinių, kenčiančiųjų, 

vargstančiųjų ir mirštančiųjų globėjo. Būtent todėl Bažnyčia negali nemylėti mažiausiųjų, nes Jėzus jiems teikė 

pirmenybę, pats tapatinosi su jais. Iš Juozapo turime mokytis to paties rūpinimosi ir atsakomybės: mylėti Kūdikį 

ir jo motiną; mylėti sakramentus ir gailestingąją meilę; mylėti Bažnyčią ir vargšus. Kiekvienas iš tų dalykų 

visada yra Kūdikis ir jo motina.                                                                    (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. Adolfą Sekonį (I metinės); a.a. Aldoną Liegienę (I metinės) 
  

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(IV.26) PIRMADIENĮ ......................... – už a.a. kons. Harį Lapą (X metinės) 

(IV.27) ANTRADIENĮ ........................ – už a.a. Rozaliją Žukauskienę (X metinės) 

(IV.28) TREČIADIENĮ ....................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(IV.29) KETVIRTADIENĮ ................. – už a.a. Joną ir Ireną Žiurinskus 

(IV.30) PENKTADIENĮ ..................... – už a.a. Mariją Šiūlienę 

(V.1) ŠEŠTADIENĮ ……................. – už a.a. Teklę Kulvinskienę 

(V.2)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Reginą Piečaitienę (I metinės); a.a. Alfonsą is Zuzaną Daugvainius 

 


