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

    

Sekmadienio psalm: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! 

Arba: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 

   
* MIŠIOLLYJE Velykų sekmadienio skaitiniai B p. 

501, o Dievo Gailestingumo (Atvelykio) sekmadienio B 

p. 677. 
 

Balandžio 4, sekmadienį 
 

8:30 v.r. – Velykų dienos Mišios (youtube) 

10:30 v.r. – Velykų dienos Mišios 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje šiuo metu naudojame 

15% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, galima susirinkti iki 

75 žmonių, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos 

apsaugos gairių. Parapijos salė lieka nenaudojama. 

 
* Ramybė jums! Nebijokite! Dalindamiesi šv. Velykų 

žinia, pasisemkime šviesos ir jėgos iš Prisikėlusiojo 

pergalės, o joje – Dievo Motinos džiaugsmo. Tai yra 

galingiau už tamsą ir šių dienų žmonijos laikinus vargus. 

Kristus prisikėlė! Aleliuja! 

 
* Velykų proga mūsų parapiją sveikina Toronto 

arkivyskupas kardinolas Thomas Collins; Vilniaus 

arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas; Kauno 

arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas 

Sigitas Tamkevičius SJ ir arkivyskupas Lionginas 

Virbalas SJ; Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis; 

Lietuvos vyskupų delegatas užsienio lietuvių katalikų 

sielovadai prel Edmundas Putrimas; Toronto Prisikėlimo 

parapijos klebonas br. kun. Jonas Šileika OFM. 

 
* Nuoširdžiai ačiū visiems prisidėjusiems rengiant ir 

šventusiems Didžiosios savaitės pamaldas – už 

giedojimą ir muziką, Dievo žodžio ir maldų skaitymą, 

Vaičiulių šeimai už šventovės papuošimą Kristaus 

Prisikėlimo metui, KLK Moterų draugijai už 

padovanotas gėles, Kuktų šeimai už papuoštą Velykinį 

margučių medį ir visiems geradariams už aukas 

parapijai. 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse bus gegužės 30, sekmadienį. 
 

* Devynios dienos iki Dievo Gailestingumo 

(Atvelykio) sekmadienio yra skirtos įsimąstyti į 

Kristaus mirties bei prisikėlimo įvykį, dėkoti už šią 

dovaną ir malda priimti Dievo Gailestingumą. Maldos ir 

daugiau žinių tinkle: gailestingumas.lt  
 

* Wasagos lietuvių maldos būrelis visus kviečia savo 

namuose melstis Dievo Gailestingumo maldas 

devynias dienas, nuo Didžiojo penktadienio (balandžio 

2) iki Velykų savaitės šeštadienio (balandžio 11), 

užbaigiant Dievo Gailestingumo (Atvelykio) iškilme. 

www.gailestingumas.com/maldos-ir-straipsniai/maldos. 
 

 

 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE… 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Mišios mokslo metų laiku 

(nuo rudens iki pavasario) vyksta šeštadieniais 2 val. 

dienos. Šiuo metu šventovėje naudojame 15% sėdimų 

vietų 2 metrų atstumu, galima susirinkti iki 15 žmonių. 

Prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos 

gairių. Salė lieka nenaudojama. 
 

* Gerojo Ganytojo šventovėje Kristaus Prisikėlimo 

dienos Mišias švęsime Velykų sekmadienį, 2 v.d. ir 

3:30 v.d. Dėl vietų ribojimo Mišiose galės dalyvauti tik 

iš anksto užsirašiusieji.  
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,660.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$220.00 - B. Matulaitienė; $150.00 - R.G. Paulioniai, I. 

Ross; $100.00 - G.N. Andruliai, I. McKenna, J.S. 

Medeliai; $50.00 - R.L. Kaminskai, Z. Linkevičienė, D. 

Puzauskienė, B. Trinka, E. Trinka, P.B. Vilkeliai. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $50.00. 



 

 

 

TĖVO ŠIRDIMI (4 dalis) 
 

Piktasis mus įtaigoja žvelgti į savo trapumą neigiamai, o Šventoji Dvasia iškelia tai į dienos šviesą su 

švelnia meile. Švelnumas yra geriausias būdas paliesti mumyse tai, kas trapu. Rodymas pirštu į kitus ir jų 

teisimas labai dažnai parodo mūsų negebėjimą vidujai priimti savo pačių silpnumo, savo trapumo. Tik švelnus 

gailestingumas apsaugo mus nuo kaltintojo darbų (plg. Apr 12, 10). Todėl svarbu susitikti su Dievo 

gailestingumu, ypač Sutaikinimo sakramente, patiriant tiesą ir švelnumą. Paradoksalu, bet netgi piktasis gali 

mums pasakyti tiesą, tačiau tai daro siekdamas mus pasmerkti. Tačiau žinome, kad iš Dievo kylanti tiesa mūsų 

nesmerkia, bet mus priima, apkabina, paremia ir mums atleidžia. Tiesa visuomet pasirodo mums kaip 

gailestingas tėvas iš evangelinio palyginimo (plg. Lk 15, 11–32): jis išeina mūsų pasitikti, grąžina orumą, iš 

naujo pastato mus ant kojų, iškelia mums puotą sakydamas: „Šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo 

žuvęs ir atsirado“ (plg. 24 eil.). 

Dievo valia, jo istorija, jo planas įgyvendinamas ir per Juozapo nuogąstavimą. Juozapas mus moko, kad 

tikėjimas į Dievą reiškia taip pat tikėti, jog jis gali veikti ir per mūsų baimes, mūsų pažeidžiamumą, mūsų 

silpnumą. Jis taip pat moko mus gyvenimo audrose nebijoti atiduoti Dievui savo valties vairo. Kartais norėtume 

viską kontroliuoti, bet Jis visada žvelgia plačiau. 
 

3. Klusnus tėvas 

Dievas apreiškė savo išganymo planą Marijai, panašiai ir Juozapui jis apreiškė savo planus per sapnus. 

Biblijoje, kaip ir visose senovės tautose, sapnai buvo laikomi viena iš priemonių, per kurią Dievas parodo savo 

valią (13). 

Juozapas yra susirūpinęs dėl nepaaiškinamo Marijos nėštumo: jis nenori „daryti jai nešlovės“ (14) ir 

nutaria „tylomis ją atleisti“ (Mt 1, 19).  

Per pirmąjį sapną angelas padeda jam išspręsti svarbią dilemą: „Nebijok parsivesti į namus savo žmonos 

Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis 

išgelbės savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1, 20–21). Jis nedelsdamas atsiliepia: „Atsikėlęs Juozapas padarė taip, 

kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“ (Mt 1, 24). Būdamas klusnus, jis įveikė dilemą ir išgelbėjo Mariją. 

Kitame sapne angelas liepia Juozapui: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau 

pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Juozapas pakluso nedvejodamas ir 

nesvarstydamas, kokie sunkumai jo laukia: „Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė 

į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties“ (Mt 2, 14–15).              (bus daugiau) 
Popiežiaus Pranciškaus laiškas šv. Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju 150 metų proga, 2020 m. gruodžio 8 d. 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Prisikėlimo sekmadienio Mišios Anapilyje ..... 8:30 v.r. (youtube) Susitikimo su priskėlusiu Kristumi Mišios 

10:30 v.r. už a.a. Petrą Puzauską; a.a. Antaną ir Anelę Kalesinskus;  

       a.a. Antaną ir Oną Kalesinskus;  

       Albinai Šimukėnienei meldžiame Dievo palaimos; už sveikatą 

* Prisikėlimo sekmadienio Mišios Wasagoje ....... 2:00 v.d. už a.a. Laimutį ir Danutę Mačikūnus 

3:30 v.d. už a.a. Vytautą ir Oną Senkus 
  

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(IV.5) PIRMADIENĮ ............................ 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(IV.6) ANTRADIENĮ ........................... 8:30 v.r. už Antaną Šiškų ir Šiškų mirusius 

(IV.7) TREČIADIENĮ .......................... 8:30 v.r. už visų sveikatą 

(IV.8) KETVIRTADIENĮ .................... 8:30 v.r. Vaičiulių ir Ažubalių gyvus bei mirusius 

(IV.9) PENKTADIENĮ ........................ 8:30 v.r. Juozą Bansevičių 

(IV.10) SEKMADIENĮ (Wasagoje) ……... 2:00 v.d. Apolinarą ir Stefą Sakus; a.a. dr. Stasį ir Janiną Pacevičius 

(IV.11)  SEKMADIENĮ ......... 10:30 v.r. už a.a. Vandą Jasinevičienę (I metinės) 

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

 


