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

    

Sekmadienio psalmė: Aš tave, Viešpatie, aukštinsiu didžiulėj bendrijoj.  A r b a: Aleliuja! 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 685, o 

ateinančio sekmadienio B p. 688. 
 

 

Gegužės 2, sekmadienį 
 

10:00 v.r. – Gegužinės pamaldos – giedame Švč. M. 

Marijos litaniją (youtube) 

10:30 v.r. – V 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) 

 

* Gegužės mėnuo skirtas maldai drauge su Dievo 

Motina Švč. Mergele Marija. Kviečiame kartu melstis 

Švč. Mergelės Marijos litaniją, kurią popiežius 

Pranciškus 2020 metais papildė trimis naujais 

kreipiniais: Motina gailestingumo, Motina vilties, 

Keliaujančiųjų priebėga. 
 

* 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. 
 

* Sveikiname Lietuvos kankinių šventovės smuikininkę 

ir giesmininkę Lyrą Špakauskaitę, šį pavasarį pirmą 

kartą dalyvavusią kasmetinėje Toronto Kiwanis vaikų 

scenos meno šventėje nuotoliniu būdu. Džiaugiamės 

puikiu pasirodymu ir dovanojamu darbu muzikai, 

žodžiui ir dainai. Iš visų 6-8 metų amžiaus dalyvių Lyra 

išrinkta stipriausiu iškalbos/vaidybos talentu (pirma 

vieta). Tarp Karališkosios muzikos konservatorijos 4  

skyriaus įvairaus amžiaus mokinių pripažinta geriausia 

grojančia smuiku (pirma vieta). Ji yra pakviesta ir jau 

ruošiasi visų geriausių provincijos talentų 

pasirodymui, kurį rengia „Ontario muzikos švenčių 

sąjunga“ birželį. Linkime dalintis talentais iš Viešpaties! 
 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse bus gegužės 30, sekmadienį. 

* 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. 
 
 

 

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.25) – $1,095.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $120.00 - V.V. Baliūnai; $100.00 - I. 

McKenna, I. Punkrienė, G.V. Skrebutėnai; $75.00 - K. 

Bull (a.a. Valentinos Dimskienės atminimui); $70.00 - 

Z. Linkevičienė; $50.00 - J. Baliūnas, R.L. Kaminskai, 

R.Z. Kružikai. TIKINČIAJAI LIETUVAI (Vaikų 

namams Vilkaviškio vyskupijoje) $250.00 aukojo - L.O. 

Radzevičiai.



 

 

 

TĖVO ŠIRDIMI (9 dalis) 
 

6. Tėvas darbininkas 

Ryšys su darbu yra vienas iš šventajam Juozapui būdingų aspektų, kuris pabrėžiamas nuo popiežiaus 

Leono XIII pirmosios socialinės enciklikos Rerum novarum. Šventasis Juozapas buvo dailidė, kuris dorai dirbo, 

kad išlaikytų savo šeimą. Iš jo Jėzus išmoko, kaip vertinga, oru ir džiugu valgyti duoną – savo darbo vaisių.  

Mūsų laikais, kai darbas, regis, iš naujo tampa neatidėliotina socialine tema, o bedarbystė kartais pasiekia 

įspūdingo masto – ir tose šalyse, kuriose jau dešimtmečiais išgyvenama gerovė, – būtina suprasti ir iš naujo 

įsisąmoninti orumą teikiančio darbo reikšmę; čia mūsų šventasis yra pavyzdinis globėjas. 

Darbas tampa dalyvavimu pačiame išganymo darbe, galimybe pagreitinti Dievo karalystės atėjimą, plėtoti 

savo gebėjimus ir savybes atiduodant juos visuomenės bei bendruomenės tarnystei. Darbas tampa galimybe ne 

tik siekiant savirealizacijos, bet pirmiausia ir įgyvendinant pamatinės visuomenės ląstelės – šeimos tikrovę. 

Bedarbystės paliesta šeima dar stipriau patiria sunkumus, įtampas, skaldymosi grėsmes, taip pat iš beviltiškumo 

kylančią ir neviltį didinančią suirimo pagundą. Kaip galėtume kalbėti apie žmogiškąjį orumą, jei nesiektume, 

kad visi ir kiekvienas turėtų oraus pragyvenimo galimybę? 

Dirbantis žmogus, nepriklausomai nuo to, kokią užduotį atlieka, bendradarbiauja su pačiu Dievu ir tampa mus 

supančio pasaulio kūrėju. Mūsų laikų krizė, kuri yra ekonominė, socialinė, kultūrinė ir dvasinė, tebūna mums 

visiems iššūkis iš naujo įžvelgti darbo vertę, prasmę ir būtinybę, kad iš naujo atsirastų „normalumas“, kur nė 

vienas nebūtų išskirtas. Šventojo Juozapo darbas mums primena, kad tapęs žmogumi pats Dievas neniekino 

darbo. Nedarbas, palietęs daugelį brolių ir seserų, o pastaruoju metu dar labiau išplitęs dėl Covid-19 pandemijos, 

turi paraginti mus peržiūrėti savo prioritetus. Prašykime šventąjį Juozapą darbininką, kad gebėtume rasti būdų, 

kaip įgyvendinti įsipareigojimą suteikti darbą kiekvienam jaunuoliui, kiekvienam asmeniui, kiekvienai šeimai! 
 

7. Šešėlyje liekantis tėvas 

Lenkų rašytojas Jan Dobraczyński savo knygoje „Tėvo šešėlis“ (24), pasirinkęs romano žanrą, pasakoja 

apie šventojo Juozapo gyvenimą. Įtaigiu šešėlio įvaizdžiu jis apibūdina Juozapo asmenį, kuris Jėzui yra dangaus 

Tėvo šešėlis žemėje: jį saugo, globoja, nuo jo neatsiskirdamas seka jo pėdomis. Pamąstykime apie tai, ką Mozė 

primena Izraeliui: „Ten [dykumoje] matei, kaip Viešpats, tavo Dievas, nešė tave, kaip žmogus neša savo sūnų 

visą kelią, kuriuo keliavote“ (Įst 1, 31). Taip Juozapas visu savo gyvenimu įgyvendino tėvystę (25). 

Tėvu negimstama, tėvu tampama. Tėvu tampama ne tik todėl, kad į pasaulį paleidžiamas vaikas, bet kad 

atsakingai juo rūpinamasi. Kiekvieną kartą, kai kas nors imasi atsakomybės už kito gyvenimą, tam tikra prasme 

jo atžvilgiu įgyvendina tėvystę.                                                                    (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. Reginą Piečaitienę (I metinės);  

       a.a. kun. dr. Arvydą Žygą (X metinės); a.a. Alfonsą ir Zuzaną Daugvainius 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
(kunigai meldžasi drauge su esančiais namuose) 

(V.3) PIRMADIENĮ ......................... – už a.a. Stasį Vaštoką (laidotuvės) 

(V.4) ANTRADIENĮ ........................ – už a.a. Leoną Rudaitį (laidotuvės) 

(V.5) TREČIADIENĮ ....................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(V.6) KETVIRTADIENĮ ................. – už a.a. Janusz ir Juliją Jaglauskus, Boženą Nowacką 

(V.7) PENKTADIENĮ ..................... – Lidiją Szaruch 

(V.8) ŠEŠTADIENĮ ……................. – už mirusius 

(V.9)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) Motinos dienos proga – už gyvas ir mirusius motinas; 

       už a.a. Alvydą Jomantą; Žulių šeimos mirusius 

 

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


