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

Sekmadienio psalmė: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.  A r b a: Aleliuja! 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 688, o 

ateinančio sekmadienio B p. 520 ir 691. 
 

 

Gegužės 9, sekmadienį 
 

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

Marijos litaniją (youtube) 

10:30 v.r. – VI 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) 

 

 

* Šį sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Nuoširdžiai 

SVEIKINAME ir laiminame visas mamas, močiutes, 

tetas ir krikšto mamas. Jums šypsosi gražiausi pavasario 

žiedai! 
 

* 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. 
 

* Popiežius Pranciškus gegužės mėnesį kviečia 

melstis, kad už finansus atsakingi asmenys 

bendradarbiautų su vyriausybėmis, tvarkytų finansų sritį 

ir apsaugotų piliečius nuo jos keliamų pavojų. 
 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse bus gegužės 30, sekmadienį. 
 

* Iki kol bus pranešta kitaip, Gerojo Ganytojo misijoje 

Wasaga Beach mieste dėl sveikatos apsaugos Mišios 

šiuo laikotarpiu nevyksta. 
 

* KANADOS LIETUVIŲ FONDAS kviečia narius į 

metinį nuotolinį susirinkimą gegužės 13, ketvirtadienį, 

6:30 v.v. Zoom ryšio tinklu. Norinčius dalyvauti 

prašome iš anksto pranešti e.paštu: info@klfondas.org 

arba paskambinus tel. (416) 239-9889 palikti žinutę ir 

jums bus atsiųsta prisijungimo nuoroda. 
 

MIRTIES PRANEŠIMAI 
 

* Gegužės 3, pirmadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės 

Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti pelenai a.a. Stasio 

Vaštoko, 82 m. amžiaus, mirusio balandžio 25, 

pirmadienį, Toronte. Atminimui galima užprašyti Mišias 

arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). 

Drauge su žmona Virginija, sūnumi Edmundu ir dukra 

Lidija Bilyk su šeimomis, broliu Romu su šeima 

Prancūzijoje bei visais giminėmis ir pažįstamais jį 

lydime malda.  
 

* Gegužės 4, antradienį, iš Lietuvos kankinių šventovės 

Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Leonas 

Rudaitis, 96 m. amžiaus, miręs balandžio 29, 

ketvirtadienį, „Labdaros“ namuose Toronte. Atminimui 

galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai 

(„Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su žmona 

Eleonora, sūnumi Vytautu, dukra Rita Renaud su šeima 

Gvatemaloje bei visais giminėmis ir pažįstamais 

Kanadoje, JAV ir Lietuvoje jį lydime malda. 
 

* Gegužės 8, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės 

Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Aldona 

Karosaitė, 87 m. amžiaus, mirusi gegužės 2, 

sekmadienį, „Labdaros“ namuose Toronte. Atminimui 

galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai 

(„Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su dukra 

Jazmina Totoraityte, dukromis Lina Taylor, Kristina 

Geniene ir Ramona Cheong bei seserim Nerimi 

Ankuviene su šeimomis bei visais giminėmis ir 

pažįstamais Kanadoje ir Lietuvoje ją lydime malda. 
 

 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Aukos parapijai (iki V.2) – $1,957.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $300.00 - B. Kasperavičienė; $200.00 - 

V.V. Baliūnai, dr.A.L. Pacevičiai; $100.00 - J.D. 

Ažubaliai, N. Liačienė, K.I. Paznėkai, V.I. Pečiuliai, O. 

Rimkuvienė, V.V. Strimaičiai, J. Zenkevičienė; $50.00 - 

J.I. Aleknevičiai, J. Baliūnas, R.V. Dementavičiai, R.L. 

Kaminskai, L. Pevcevičienė. 
 



 

TĖVO ŠIRDIMI (10 dalis) 
 

Mūsų laikų visuomenėje vaikai dažnai atrodo esą betėviai našlaičiai. Šiandienos Bažnyčiai taip pat reikia 

tėvų. Šventojo Pauliaus korintiečiams skirtas įspėjimas lieka nuolat aktualus: „Nors turėtumėte tūkstančius 

auklėtojų Kristuje, bet nebus kelių tėvų“ (1 Kor 4, 15); kiekvienas kunigas ar vyskupas turėtų galėti ištarti 

įkandin apaštalo: „Paskelbdamas Evangeliją, aš esu tapęs jūsų tėvu Kristuje Jėzuje“ (ten pat). O galatams 

Paulius sako: „Mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumyse išryškės Kristaus atvaizdas“ 

(Gal 4, 19). 

Būti tėvu reiškia įvesti vaiką į gyvenimo patirtį, į tikrovę. Ne sulaikyti, ne įkalinti, ne pasisavinti, bet 

įgalinti jį rinktis, priimti laisvę, leistis į kelią. Veikiausiai todėl pagal tradiciją Juozapas vadinamas tėvu ir 

apibūdinamas kaip „skaistusis“. Tai nėra tik emocinis apibūdinimas, juo išreiškiama nuostata, priešinga 

savinimuisi. Skaistumas yra laisvė nesisavinti visose gyvenimo srityse. Tik tuomet, kai meilė yra skaisti, ji yra 

tikra meilė. Meilė, kuri nori savintis, galiausiai visuomet tampa pavojinga, ji varžo, slopina, daro žmogų 

nelaimingą. Pats Dievas pamilo žmogų tyra meile, palikdamas jam laisvę klysti ir elgtis priešingai Jam. Meilės 

logika visuomet yra laisvės logika, o Juozapas gebėjo mylėti su ypatinga laisve. Jis niekuomet nesiekė būti 

centre. Moka pasitraukti į šalį, o į savo gyvenimo centrą statyti Mariją ir Jėzų.  

Juozapo laimė grindžiama ne aukos, bet dovanos logika, dovanojant save. Šio žmogaus niekada nematome 

nusivylusio, jis visuomet išlieka pasitikintis. Jo atkaklus tylėjimas nėra priekaištų svarstymas, bet visada reiškia 

konkretų pasitikėjimą. Pasauliui reikia tėvų, jis atmeta despotus, atmeta tuos, kurie nori išnaudoti ir pasisavinti 

kitą užpildydami savyje esančią tuštumą; atmeta tuos, kurie painioja autoritetą su autoritarizmu, tarnavimą su 

servilizmu, diskusiją su priespauda, artimo meilę su globėjiškumu, jėgą su niokojimu. Kiekvienas tikras 

pašaukimas kyla iš dovanojimosi, kuris yra brandžios aukos vaisius. Taip pat kunigystėje ir pašvęstajame 

gyvenime reikalinga tokio pobūdžio branda. Jei pašaukimas, tiek į santuoką, tiek į celibatą ar mergeliškumą, 

nesubręsta iki dovanojimosi, apsiriboja tik aukos logika, tuomet, užuot ženklinęs meilės grožį ir džiaugsmą, jis 

gali reikšti nelaimę, liūdesį ir nusivylimą. 

Tėvystė, kuri nepasiduoda pagundai gyventi vaikų gyvenimu, visuomet plačiai atveria netikėtas erdves. 

Kiekvienas vaikas visada su savimi atsineša slėpinį, visišką naujovę, kuri gali būti išskleista tik padedama tėvo, 

kuris gerbia jo laisvę. Toks tėvas suvokia, kad atliko savo ugdomąjį darbą ir iki galo išgyvena savo tėvystę tik 

tuomet, kai tampa „nenaudingas“, kai pamato, kad vaikas tampa savarankiškas ir pats eina gyvenimo keliu; toks 

tėvas atsiduria Juozapo situacijoje: jis visuomet žinojo, kad tas Vaikas nėra jo nuosavybė, kad jis tik patikėtas 

jo globai. Būtent tai leidžia suvokti Jėzus sakydamas : „Nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį 

Tėvą danguje“ (Mt 23, 9). 

Kiekvieną kartą vykdydami tėvystę, turime atsiminti, kad tai yra ne savinimasis, bet „ženklas“, nurodantis 

kilnesnę tėvystę. Tam tikra prasme visi ir visada esame kaip Juozapas: esame šešėlis vienintelio dangaus Tėvo, 

kuris „leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų“ (Mt 5, 45); tai 

šešėlis, sekantis paskui Sūnų.                                                      (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) Motinos dienos proga – už gyvas ir mirusius motinas; 

       a.a. Alvydą Jomantą; Žulių šeimos mirusius 
 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(V.10) PIRMADIENĮ ......................... – už a.a. Teresę Sakalauskaitę-Seugnet (VII metinės) 

(V.11) ANTRADIENĮ ........................ – už prašančiųjų sveikatą 

(V.12) TREČIADIENĮ ....................... – meldžiame Šventosios Dvasios malonių 

(V.13) KETVIRTADIENĮ ................. – padėka Dievui 

(V.14) PENKTADIENĮ ..................... – Sofiją Siemiencką 

(V.15) ŠEŠTADIENĮ ……................. – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(V.16)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Gražiną Butkienę (XII metinės);  

       Butkių, Moigių ir Stelionių gyvus bei mirusius 

 


