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

 

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

Sekmadienio psalmė: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.  A r b a: Aleliuja! 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 531, o 

ateinančio sekmadienio B p. 695. 

 
Gegužės 23, sekmadienį 

 

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

Marijos litaniją (youtube) 

10:30 v.r. – Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) 

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, penkiasdešimtą Velykų dieną, 

švenčiame Sekminių iškilmę. Nužengus Šventajai 

Dvasiai, pasauliui pasirodė Kristaus siunčiama tikinčiųjų 

Bendrija. Linkime, kad visus užlietų Dievo spindesys, 

Krikštu atgimusiųjų širdis sustiprintų Šventosios 

Dvasios malonė. 
 

* Kapų lankymo dieną KLMA kviečia į PARODĄ 

“Europiečių pėdsakai 1812 metų kare.” Ją pamatysite 

savo telefone ar kompiuteryje laukiant pietų 

automobilyje, pro langa nufotografavus “QR” ženklus. 

Pravažiuodami įvairias istorines vietas Niagaros 

pusiasalyje pagalvokime apie praeitį. Čia vaikščiojo ir 

1812 metų kovose dalyvavo kareiviai atvykę iš Lietuvos. 

Parodą galite rasti ir tinkle: www.lithuanianheritage.ca. 

 
MIRTIES PRANEŠIMAI 

 

* Gegužės 18, antradienį, iš Lietuvos kankinių šventovės 

Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Broniaus palaidota 

a.a. Emma Gudinskienė, 98 m. amžiaus, mirusi 

gegužės 13, ketvirtadienį, Simcoe mieste. Drauge su 

sūnumi Jonu, sūnumi Romu su šeima bei visais 

giminėmis ir pažįstamais ją lydime malda. 
 

* Gegužės 22, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės 

Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Juozo palaidota a.a. 

Antanina Vilimienė, 93 m. amžiaus, mirusi gegužės 17, 

pirmadienį, Woodstock mieste. Atminimui galima 

užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian 

Martyrs Church“). Drauge su sūnumi Juozu su šeima, 

dukra Violeta Oelkrug su šeima Vokietijoje bei visais 

giminėmis ir pažįstamais ją lydime malda. 
 

KAPINIŲ LANKYMAS 
 

* Gegužės 30, sekmadienį, vyks pavasarinis KAPŲ 

LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. Anapilio ir 

parapijos salės bei Lietuvos kankinių šventovė dėl 

sveikatos apsaugos šiuo metu yra uždarytos. Anapilio 

sodybą ir kapines galima lankyti su įpareigojimu aikštėse 

ir prie gretimų kapų tarp žmonių ir tarp automobilių 

laikytis saugaus atstumo. Daugiau žinių e.paštu: 

lkankiniai@gmail.com. tel. (905) 277-4320. 
 

* Kapų lankymo dieną, gegužės 30, sekmadienį, 

PIETŪS Anapilio sodyboje bus parduodami lauke tiesiai 

į automobilius prie Muziejaus salės durų (prie "D" salės) 

nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su 

kopūstais ir bulvėmis. Maistas bus ruošiamas ir 

parduodamas pagal valdžios sveikatos apsaugos 

nurodymus. Vieno valgio kaina $10, prašome iš anksto 

pasiruošti lygią sumą, nes grąža dėl sveikatos apsaugos 

nebus duodama. Visos salės bus uždarytos, todėl naudoti 

prausyklų nebus galimybės. 
 

* Kapų lankymo dieną, gegužės 30, sekmadienį, 

AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite lauke pro 

savo automobilio langą, privažiuojant prie Muziejaus 

salės durų (prie "D" salės), kur bus parduodami pietūs. 

Auką paduokite “kapinėms” užrašytame voke (čekiai 

rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”), arba atsiųskite 

adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. 
 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Aukos parapijai (iki V.16) – $1,472.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $300.00 - dr.A. Lingytė; $250.00 - V. 

Liesunaitis; $200.00 - A.R. Jasinevičiai; $100.00 - R.L. 

Kaminskai, G.D. Sakai, E. Šiurnienė (a.a. Stasio 

Vaštoko atminimui); $50.00 - R.V. Dementavičiai, Z. 

Linkevičienė, O. Valinčienė. 



 
 

SKIRTUMŲ DARNA DIEVO ATMINTYJE 
 

„Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats 

Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas“ (1 Kor 12, 4-6), – rašo šv. Paulius. Skirtumai ir 

vienybė – du žodžiai, kurie reiškia nesuderinamus dalykus, tačiau ten, kur veikia Šventoji Dvasia, skirtingumai 

susijungia į darnią visumą. Šitaip gimė Bažnyčia. 

Pasižiūrėkime, kokia buvo Bažnyčia pradžioje, Sekminių dieną. Pasižiūrėkime į pirmuosius Bažnyčios 

narius. Tarp jų buvo paprastų žmonių, žvejų, kasdieninę duoną užsidirbančių sunkiu darbu. Buvo Matas – 

išsilavinęs vyras, mokesčių rinkėjas. Buvo žydų ir graikų. Buvo romių ir temperamentingų žmonių. Skyrėsi jų 

pasaulėžiūra ir jiems buvo svarbūs skirtingi dalykai. Jėzus jų nesuvienodino, paliko juos tokius, kokie buvo, su 

jų skirtingumu. O štai dabar juos suvienija Šventoji Dvasia. 

Pažiūrėkime ir į mūsų laikų Bažnyčią. Ir tarp mūsų yra daug skirtumų, skiriasi požiūriai, pasirinkimai, 

jautrumas. Tačiau mes labai dažnai pasiduodame pagundai ryžtingai ginti savo mintis, manydami, kad jos tinka 

visiems. Dažnai mes sutariame tik su tais, kurie mums pritaria. Tačiau taip suprantamas tikėjimas – tai tikėjimas 

pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ne tokio tikėjimo nori Šventoji Dvasia. 

Šventoji Dvasia yra mūsų vienybės pagrindas. Ji mums primena, kad visi esame Dievo mylimi vaikai. 

Šventoji Dvasia pas mus ateina, nužengia ant mūsų skirtumų ir primena, kad turime vieną Viešpatį Jėzų ir vieną 

Tėvą ir kad dėl to mes esame broliai ir seserys. Šituo turime remtis, turime matyti Bažnyčią taip, kaip ją mato 

Šventoji Dvasia, o ne kaip mato pasaulis. Pasaulis mumyse mato dešiniuosius ir kairiuosius, Dvasia mus mato 

kaip priklausančius Jėzui ir Tėvui. Pasaulis mumyse mato konservatyviuosius ir pažangiuosius, Dvasiai mes 

esame Dievo vaikai. Pasaulio požiūriu Bažnyčia – tai nelabai gerai veikianti struktūra; dvasiniu požiūriu – tai 

gailestingumo ištroškusių brolių ir seserų bendruomenė. Grįždami į pirmųjų Sekminių dieną, suprantame, kad 

svarbiausia Bažnyčios misija yra skelbimas, kad turime dalytis su kitais tuo, ką patys be jokių nuopelnų ir 

visiškai neatlyginamai esame gavę. Jei nuolankiai mylėsime ir džiugiai tarnausime, pasaulis mumyse matys 

Dievo atspindį. 

Saugokimės trijų pavojų, kurie labiausiai kenkia mūsų pašaukimui būti dovana kitiems. Pirmiausia – tai 

narcisizmas, žiūrėjimas į save, įsivaizduojamas savarankiškumas ir šaunumas. Bloga ir jam priešinga laikysena 

– įsivaizdavimas, kad visi mums tik bloga linki, kad esame visų skriaudžiamos aukos. Su pastarąja susijusi ir 

trečia su tikru krikščionišku pašaukimu nesiderinanti ypatybė – pesimizmas. 

„Šventoji Dvasia, kuri esi Dievo atmintis, padėk mums visada atsiminti gautas dovanas. Gelbėk mus nuo 

stingdančio egoizmo, uždek mumyse troškimą tarnauti, daryti gera. [...] Tu, kuri esi darna, skatink mus būti 

vienybės kūrėjais. Tu, kuri esi dovana, duok mums drąsos išeiti iš savęs, vieniems kitus mylėti ir vieni kitiems 

padėti, kad būtume viena šeima.“                                         
Popiežiaus Pranciškaus mintys per Sekmines, 2020 m. gegužės 31 d. 

 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje ..... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Joną ir Oną Zimnickus; Birgiolų šeimos gyvus bei mirusius;  

       a.a. Joną, Bronę, Karolį Jakubonius; Juozą, Pranę Urban; Eugeniją Ginčauskienę; 

       a.a. Emmą Gudinskienę 
         

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(V.24) PIRMADIENĮ ......................... – meldžiame tikinčiųjų Bendrijos Motinos Marijos užtarimo 

(V.25) ANTRADIENĮ ........................ – už a.a. Edvardą Pečiulį 

(V.26) TREČIADIENĮ ....................... – už Vasiliauskų ir Zenkevičių mirusius 

(V.27) KETVIRTADIENĮ ................. – už a.a. Karolį Valauską, Algimantą Valauską 

(V.28) PENKTADIENĮ ..................... – už Linkevičių šeimos mirusius 

(V.29) ŠEŠTADIENĮ ……................. – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(V.30)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Leoną Rudaitį (I mėn.); a.a. Valentiną Guršnį; 

       už visus mirusius – kapinių lankymo dieną 

 


