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

Sekmadienio psalmė: Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko. 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 695, o 

ateinančio sekmadienio B p. 698. 

 
Gegužės 30, sekmadienį 

 

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

Marijos litaniją (youtube) 

10:30 v.r. – Švenčiausios Trejybės iškilmės Mišios 
(youtube) 

11:30 v.r. – 4 v.d. šventovė atvira lankytojų asmeninei 

maldai (vienu metu šventovėje gali būti iki 10 žmonių, 

prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos 

gairių) 

 

* 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. 
 

* Iki kol bus pranešta kitaip, Gerojo Ganytojo misijoje 

Wasaga Beach mieste dėl sveikatos apsaugos Mišios 

šiuo laikotarpiu nevyksta. 
 

* 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. 
 

KAPINIŲ LANKYMAS 

* Gegužės 30, šį sekmadienį, vyksta 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 PIETŪS Anapilio sodyboje 

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 lauke tiesiai į automobilius prie 

Muziejaus salės durų (prie "D" salės) bus galima 

nusipirkti lietuviškos duonos ir šakočių. 
 

* Kapų lankymo dieną 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 

* 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 V.23) – $900.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $250.00 - B. Trinka, E. Trinka; $100.00 - 

B. Kasperavičienė; $80.00 - V. Rudaitis. 

KENČIANTIEMS INDIJOJE rinkliava – $140.00. 

Stambesnę $100.00 sumą aukojo - I. Ross. 



MŪSŲ BENDRIEJI NAMAI (51 dalis – tęsinys) 
 

104. Vis dėlto negalime ignoruoti, kad branduolinė energija, biotechnologija, informatika, mūsų pačių 

DNR pažinimas ir kiti gebėjimai, kuriuos įgijome, suteikia mums labai didelės galios. Tiksliau, tiems, kurie tai 

išmano ir pirmiausia turi ekonominės galios, tai suteikia įspūdingą galią valdyti visą žmoniją ir visą pasaulį. 

Niekada žmonija neturėjo tiek galios savo pačios atžvilgiu ir, regint, kaip ja naudojamasi dabar, niekas 

negarantuoja, kad ji bus panaudota deramai. Užtenka prisiminti XX a. viduryje numestas atomines bombas, taip 

pat technologijas, nacizmo, komunizmo ir kitų totalitarinių režimų naudotas išnaikinant milijonus žmonių, 

neužmirštant, kad šiandien karuose disponuojama dar mirtinesniais įrankiais. Kieno rankose yra ta galia ar į 

kieno rankas gali patekti? Labai pavojinga, kad ją turi nedidelė žmonijos dalis. 

105. Linkstama tikėti, jog „kiekvienas galios padidėjimas yra tiesiog pažanga, kad tai suteikia didesnį 

saugumą, naudą, gerovę, gyvybinę jėgą, vertybinę pilnatvę“ [83], tarsi tikrovė, gėris ir tiesa spontaniškai rastųsi 

iš technologijos ir ekonomikos galios. Faktas yra tai, jog „šiuolaikinis žmogus nemokomas tinkamai naudotis 

galia“ [84], nes milžiniško technologijos augimo nelydėjo žmogaus vystymasis atsakomybės, vertybių ir sąžinės 

lygmeniu. Kiekvienoje epochoje linkstama tik į menką savo paties ribų pažinimą. Todėl galimas daiktas, kad 

žmonija nesuvokia iškilusio iššūkio rimtumo; taigi, „žmogaus galimybės blogam naudoti savo galią 

nepaliaujamai didėja“, o „laisvės normų nėra, tėra tik tariami naudingumo ir saugumo poreikiai“ [85]. Žmogus 

nėra visiškai autonomiškas. Kai jis pasiduoda akloms pasąmonės, tiesioginių poreikių, savanaudiškumo, 

žiauraus smurto jėgoms, jo laisvė suserga. Šia prasme jis yra nuogas ir išstatytas savo paties nepaliaujamai 

didėjančios galios valiai be jokių priemonių jai kontroliuoti. Galbūt yra paviršutiniškų mechanizmų, tačiau 

galima konstatuoti, jog stokojama pakankamai solidžios etikos, kultūros ir dvasingumo, galinčių tikrai nustatyti 

ribas ir priversti skaidriai save tramdyti. 
 

II. Technokratinės paradigmos globalizacija 

106. Pagrindinė problema yra kita ir dar gilesnė, būtent tai, kaip žmonija iš tikrųjų perėmė technologiją 

bei jos plėtrą išvien su homogeniška ir vienamate paradigma. Tokioje paradigmoje pabrėžiama subjekto, kuris 

loginio racionalaus proceso metu vis geriau perpranta ir per tai įvaldo išorinį objektą, samprata. Toks subjektas 

skleidžiasi įtvirtindamas mokslinį metodą su jo eksperimentiniais bandymais – metodą, kuris pats savaime jau 

yra turėjimo, valdymo ir keitimo technika. Subjektas yra tarsi beformės tikrovės, esančios jo dispozicijoje 

manipuliuoti, akivaizdoje. Žmogus visada kišosi į gamtą, tačiau ilgą laiką buvo priverstas tik taikstytis, derintis 

prie pačių daiktų siūlomų galimybių. Pasiimdavo tik tai, ką, tarsi ištiesusi ranką, duodavo gamtinė tikrovė. 

Šiandien, priešingai, iš daiktų viską, kas įmanoma, siekiama išgauti žmogaus ranka, linkstančia ignoruoti ar 

užmiršti tikrovę to, kas yra priešais. Žmonės ir materialūs objektai daugiau nebeištiesia vieni kitiems rankos, 

santykiai tapo įtempti. Nuo to nesunku pereiti prie begalinės ar neribotos plėtros minties, taip patinkančios 

ekonomistams, finansų ir technologijos teoretikams. Ji paremta melaginga prielaida apie begalines planetos 

gėrybių atsargas – prielaida, skatinančia „išspausti“ iki paskutinės ribos ir dar daugiau. Klaidinga manyti, jog 

„egzistuoja neribotas energijos ir išteklių kiekis, kad jie iškart atsinaujina ir neigiamus manipuliavimo gamta 

padarinius galima sparčiai absorbuoti“ [86].                                                       (bus daugiau) 
Popiežius Pranciškus, “Laudato si” – apie žmonijos morale ryšyje su gamta, 2015 m. gegužės 24 d. 

 

**************************************************************************************** 
ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje ..... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Leoną Rudaitį (I mėn.); a.a. Valentiną Guršnį; 

       už visus mirusius – kapinių lankymo dieną 
                

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(V.31) PIRMADIENĮ ......................... – už a.a. Euganiją Balčiūnienę 

(VI.1) ANTRADIENĮ ........................ – už a.a. Bronę Giedraitienę (I metinės) 

(VI.2) TREČIADIENĮ ....................... – už a.a. Reginą Žiūraitienę 

(VI.3) KETVIRTADIENĮ ................. – už a.a. Bronę Jokubaitytę 

(VI.4) PENKTADIENĮ ..................... – už visų sveikatą 

(VI.5) ŠEŠTADIENĮ ……................. – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(VI.6)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Pranę Juodzevičienę; a.a. Raimundą Namiką; a.a. Eleną  

Večerskienę 

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i83
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i84
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i85
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i86

