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

Sekmadienio psalmė: Išganymo taurę pakelsiu, Viešpaties vardą kartosiu. 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 698, o 

ateinančio sekmadienio B p. 727. 

 
Birželio 6, sekmadienį 

 

10:00 v.r. – Šventoji valanda ir palaiminimas Švč. 

Sakramentu, birželinės pamaldos – giedame Švč. Jėzaus 

Širdies litaniją (youtube) 

10:30 v.r. – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo 

iškilmės (Devintinių) 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) 

 
* Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. 

Birželinėse pamaldose giedame Švč. Jėzaus Širdies 

litaniją. Toronto arkivyskupo kard. Thomas Collins 

laiškas “Širdis kalba širdžiai”:  

https://www.archtoronto.org/siteassets/media/arc

hdiocese-of-toronto-main-site/files/sacred-heart-of-

jesus/sacred-heart-pastoral-letter.pdf. 
 

* 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. 
 

* Toronto arkivyskupo kard. Thomas Collins laiškas ir 

paaiškinimai dėl Kanados krašto Pirmųjų gyventojų 

vaikų globos mokyklų: 

https://www.archtoronto.org/en/outreach/news/ar

chdiocesan/statement-from-cardinal-thomas-collins-

archbishop-of-toronto--re-discovery-of-childrens-

remains-at-former-kamloops-residential-school. 
 

* NUOŠIRDŽIAI AČIŪ visiems, prisidėjusiems šiuo 

suvaržymų metu rengiant praeitą savaitgalį vykusią 

pavasarinę kapinių lankymo dieną. Ačiū už paruoštą 

parodą ir nutiestą privažiavimo taką, paruoštus ir lauke 

išdalintus skanius lietuviškus valgius bei aukų 

rinkėjams, aukotojams ir pirkėjams, su gera nuotaika 

eilėje išsirikiavusiems savo automobiliuose. 
 

* Ateinantį šeštadienį, birželio 12, nuo 1 v.d. kartu 

prisiminkime prieš 80 metų laisvos Lietuvos pavergėjų 

pradėtą didįjį gyventojų trėmimą į Sibirą: 

https://ca.mfa.lt/ca/lt/naujienos/gedulo-ir-vilties-dienos-

renginiai-kanadoje. 
 

* Ateinantį sekmadienį, birželio 13, Mišiose minėsime 

SIBIRINIUS TRĖMIMUS ir palaimintąjį kankinį 

vyskupą Teofilių Matulionį. Mišių pabaigoje giedosime 

Lietuvos himną. 
 

* Birželio 22, antradienį, 7 v.v.  nuotoliniu būdu vyks 

Labdaros fondo metinis susirinkimas. Iki birželio 18 d. 

užsirašykite tinkle: https://tinyurl.com/ykbrdsmu ir 

gausite prisijungimo nuorodą. 
 

MALDOS BIRŽELIO MĖNESĮ 
 

* Popiežius Pranciškus kviečia melstis už jaunus 

žmones, kurie rengiasi santuokai krikščionių 

bendruomenės remiami, kad jie augtų meilėje būdami 

dosnūs, ištikimi ir kantrūs. 
 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Aukos parapijai (iki V.30) – $2,452.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $300.00 - R. Oleka; $200.00 - A.R. 

Jasinevičiai, B. Kasperavičienė, R. Vaišvilaitė; $150.00 

- D. Šablinskas; $100.00 - R.B. Jurai, R.L. Kaminskai, 

V. Karosienė, I. McKenna, A.S. Medeliai, R.G. 

Paulioniai, S. Piečaitienė, E.R. Stravinskai, K.A. 

Venslauskai; $60.00 - J.N. Kaleinikai; $50.00 - R.V. 

Dementavičiai, Z. Linkevičienė, N. Nielsen, M.K. 

Strumkiai. 

 

https://tinyurl.com/ykbrdsmu


 

MŪSŲ BENDRIEJI NAMAI (52 dalis) 
 

107. Todėl galima tvirtinti, kad dabartinio pasaulio daugelio sunkumų priežastis pirmiausia yra ne visada 

suvokiama tendencija techninių mokslų metodologiją bei tikslus padaryti supratimo paradigma, sąlygojančia 

žmogaus gyvenimą ir visuomenės funkcionavimą. Šio modelio taikymo visai, žmogiškajai ir socialinei, tikrovei 

padariniai reiškiasi aplinkos prastėjimu, tačiau tai yra tik vienas redukcionizmo, neigiamai atsiliepiančio visiems 

žmogaus gyvenimo ir visuomenės matmenims, ženklas. Būtina pripažinti, kad technikos produktai nėra 

neutralūs, nes sukuria tinklą, galiausiai lemiantį gyvensenas ir socialines galimybes pakreipiantį tam tikrų 

įtakingų grupių interesų linkme. Kai kurie vien dalykiški atrodantys sprendimai iš tikrųjų yra sprendimai, susiję 

su socialinio gyvenimo tipu, kurį ketinama plėtoti. 

108. Galimybę palaikyti kitą kultūrinę paradigmą ir naudotis technika vien kaip priemone sunku 

įsivaizduoti, nes technokratinė paradigma šiandien taip įsivyravo, jog labai sunku jos atsisakyti ir dar sunkiau 

ja naudotis nepaklūstant jos logikai. Antikultūriniu reiškiniu tapo rinktis tokias gyvensenas, kai siekiama bent 

iš dalies nepriklausyti nuo technikos, jos kaštų bei galios globalizuoti ir paversti mus mase. Technikai išties 

būdinga tendencija siekti, kad nieko neliktų už geležinės logikos ribų, ir „žmogus, kuris ja naudojasi, žino, kad 

technikos esmė galiausia yra ne nauda ar gerovė, bet viešpatavimas – viešpatavimas kraštutine žodžio 

prasme“ [87]. Todėl jis „stengiasi stverti gamtos elementus išvien su žmogiškosios egzistencijos 

dėmenimis“ [88]. Individo gebėjimas spręsti, autentiškiausia laisvė ir alternatyvaus kūrybiškumo erdvė tada 

susiaurėja. 

109. Technokratinė paradigma linksta pajungti sau ekonomiką ir politiką. Ekonomika priima kiekvieną 

technologinę pažangą tikėdamasi pelno ir nekreipdama dėmesio į galimus neigiamus padarinius žmogui. Realią 

ekonomiką slopina finansai. Pasaulinės finansų krizės pamokos neišmoktos ir labai lėtai mokomasi žalos 

aplinkai pamokų. Kai kuriuose sluoksniuose laikomasi nuomonės, kad dabartinė ekonomika ir technologija 

išspręs visas aplinkos problemas, lygiai kaip ir neakademine kalba tvirtinama, kad bado ir skurdo problemos 

pasaulyje išsispręs tiesiog augant rinkai. Tai daugiau ne ekonomikos teorijų, kurių šiandien galbūt niekas 

nebedrįsta ginti, bet jų diegimo į faktinę ekonomikos plėtrą klausimas. Tie, kurie žodžiais jų neskelbia, palaiko 

jas savo darbais vaizduodami, kad rūpinasi teisingu gamybos lygiu, geresniu turto paskirstymu, atsakingu 

elgesiu aplinkos ar ateities kartų teisių atžvilgiu. Bet savo elgesiu parodo, kad apsiriboja pelno maksimizavimu. 

Vien rinka negarantuoja žmogaus visapusiško vystymosi ir įtraukimo į visuomenę [89]. Iš tikrųjų „švaistūniškai 

ir vartotojiškai“ mėgaujamasi „perteklinio vystymosi padėtimi, nepriimtinai kontrastuojančia su 

nesibaigiančiomis nužmoginančio vargo situacijomis“ [90], o ekonominės institucijos bei socialinės programos, 

galinčios atverti vargšams prieigą prie bazinių išteklių, pakankamai sparčiai neįgyvendinamos. Reikiamai 

neatsižvelgiama į giliausias dabartinių disbalansų šaknis, susijusias su technologinio ir ekonominio augimo 

kryptimi, tikslais, prasme ir socialiniu kontekstu.                                                   (bus daugiau) 
Popiežius Pranciškus, “Laudato si” – apie žmonijos moralę ryšyje su gamta, 2015 m. gegužės 24 d. 

 

 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje ..... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Pranę Juodzevičienę;  

       a.a. Raimundą Namiką; a.a. Eleną Večerskienę; a.a. Teklę Sekonienę 

 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(VI.7) PIRMADIENĮ ......................... – už a.a. Rūtą Pecuch 

(VI.8) ANTRADIENĮ ........................ – už a.a. George ir Mary Ross 

(VI.9) TREČIADIENĮ ....................... – už a.a. Bronę Čirūnienę 

(VI.10) KETVIRTADIENĮ ................. – už mirusius mokytojus 

(VI.11) PENKTADIENĮ ..................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(VI.12) ŠEŠTADIENĮ ……................. – už a.a. Aleksandrą Žilinskienę 

(VI.13)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Sofiją Siemiencką; a.a. Leoną Rudaitį 

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i87
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i88
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i89
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i90

