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

    

Sekmadienio psalmė: Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint. 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 727, o 

ateinančio sekmadienio B p. 730. 

 
Birželio 13, sekmadienį 

 

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube) 

10:30 v.r. – XI eilinio sekmadienio Mišios (dalyvių 

registracijos nėra) (youtube) 

 
* Šį sekmadienį Mišiose minėsime SIBIRINIUS 

TRĖMIMUS ir palaimintąjį kankinį vyskupą Teofilių 

Matulionį. Mišių pabaigoje giedosime Lietuvos himną. 

 
* Šį sekmadienį kviečiame vėl kartu švęsti Viešpaties 

dieną – pilnai dalyvauti Mišiose Lietuvos kankinių 

šventovėje. Nuo birželio 11, penktadienio, vėl atvertos 

šventovės bendrai maldai ir apeigų šventimui. Galima 

naudoti 15% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, būtina dėvėti 

kaukes. Ši tvarka leidžia mūsų šventovėje susirinkti iki 

75 žmonių, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos 

apsaugos gairių. Dalyvių registracijos nėra. Parapijos 

salė lieka nenaudojama. 

 
* Negalinčius atvykti į Mišias šventovėje, kviečiame 

drauge melstis youtube ryšio tinklu. 

 
* Toronto arkivyskupija kasmet skelbia tris SHARE 

LIFE rinkliavas, pavadintas „Gyvenimas pagal 

Evangeliją“. Antroji iš šių trijų rinkliavų bus ateinantį 

sekmadienį, vokeliai išdalinami šiandieną arba 

aukojama tiesiogiai Toronto arkivyskupijos tinkle: 

https://community.archtoronto.org/sslpage.aspx?pid=381.  

Prašome prisidėti savo aukomis, kurių dėka per 40 

tarnybų dirba su šeimomis, vaikais ir vienišais žmonėmis 

jų gyvenimo sunkumuose. Daugiau žinių lankstinukuose 

arba tinkle: www.sharelife.org. 

* 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. 
 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE… 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste vėl 

leidžiama dalyvauti Mišiose. Šventovėje galima naudoti 

15% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. 

Kadangi viduje vietos ribotos, visus prašome be 

ribojimo dalyvauti lauke šalia šventovės – būtina 

laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti kaukes jei neišlaikomas 

atstumas ir laikytis įprastų sveikatos apsaugos gairių. 

Pirmos Mišios vyks jau vasaros tvarka – birželio 20, 

ateinantį sekmadienį, 2 v.d. Dalyvių registracijos nėra. 

Salė lieka nenaudojama. 

 
MIRTIES PRANEŠIMAS 

 

* Birželio 12, šeštadienį, Lietuvos kankinių šventovėje 

įvyko laidotuvių Mišios a.a. Aleksandros Žilinskienės, 

96 m. amžiaus, mirusios birželio 2, trečiadienį, 

„Labdaros“ namuose Toronte. Jos pelenai vėliau bus 

palaidoti Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Vytauto. 

Drauge su sūnumis Vytautu ir Donaldu su šeimomis, 

broliu Ričardu Lalu su šeima Čikagoje bei visais 

giminėmis ir pažįstamais ją lydime malda. 
 

AUKOS PARAPIJAI 
 

* Aukos parapijai (iki VI.6) – $2,100.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $200.00 - L.O. Radzevičiai; $160.00 - 

V.V. Baliūnai; $140.00 - B. Matulaitienė; $100.00 - N. 

Liačienė, K.I. Paznėkai, V.I. Pečiuliai, L. Pevcevičienė, 

D. Puzauskienė, G.V. Skrebutėnai, E.R. Stravinskai, 

V.V. Strimaičiai, B. Trinka, E. Trinka; $80.00 - A.S. 

Zimnickai; $75.00 - A. Šimonėlienė; $50.00 - J.I. 

Aleknevičiai, J. Baliūnas, O. Rimkuvienė. 

 

https://tinyurl.com/ykbrdsmu


 
MŪSŲ BENDRIEJI NAMAI (53 dalis) 

 

110. Aprėpti visumą žvilgsniu labai trukdo ir technologijai būdinga specializacija. Pažinimo 

fragmentacija naudinga siekiant konkretaus taikymo, tačiau neigiamai atsiliepia visumos, daiktų santykių tarp 

savęs, erdvaus horizonto suvokimui, kuris tampa nesvarbus. Šitai dažnai trukdo surasti tinkamus būdus 

sudėtingiausioms dabartinio pasaulio problemoms, pirmiausia aplinkos ir vargšų, spręsti, mat prie jų nevalia 

artintis vadovaujantis tik viena perspektyva ar tik vienos rūšies interesais. Mokslas, pretenduojantis pateikti 

didžiųjų klausimų sprendimus, neišvengiamai turi atsižvelgti į visa tai, ką pažinimas sukūrė kitose žinojimo 

srityse, įskaitant filosofiją ir socialinę etiką. Tačiau taip šiandien veikti sunku. Todėl neįmanoma pažinti nė 

tikrųjų etinių horizontų, kuriuos derėtų turėti prieš akis. Gyvenimas virsta atsidavimu technikos, laikomos 

pagrindine egzistencijos aiškinimo priemone, sąlygojamoms aplinkybėms. Konkrečioje tikrovėje, su kuria 

susiduriame, regime įvairius klaidą rodančius simptomus – prastėjančią aplinką, baimę, gyvenimo prasmės ir 

bendro gyvenimo stygių. Tai dar kartą paliudija, kad „tikrovė viršesnė už idėją“ [91]. 

111. Ekologinės kultūros nevalia susiaurinti iki sekos neatidėliotinų ir dalinių reakcijų į blogėjančios 

aplinkos būklės, senkančių gamtinių išteklių ir užterštumo keliamas problemas. Reikia kitokio žvilgsnio, būtinas 

mąstymas, politika, švietimo programa, gyvensena ir dvasingumas, įgalinantys priešintis technokratinės 

paradigmos plitimui. Kitaip net geriausios ekologinės iniciatyvos galiausiai liks įstrigusios toje pačioje 

globalizuotoje logikoje. Ieškoti vien techninių priemonių kiekvienai kylančiai aplinkos problemai spręsti reiškia 

atskirti vieną nuo kito iš tikrųjų susijusius dalykus ir paslėpti tikrąsias bei giliausias pasaulinės sistemos 

problemas. 

112. Vis dėlto įmanoma iš naujo išplėsti žvilgsnį, o žmogaus laisvė geba apriboti techniką, teikti jai kryptį 

ir priversti ją tarnauti kitokiai, žmogiškesnei, socialesnei ir visapusiškesnei pažangai. Iš vyraujančios 

technokratinės paradigmos kai kuriais atvejais išsilaisvinama. Taip, pavyzdžiui, nutinka, kai smulkių gamintojų 

bendruomenės pasirenka mažiau teršiančias gamybos sistemas palaikydamos nevartotojišką gyvenimo, gerovės 

ir bendrabūvio modelį. Arba kai technika orientuojama pirmiausia į kitų žmonių konkrečių problemų sprendimą, 

lydimą įsipareigojimo padėti gyventi oriau ir patiriant mažiau kančių. Arba kai kūrybinė grožio paieška ir jo 

kontempliacija pajėgia galią, kuri paverčia objektu, įveikti savotišku išganymu, vykstančiu per grožį jį 

kontempliuojančiame asmenyje. Atrodo, kad į naują sintezę kviečiantis autentiškas žmogiškumas 

technokratinėje civilizacijoje gyvuoja tarsi nepastebimai, lyg rūkas, besismelkiantis pro uždarytas duris. Ar, 

nepaisant visko, tas pažadas bus tvarus, besireiškiantis kaip atkaklus to, kas autentiška, priešinimasis? 
                                                                                             (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. Sofiją Siemiencką; a.a. Leoną Rudaitį; a.a. Stanislavą Borisiuk 

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

 
ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

 

(VI.14) PIRMADIENĮ ......................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(VI.15) ANTRADIENĮ ........................ 8:30 v.r. už aukotojų mirusius 

(VI.16) TREČIADIENĮ ....................... 8:30 v.r. už a.a. Vitą Valinčių 

(VI.17) KETVIRTADIENĮ ................. 8:30 v.r. už Onusaičių ir Mačiulių mirusius 

(VI.18) PENKTADIENĮ ..................... 8:30 v.r. už a.a. Reginą Panavienę 

(VI.19) ŠEŠTADIENĮ ……................. 8:30 v.r. už visų sveikatą 

(VI.20)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Tomą Šiurną (I metinės) 

(VI.20) WASAGOJE (sekmadienį)…... 2:00 v.d. už a.a. Mykolą ir Adelę Vaišvilus 

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i91

