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

    

Sekmadienio psalmė: Dėkokite Viešpačiui: jis maloningas per amžius. 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 730, o 

ateinančio sekmadienio B p. 732. 

 
Birželio 20, sekmadienį 

 

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

Sakramentu, birželinės pamaldos – giedame Švč. Jėzaus 

Širdies litaniją (youtube) 

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

registracijos nėra) (youtube) 

 
* Šį sekmadienį švenčiame TĖVO DIENĄ. Sveikiname 

visus tėvus, senelius, dėdes ir krikšto tėvus, visus 

laiminame ir nuoširdžiai linkime šeimos palaimos, 

sveikatos ir džiaugsmo. Mirusiuosius prisimename pas 

Viešpatį maldoje. 

 
* 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 yra šį 

sekmadienį, vokeliai padėti prie įėjimų į šventovę 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… 

 

* Kviečiame vėl kartu švęsti Viešpaties dieną – pilnai 

dalyvauti Mišiose Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga 

Beach mieste. 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, šį 

sekmadienį, 2 v.d. Dalyvių registracijos nėra. Salė lieka 

nenaudojama. 

 

 
AUKOS PARAPIJAI 

 

* Aukos parapijai (iki VI.13) – $2,002.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $1,000.00 - E. Šiurnienė (a.a. Tomo 

Šiurnos atminimui); $120.00 - V. Rudaitis; $100.00 - V. 

Butkys, R.R. DeIuliis; $60.00 - E. Rudaitienė; $50.00 - 

R.V. Dementavičiai, R.L. Kaminskai, N. Nielsen, B. 

Trinka, E. Trinka. 

 
 

https://tinyurl.com/ykbrdsmu


 

MŪSŲ BENDRIEJI NAMAI (54 dalis) 
 

113. Kita vertus, šiandieniai žmonės, regis, netiki laiminga ateitimi; dabartinė pasaulio padėtis ir technikos 

galimybės jiems neduoda pagrindo aklai pasitikėti geresniu rytojumi. Jie suvokia, kad mokslo ir technikos 

pažanga nėra tapati žmonijos ir istorijos pažangai, ir įžvelgia, jog į laimingą ateitį veda kiti pagrindiniai keliai. 

Nepaisant to, technologijos siūlomų galimybių neatsisakoma. Žmonija smarkiai pasikeitė, o nuolatinių naujovių 

gausa skatina paviršutiniškumą, nešantį mus viena vienintele kryptimi. Pasidaro sunku sustoti, kad atgautum 

gyvenimo gelmę. Architektūra atspindi epochą, o milžiniški statiniai ir serijiniai namai išreiškia globalizuotos 

technikos, kai nuolatinę naujų produktų laviną lydi slegiantis nuobodulys, dvasią. Nesusitaikykime su tuo ir 

nenustokime klausinėti, koks daiktų tikslas ir prasmė. Kitaip dabartinę situaciją tik įteisinsime ir pajusime dar 

didesnį poreikį ieškoti surogatų, padedančių ištverti tuštumą. 

114. Tai, kas vyksta, verčia neatidėliotinai plėtoti drąsią kultūrinę revoliuciją. Mokslas ir technologija 

nėra neutralūs, tačiau nuo proceso pradžios iki pabaigos gali apimti įvairius ketinimus bei galimybes ir įgyti 

įvairių pavidalų. Niekas nenori grįžti į urvus, tačiau būtina sulėtinti žingsnį ir kitaip pažvelgti į tikrovę, perimti 

teigiamą bei darnią pažangą ir sykiu atgauti vertybes bei didžiuosius tikslus, sugriautus nežabotos didybės 

manijos. 
 

III. Krizė ir šiuolaikinio antropocentrizmo padariniai 

115. Šiuolaikinis antropocentrizmas galop paradoksaliai iškėlė techninį protą aukščiau tikrovės, nes 

žmogus „nebesuvokia gamtos nei kaip galiojančios normos, nei kaip gyvo prieglobsčio. Jis žvelgia į ją be 

prielaidų, objektyviai, laiko ją erdve ir materija darbui, kuriam be atodairos viskas paskiriama nesirūpinant, kas 

iš to išeis“ [92]. Tada pasaulio vidinė vertė sumenksta. Jei žmogus vėl neatras savo tikrosios vietos, tuomet 

tinkamai nesuvoks savęs ir galiausiai ims prieštarauti savo paties tikrovei. „Dievas ne tik davė žmogui žemę, 

kad ja naudotųsi ir saugotų tas iš pat pradžių numatytas gėrybes, dėl kurių ta žemė jam buvo duota, bet ir 

dovanojo žmogui jį patį, todėl jis turi vertinti tą gamtinę ir moralinę struktūrą, kuri jam buvo suteikta“ [93]. 

116. Modernybę ženklino perdėtas antropocentrizmas, kuris ir šiandien kitu pavidalu kelia grėsmę bet 

kuriam bendram pagrindui ir mėginimui sustiprinti socialinius saitus. Todėl atėjo metas iš naujo atsigręžti į 

tikrovę ir jos nustatomas ribas, kurios savo ruožtu yra sveikesnio ir vaisingesnio žmogiškojo ir socialinio 

vystymosi galimybė. Netinkamas krikščioniškosios antropologijos pristatymas galiausiai prisidėjo prie 

žmogaus santykio su pasauliu klaidingo supratimo įsigalėjimo. Dažnai būdavo perteikiama prometėjiška 

svajonė užvaldyti pasaulį, susidarydavo įspūdis, kad rūpintis gamta yra silpnųjų reikalas. O iš tikrųjų žmogus 

kaip pasaulio viešpats teisingai aiškinamas tik tada, kai jis suprantamas kaip atsakingas valdytojas [94]. 
                                                                                             (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) Tėvo dienos proga – už gyvus ir mirusis tėvus; 

       a.a. Tomą Šiurną (I metinės) 

* Sekmadienio Mišios Wasagoje ..... 2:00 v.d. Tėvo dienos proga – už gyvus ir mirusis tėvus; a.a. Mykolą ir Adelę Vaišvilus 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(VI.21) PIRMADIENĮ ......................... 8:30 v.r. už a.a. Darių bei Išganaičių, Onusaičių ir Mačiulių gyvus bei mirusius 

(VI.22) ANTRADIENĮ ........................ 8:30 v.r. už a.a. Pranciškų Podbielskį 

(VI.23) TREČIADIENĮ ....................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(VI.24) KETVIRTADIENĮ ................. 8:30 v.r. už a.a. Algimantą Ankų 

(VI.25) PENKTADIENĮ ..................... 8:30 v.r. už a.a. Ramutę Kalendrienę 

(VI.26) ŠEŠTADIENĮ ……................. 8:30 v.r. už visų sveikatą 

(VI.27)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Janiną Grabošienę; a.a. Janiną Giedraitienę;  

       a.a. Joaną Muškietienę; a.a. Joaną Meškauskaitę 

(VI.27) WASAGOJE (sekmadienį)…... 2:00 v.d. už a.a. Igną ir Aldoną Liegus 

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i92
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i93
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i94

