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

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

Sekmadienio psalmė: Mūsų akys įsmeigtos į Viešpatį, laukia, kad pasigailėtų. 

   
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 735, o 

ateinančio sekmadienio B p. 738. 
 

Liepos 4, sekmadienį 
 

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

10:30 v.r. – XIV eilinio sekmadienio Mišios (youtube) 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje šiuo metu galima naudoti 

25% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. 

Ši tvarka leidžia mūsų šventovėje susirinkti iki 90 

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. 
 

* Šį sekmadienį, minint Kanados dieną bei Lietuvos 

Karaliaus Mindaugo ir jo žmonos Mortos 

karūnavimą – Lietuvos Valstybės įkūrimą, 10:30 v.r. 

Mišių pabaigoje Anapilyje ir 2 v.d. Mišių pabaigoje 

Vasagoje, giedosime Kanados ir Lietuvos himnus. 
 

* „Žodis tarp mūsų“ liepos-rugpjūčio knygelės jau 

gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė. 
 

* Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Mišios aukojamos Šv. 

Jono lietuvių kapinių koplyčioje kiekvieną 

ketvirtadienį 7:30 v.v. Kviečiame šioms Mišioms 

užprašyti maldas ir visus dalyvauti. Šiuo metu visų 

prašome laikytis nustatytų sveikatos apsaugos gairių. 
 

* Nuoširdžiai AČIŪ Vitui Dzemionui, Andriui 

Rimkui, Kazimierui Balytai, Broniui Rėkui ir Laurai 

Rėkutei, kad išvalė ir sutvarkė kapinių koplyčią bei 

paruošė Mišioms vasaros laikui. 
 

* Liepos mėnesį ATNAUJINAMA parapijos 

automobilių aikštė (prie vėliavų) ir privažiavimas prie 

pagrindinio šventovės įėjimo (Isabella gatvės pusėje). 

Pašalinta visa iki šiol buvusi suskilusi danga, bus 

paklotas naujas asfaltas. Todėl visų prašome savo 

automobilius šiuo metu statyti Anapilio sodybos 

didžiojoje aikštėje, iš kurios laipteliais ir taku galima 

ateiti į šventovę. 

* Nuoširdžiai AČIŪ Vytautui Pečiuliui ir Edvardui 

Ginčauskui, kad pašalino ir sutvarkė medžius priešais 

pagrindinį šventovės įėjimą. 

 
GEROJO GANYTOJO MISIJOJE… 

 

* Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach mieste 

Mišios vyksta vasaros tvarka – sekmadieniais, 2 v.d. 

Šiuo metu galima naudoti 25% 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. Dalyvių registracijos nėra. 

Salė lieka nenaudojama. 

 
MALDOS LIEPOS MĖNESĮ 

 

* Popiežius Pranciškus liepos mėnesį kviečia melstis, 

kad visuomenės, ūkio ir politikos nesutarimuose būtume 

drąsūs ir aistringi pokalbio bei draugiškumo kūrėjai, 

vyrai ir moterys, kurie visada ištiesia ranką, ir kad 

nebeliktų vietos priešiškumui ir karui. 

 
AUKOS PARAPIJAI 

 

* Parapijai aukojo: $2,000.00 - Paramos kredito 

kooperatyvas; $500.00 - A. Kalendra, D.G. Stonkai (a.a. 

Vytenio Stonkaus atminimui). 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,372.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$200.00 - G.N. Andruliai, J.D. Ažubaliai, V. Jonaitis; 

$130.00 - I. Ross; $100.00 - I. McKenna, O. Ažubalienė; 

$50.00 - V. Butkys, R.V. Dementavičiai, R.L. 

Kaminskai, O. Rimkuvienė, B. Trinka, E. Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $250.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $150.00 - R.A. Lapavičiai; $60.00 - R. 

Vaišvilaitė. SHARE LIFE rinkliava – $50.00. 



 

MŪSŲ BENDRIEJI NAMAI (56 dalis) 
 

Praktinis reliatyvizmas 

122. Klaidingas antropocentrizmas duoda pradžią klaidingai gyvensenai. Apaštališkajame 

paraginime Evangelii gaudium atkreipiau dėmesį į praktinį reliatyvizmą, ženklinantį mūsų epochą ir „dar 

pavojingesnį už reliatyvizmą, susijusį su mokymu“ [99]. Padarydamas save centru, žmogus galiausiai ima teikti 

absoliučią pirmenybę savo atsitiktiniams interesams, o visa kita tampa santykiniu dalyku. Todėl nestebėtina, 

kad, visur vyraujant technokratinei paradigmai bei aukštinant neribotą žmogaus galią, įsitvirtino reliatyvizmas, 

kai visa, kas netarnauja saviems tiesioginiams interesams, tampa nesvarbu. Tame glūdi logika, leidžianti 

suprasti, kaip viena kitą stiprina įvairios nuostatos, darančios žalą aplinkai ir visuomenei. 

123. Reliatyvizmo kultūra yra ta pati patologija, kuri skatina žmogų pelnytis iš kito žmogaus ir laikyti jį 

vien objektu, primetant jam priverstinį darbą ar pavergiant jį dėl skolos. Ta pati logika skatina seksualiai 

išnaudoti vaikus ar likimo valiai palikti nebenaudingus garbaus amžiaus žmones. Ir vadovaujantis būtent ta 

pačia logika sakoma: „Leiskime neregimoms rinkos jėgoms reguliuoti ekonomiką, jų poveikio visuomenei ir 

gamtai sukeliama žala yra netiesioginė.“ Jei nėra jokios objektyvios tiesos nei jokių tvirtų principų, išskyrus 

savo lūkesčių ir tiesioginių poreikių tenkinimą, tai kaip tada įmanoma apriboti prekybą žmonėmis, organizuotą 

nusikalstamumą, prekybą narkotikais, sukruvintais deimantais ir nykstančių gyvūnų kailiais? Argi ne ta pačia 

logika teisinamas vargšų organų įsigijimas norint juos parduoti ar panaudoti eksperimentams arba kūdikių, 

neatitinkančių jų tėvų lūkesčio, atsikratymas? Ir būtent ta pati „pasinaudok ir išmesk“ logika kalta dėl tokios 

gausybės atliekų, sąlygotų netvarkingo troškimo vartoti daugiau nei iš tikrųjų būtina. Todėl neturime manyti, 

kad politinių programų ar įstatymo jėgos pakaks aplinką niokojančiam elgesiui išvengti, mat jei kultūra suyra 

ir nebepripažįstama jokia objektyvi tiesa ar visuotinai galiojantys principai, tada įstatymai laikomi savavališkai 

primestu dalyku ir apeitina kliūtimi. 
 

Būtinybė ginti darbą 

124. Artinantis prie integraliosios ekologijos, apimančios ir žmogų, būtina neužmiršti darbo vertės, taip 

išmintingai pabrėžtos šventojo Jono Pauliaus II enciklikoje Laborem exercens. Atminkime, kad, anot Biblijos 

pasakojimo apie sukūrimą, Dievas apgyvendino žmogų ką tik sukurtame sode (plg. Pr 2, 15) ne tik todėl, kad 

žmogus juo rūpintųsi, bet ir kad jį dirbtų ir tai duotų vaisių. Šitaip darbininkai ir amatininkai „palaiko pasaulio 

sandarą“ (Sir 38, 34). Tinkamiausias rūpinimosi būdas – kai žmogus skatina protingą kūrinijos plėtojimąsi, 

nes tai reiškia būti Dievo įrankiu, padedančiu tikrove tapti potencinėms galimybėms, kurias Jis pats įrašė į 

daiktus: „Viešpats išželdina iš žemės vaistažoles, kurių protingas žmogus neturėtų niekinti“ (Sir 38, 4). 
                                                                   (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. Mariją Vaznelienę, Anelę Vaznelienę, Vaznelių gyvus ir mirusius 

* Sekmadienio Mišios Wasagoje ..... 2:00 v.d. už a.a. Vaclovą Liačą (II metinės) 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(VII.5) PIRMADIENĮ ......................... 8:30 v.r. už a.a. Eriką Nielsen, Žulių ir Klimų mirusius 

(VII.6) ANTRADIENĮ ........................ 8:30 v.r. už a.a. Joną Ažubalį, kun. Petrą Ažubalį 

(VII.7) TREČIADIENĮ ....................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(VII.8) KETVIRTADIENĮ ................. 7:30 v.v. (kapinių koplyčioje) už Puniškų mirusius 

(VII.9) PENKTADIENĮ ..................... 11:00 v.r. už a.a. Birutę Ramanauskienę (laidotuvės) 

(VII.10) ŠEŠTADIENĮ ……................. 8:30 v.r. už visų sveikatą 

(VII.11)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Antaną Matulaitį (VII metinės) 

(VII.11) WASAGOJE (sekmadienį)…... 2:00 v.d. už a.a. Tomą Šiurną 

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#i99

