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

 

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

Sekmadienio psalmė: Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro.    

* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 1070, 

o ateinančio sekmadienio B p. 754. 
 

Rugpjūčio 15, sekmadienį 
 

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

10:30 v.r. – Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo iškilmės 

Mišios (youtube) 
 

* Šį sekmadienį švenčiame Žolinės iškilmę, kuria 

prisimename, kad Švč. Mergelė Marija, Dievo Motina, 

su siela ir kūnu yra paimta į dangiškąją garbę. Šią 

tikinčiųjų Bendrijos perduotą tikėjimo tiesą popiežius 

Pijus XII paskelbė 1950 metais. 

 

* Lietuvos kankinių ŠVENTOVĖJE šiuo metu visomis 

progomis galima naudoti visas sėdimas vietas 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. 
 

* Negalinčius atvykti į Mišias šventovėje, kviečiame 

drauge melstis youtube ryšio tinklu. 
 

* Šiandien renkama arkivyskupijos rinkliava MISIJOMS 

KANADOJE paremti tam skirtuose vokeliuose, kurie 

buvo išdalinti praeitą sekmadienį. Jų taip pat galite rasti 

prie įėjimų į šventovę. 
 

* 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. 
 

* „Žodis tarp mūsų“ rugsėjo-spalio knygelės jau 

gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė. 
 

* Nuoširdžiai DĖKOJAME Lietuvos Šaulių Sąjungos 

Išeivijoje Toronto Vlado Pūtvio Šaulių kuopai už didelę 

dovaną Lietuvos kankinių parapijai – atnaujintą 

parapijos automobilių aikštę (prie vėliavų) ir 

privažiavimą prie pagrindinio šventovės įėjimo 

(Isabella gatvės pusėje). Yra pašalinta visa iki šiol buvusi 

suskilusi danga, išpiltas žvyras, paklotas naujas asfaltas, 

pažymėtos automobilių stovėjimo vietos. Su padėka 

malda lydime dosnų kuopos narį a.a. Balį Savicką, kurio 

palikimo fondo dėka šie darbai buvo atlikti. Ačiū 

darbščiajam kuopos vadui Vytautui Pečiuliui už visą 

darbų priežiūrą. 
 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE… 
 

* Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach mieste 

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

Šiuo metu galima naudoti visas sėdimas vietas 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. 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste veikia 

PARODA “Misija Sibiras”. Kviečiame šventovėje 

pažvelgti į penkiolika akimirkų nuotraukose, kuriose 

paliesta šventa atmintis, žadinama pagarba ir 

perduodama istorija iš 15 metų vykusių “Misija Sibiras” 

kelionių. Daugiau žinių tinkle: misijasibiras.lt. 
 

* Rugpjūčio 22, ateinantį sekmadienį, po 2 v.d. Mišių 

lauke prie Gerojo Ganytojo šventovės paminėsime 

JUODOJO KASPINO DIENĄ, pražūtinga sutartimi 

nulemtą 50 metų trukusią sovietinę vergiją. 
 

AUKOS 
 

* Parapijai aukojo: $300.00 - A.R. Jasinevičiai; 

$299.03 - parapijos choras; $250.00 - G.N. Andruliai; 

$150.00 - A.A. Vaičiūnai. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $927.00. Stambesnes sumas aukojo: $100.00 

- V. Butkys; $80.00 - A.S. Zimnickai; $50.00 - R.V. 

Dementavičiai, R.L. Kaminskai, A. Krakauskas, A.A. 

Stunguriai, B. Trinka, E. Trinka, P.B. Vilkeliai. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $300.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $75.00 - A. Šimonėlienė; $70.00 - N.N. 



 
 

ARKIVYSKUPAS V. KULBOKAS – VATIKANO ATSTOVAS UKRAINOJE 
 

2021 m. birželio 15 d. Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus prelatą Visvaldą Kulboką, Telšių vyskupijos 

kunigą, nominavo tituliniu Martanos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje. 

Visvaldas Kulbokas gimė 1974 m. gegužės 14 d. 1992 m. baigė (aukso medaliu) Klaipėdos 19-ąją 

vidurinę mokyklą (šiuo metu – Martyno Mažvydo progimnazija) ir tais pačiais metais įstojo į Telšių kunigų 

seminariją. 

1994-2004 metais tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete, kur įgijo 

teologijos daktaro (2001) ir bažnytinės teisės licenciato (2004) laipsnius.  

1998 m. gegužės 24 d. pašventintas diakonu ir inkardinuotas Telšių vyskupijoje. 1998 m. liepos 19 d. 

pašventintas kunigu.  

2001-2004 m. Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje įgijo pasiruošimą Šventojo Sosto diplomatinei 

tarnybai, į kurią buvo priimtas 2004 m. liepos 1 d. Minėtoje tarnyboje iki šiol vykdė šias pareigas: 

2004-2005 m.: bendradarbis Apaštalinėje nunciatūroje Libane;  

2005-2007 m.: sekretorius Apaštalinėje nunciatūroje Libane;  

2007-2009 m.: sekretorius Apaštalinėje nunciatūroje Nyderlanduose; 

2009 m.: paskirtas Jo Šventenybės kapelionu; 

2009-2012 m.: sekretorius Apaštalinėje nunciatūroje Rusijos Federacijoje; 

2012-2020 m.: oficiolas Vatikano Valstybės Sekretoriato Skyriuje ryšiams su valstybėmis; 

2019 m.: paskirtas garbės prelatu;  

2020-2021 m.: patarėjas Apaštalinėje nunciatūroje Kenijoje.   

Šių metų rugpjūčio 14 d. Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priėmė vyskupo šventimus. Iškilmei 

Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vadovavo Vatikano valstybės sekretorius 

kardinolas Pietro Parolin. 
Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimą 

 
 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje ..... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Vytautą Šimkų; a.a. Albiną Sankauską (XXI metinės);  

       a.a. Algimantą Gražį 

* Sekmadienio Mišios Wasagoje ...... 2:00 v.d. už a.a. Augustą, Eugeniją ir Snieguolę Underius 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

 

(VIII.16) PIRMADIENĮ ......................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(VIII.17) ANTRADIENĮ ........................ 8:30 v.r. už gyvus ir mirusius aukotojus 

(VIII.18) TREČIADIENĮ ....................... 8:30 v.r. už visų sveikatą 

(VIII.19) KETVIRTADIENĮ ................. 7:30 v.v. (kapinių koplyčioje) už a.a. Kazimierą ir Anelę Pajaujus; a.a. Stasį Prakapą; 

      a.a. Petrą Mieldažį (V metinės) 

(VIII.20) PENKTADIENĮ ..................... 8:30 v.r. už a.a. Darių bei Išganaičių, Onusaičių ir Mačiulių gyvus bei mirusius 

(VIII.21) ŠEŠTADIENĮ ……................. 8:30 v.r. už a.a. Vladą Puškariovą 

(VIII.22)  SEKMADIENĮ ....................... 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Stasį Prakapą;  

       Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos gyvas ir mirusias nares  

(VIII.22) WASAGOJE (sekmadienį)…... 2:00 v.d. už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus; a.a. dr. Stasį ir Janiną Pacevičius  

 


