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+ + +  “LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS” METAI  + + + 
    

Sekmadienio psalmė: Garbinkite Viešpatį: jis kelia nuo žemės beturtį. 

  
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 930, o 

ateinančio sekmadienio B p. 933. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje Mišios vyksta 

sekmadieniais 10:30 v.r. Negalinčius atvykti į šventovę 

kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu. 
 

* Šį sekmadienį, rugsėjo 18, jau susitinka vaikai ir 

jaunimas, kurie šiais mokslo metais parapijoje ruošis 

PIRMAJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMUI drauge 

su mokytoja Raminta Kruopyte-Piggott. Visi 

dalyvausime 10:30 v.r. Mišiose, po kurių susipažinsime 

per pietus parapijos salėje. Kviečiame dalyvauti 

užsirašiusius ir kurie dar neužsirašė. Daugiau žinių 

parapijos raštinėje tel. (905) 277-4320, e.paštu: 

lkankiniai@gmail.com. 

 

* PARAPIJOS CHORAS ieško vyrų ir moterų, 

nuoširdžiai kviečia visus balsus jungtis bei giedoti 

sekmadieniais 10:30 v.r. Mišiose Lietuvos kankinių 

šventovėje. Repeticijos vyksta sekmadieniais 9:30 v.r. 

choro kambary. 

 

* Rugsėjo 25, sekmadienį, yra LIETUVOS 

KANKINIŲ diena – mūsų parapijos vardinės. 10:30 v.r. 

Mišiose melsime Lietuvos kankinių globos ir užtarimo. 

Po Mišių parapija visus kviečia į salę pasivaišinti ir 

šeimyniškai pabendrauti. Bus pristatytas 2018 metų 

sukaktuvinės šventės „Niekada nenuleisk sparnų“ 

FILMAS, kurį bus galima įsigyti proginiame USB dėkle. 
 

* Toronto lietuvių jaunimo ansamblis GINTARAS, po 

šiltų, gražių ir ilgų(!) atostogų, visų grupių šokėjus 

kviečia į pirmąsias repeticijas Anapilyje: vaikų ir 

jaunių – rugsėjo 22, ketvirtadienį, 6:30 v.v.; studentų – 

rugsėjo 18, sekmadienį, 6 v.v. Jų metu vyks registracija. 

Mokestis: $75 pirmam vaikui, $50 antram ir pan. Būtina 

iki spalio 6 sumokėti ir perduoti užpildytą anketą iš 

tinklapio: www.torontogintaras.com/registration/. 

Priimami šokėjai nuo jaunesniųjų darželio amžiaus. 

Kviečiame tėvus atvykti į pirmąją repeticiją ir išgirsti šių 

metų planus. Atsineškite išaugtus tautinius rūbus, 

šokimo batelius apsikeisti su draugais arba parduoti. 
 

* Rudeninis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Anapilyje bus spalio 30, sekmadienį. 
 
 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE.. 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Mišios mokslo metų laiku 

(nuo rudens iki pavasario) vyksta šeštadieniais 2 v.d. Po 

Mišių visus kviečiame į salę pabendrauti prie kavos ir 

užkandžių. 
 

* Wasaga Beach miesto ir apylinkės Lietuvių būrelis visus 

kviečia į OKTOBERFEST pobūvį spalio 15, šeštadienį, 3 

v.d. (po 2 v.d. Mišių) Gerojo Ganytojo misijos kavinėje. 

Kaina asmeniui $20. Bilietus prašome užsisakyti iki spalio 

12, trečiadienio, pas Jūratę tel. (705) 429-6921 arba 

Reginą e.paštu: reginaurban@hotmail.com. 
 
 

MIRTIES PRANEŠIMAS 
 

 

* Rugsėjo 17, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės 

Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti pelenai a.a. Onos 

Bugailiškytės, 72 m. amžiaus, mirusios sausio 22, 

šeštadienį, Ancaster mieste. Drauge su broliu Egidijumi 

su šeima, su broliu Antanu ir visais giminėmis bei 

pažįstamais Kanadoje, JAV ir Lietuvoje ją lydime 

malda. 

AUKOS 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,152.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$200.00 - N. Campbell; $150.00 - G.N. Andruliai; 

$100.00 - dr.R. Zabieliauskas; $60.00 - N. Nielsen; 

$50.00 - R.L. Kaminskai, A. Krakauskas, F.G. 

Šiaučiūnai, E. Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $430.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $120.00 - K.J. Batūrai; $100.00 - R. 

Vaišvilaitė; $60.00 - B. Jonaitienė. 
 



 

 

 

 

 

 

 

TEISĖ Į VILTĮ, GROŽĮ IR DANGŲ 
  

Žmogui, kaip ereliui, reikia atviro dangaus, kad galėtų skraidyti, reikia begalybei atviros laisvos erdvės, 

kurios neribotų jokia žemiška galia. Tačiau kartu ir transcendencija neturi pasiduoti pagundai virsti valdžia. 

Dangus neturi nukristi ant žemės. Dieviškoji anapusybė negali būti įkalinta žemiškoje dabartyje, artimo meilė 

negali tarnauti šališkiems siekiams. „Ne“ religijos ir politikos persipynimui. Tačiau taip pat „Ne“ politikos ir 

transcendencijos atskyrimui, nes aukščiausi žmogaus siekiai negali būti išstumti iš viešojo gyvenimo ir uždaryti 

privačioje srityje. Reikia stengtis, kad religijos laisvė būtų ne apibendrinta sąvoka, o konkreti teisė. Ginkime 

visų teisę išpažinti religiją, teisę į viltį, grožį ir dangų. 

Kas yra ta jungtis, kuri labiausiai suartina skirtingų religijų išpažinėjus? Žmogus yra visų religijų kelias. 

Taip, konkretus žmogus, nusilpęs nuo pandemijos, nualintas karo, sužeistas abejingumo! Didžiosios minties 

tradicijos ir religijos kviečia visus žmones liudyti, kad egzistuoja bendras dvasinis ir moralinis paveldas, 

grindžiamas dviem kertiniais akmenimis – transcendencija ir brolybe. 

Yra trys raktažodžiai, trys sritys, kuriose mūsų dienomis reikia visų religijų vadovų ir išpažinėjų 

įsipareigojimo. Pirmasis yra visko sintezė, širdies šauksmo išraiška, mūsų kelionės svajonė ir tikslas – taika! 

Taika yra neatidėliotina, nes bet koks karinis susidūrimas ar įtampos ir priešiškumo protrūkis šiandien gali 

sukelti tik žalingą domino poveikį ir rimtai pakenkti tarptautinių ryšių visumai. Tačiau, kaip skelbia Vatikano 

II Susirinkimo konstitucija Gaudium et spes, taika nėra vien tik karo nebuvimas ir negali būti suprantama tik 

kaip priešingų jėgų pusiausvyra, bet yra teisingumo vaisius. Taigi taika kyla iš brolybės, auga kovojant su 

neteisybe ir nelygybe ir yra kuriama kartu su kitais. Mes, kurie tikime į visų Kūrėją, turime būti taikaus 

sambūvio skleidimo pirmosiose linijose. 

Antrasis žodis – moteris. Nėra pasaulyje taikos dėl to, kad trūksta rūpinimosi kitais, švelnumo, gebėjimo 

perduoti gyvybę – tų vertybių, kurias įkūnija moteris. Todėl reikia ginti moters orumą ir pagerinti jos, kaip 

lygiavertės šeimos ir visuomenės narės, padėtį. Moterims turi būti suteikta didesnė paskirtis ir atsakomybė.  

Galiausiai trečiasis žodis – jaunimas. Jauni žmonės yra taikos ir vienybės pasiuntiniai šiandien ir rytoj. 

Būtent jie labiau nei kiti skatina taiką ir pagarbą kūrinijai, mūsų bendriems namams. 
Popiežiaus Pranciškaus mintys Pasaulinių ir tradicinių religijų vadovams Kazachstane, 2022 m. rugsėjo 15 d. 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

* Sekmadienio Mišios Anapilyje ..................... 
 

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)… 

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Eriką Nielsen ir Žulių šeimos mirusius; 

            a.a. Česių ir Joaną Kurus 
 

2:00 v.d. už a.a. Benjaminą Kalinauską 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(IX.19) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(IX.20) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Darių, Albiną, Aldoną, Vytą ir giminės mirusius 

(IX.21) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už a.a. Vladą ir Juzę Pielackus bei šeimos mirusius 

(IX.22) KETVIRTADIENĮ ............. 11:00 v.r. už a.a. Aldoną Kutką (laidotuvės) 

(IX.23) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Brian O`Dor 

(IX.25)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Joną Juodį; a.a. Kazimierą ir Anelę Pajaujus 

(IX.24) WASAGOJE (šeštadienį) ..... 2:00 v.d. už a.a. Steponą Ignatavičių 

 


