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

Sekmadienio psalmė: Mano siela, Viešpatį garbink! 

  
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 933, o 

ateinančio sekmadienio B p. 936. 
 

Rugsėjo 25, sekmadienį 
 

10 v.r. – Eucharistijos garbinimas (youtube) 

10:30 v.r. – Lietuvos kankinių šventės Mišios (youtube). 
 

* Šiandien švenčiame Lietuvos kankinių dieną – mūsų 

parapijos vardines. Po Mišių visus kviečiame į salę 

PASIVAIŠINTI ir šeimyniškai pabendrauti (galima 

prisidėti laisva auka). Bus pristatytas 2018 metų 

sukaktuvinės šventės „Niekada nenuleisk sparnų“ 

FILMAS, kurį bus galima įsigyti proginiame USB dėkle. 

 

* Ateinantį sekmadienį bus Toronto arkivyskupijos 

rinkliava SUSITAIKINIMUI su pirmosiomis Kanados 

krašto tautomis ir jų skriaudų gydymui. Prašome 

aukoti prie prie žiniaraščių padėtuose vokeliuose arba 

tinkle: https://www.archtoronto.org/en/offices-and-

ministries/sub-sites/healing-and-reconciliation/home. 
 

* Sekmadieniais vaikai ir jaunimas parapijoje ruošiasi 

PIRMAJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMUI drauge 

su mokytoja Raminta Kruopyte-Piggott. Dalyvaujame 

10:30 v.r. Mišiose, po kurių pietaujame parapijos salėje 

ir susitinkame klebonijoje. Kviečiame visus prisijungti! 

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. 

 

* 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. 

* Rudeninis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Anapilyje bus spalio 30, sekmadienį. 
 

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) 

kviečia į RUDENS ŠOKIŲ VAKARĄ lapkričio 12, 

šeštadienį, 6 v.v. Lietuvos kankinių parapijos salėje 

Anapilyje. Linksmins humoro grupė „Nieko rimto“ bei 

Dariaus Stasiulevičiaus šokių muzika. Bus karšta 

vakarienė su vynu, mokamas baras, veiks loterija. 

Bilietai – $80 suaugusiems, $30 vaikams (4-12 m.). 

Bilietus užsisakykite pas Anetą tel. (647) 966-0483, 

e.paštu: wojczulisaneta@gmail.com arba pas Ireną tel. 

(905) 276-0822, e.paštu: irena.paznekas@gmail.com. 
 

MIRTIES PRANEŠIMAI 
 

* Rugsėjo 16, penktadienį, Lindsay mieste mirė a.a. 

Adelė Giedraitienė, 92 m. amžiaus. Jos pelenų 

laidotuvių Mišios vyks spalio 1, šeštadienį, 10:30 v.r. 

Lietuvos kankinių šventovėje. Laidojama Šv. Jono 

lietuvių kapinėse šalia vyro Antano. Drauge su sūnumi 

Benu ir dukra Danute Soule su šeimomis bei visais 

giminėmis ir pažįstamais ją lydime malda. 
 

* Rugsėjo 22, ketvirtadienį, iš Lietuvos kankinių 

šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Jono 

palaidota a.a. Aldona Kutkienė, 92 m. amžiaus, mirusi 

rugsėjo 11, sekmadienį, Welland mieste. Drauge su 

sūnumi Arūnu ir dukra Dalia Littlewood su šeimomis, su 

visais giminėmis bei pažįstamais Kanadoje ir Lietuvoje 

ją lydime malda. 

AUKOS 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,005.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$80.00 - B. Matulaitienė; $50.00 - R.V. Dementavičiai, 

S. Girčienė, J. Gurklienė, R.L. Kaminskai, Z. 

Linkevičienė, N. Nielsen, F.G. Šiaučiūnai, E. Trinka, O. 

Valinčienė. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $265.00. Stambesnę 

$50.00 sumą aukojo - L. Šeškuvienė, R. Snowden. 



 

 

 

 

 

 

ČIA MES NETURIME IŠLIEKANČIO MIESTO 

 Brangūs broliai ir seserys! 

Galutinė mūsų „kelionės“ šiame pasaulyje prasmė – ieškoti tikrosios tėvynės, Jėzaus Kristaus įsteigtos 

Dievo karalystės, kuri taps pilnutine tikrove, kai jis šlovingai sugrįš. Jo Karalystė dar nėra iki galo įgyvendinta, 

bet jau yra tuose, kurie priėmė išganymą. „Dievo karalystė yra mumyse. Nors ji dar eschatologinė, kaip pasaulio 

ir žmonijos ateitis ji jau yra mumyse“ [1]. 

Būsimasis miestas – tai „miestas su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas“ (plg. Žyd 11, 

10). Šis Dievo planas reiškia tamprų kūrybos darbą, į kurį visi turime įsitraukti asmeniškai. Tai kruopštus 

asmeninio atsivertimo ir tikrovės perkeitimo darbas, kad ji vis labiau atitiktų dieviškąjį planą. Istorijos dramos 

mums primena, kaip toli dar esame nuo savo tikslo – Naujosios Jeruzalės, kuri yra „Dievo padangtė tarp 

žmonių“ (Apr 21, 3). Tačiau dėl to neturime nuleisti rankų. Atsižvelgdami į tai, ko išmokome iš pastarojo meto 

negandų, esame kviečiami atnaujinti savo įsipareigojimą kurti ateitį, labiau atitinkančią Dievo planą, – pasaulį, 

kuriame visi galėtų gyventi taikiai ir oriai. 

„Laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas“ (2 Pt 3, 13). Teisingumas – vienas 

iš Dievo karalystės pagrindų. Kasdien siekdami jo valios, turime kantriai, pasiaukodami ir ryžtingai ją kurti, 

kad būtų pasotinti visi, kurie jos alksta ir trokšta (plg. Mt 5, 6). Dievo karalystės teisumas suprantamas kaip 

dieviškosios tvarkos pilnatvė įgyvendinant jo darnos planą, kai mirusiame ir prisikėlusiame Kristuje visa 

kūrinija vėl tampa „geru dalyku“, o žmonija – „labai geru dalyku“ (plg. Pr 1, 1–31). Tačiau kad įsivyrautų ši 

nuostabi dermė, reikia priimti Kristaus išganymą, jo meilės Evangeliją, kad būtų panaikinta dabartinio pasaulio 

nelygybė ir atstūmimas. 

Niekas neturi būti nušalintas. Dievo planas yra iš esmės įtraukus, jo vidury atsiduria egzistencinių 

pakraščių gyventojai. Tarp jų yra daug migrantų ir pabėgėlių, perkeltųjų asmenų ir prekybos žmonėmis aukų. 

Dievo karalystė kuriama kartu su jais, nes be jų ji nebūtų tokia, kokios nori Dievas. Pažeidžiamiausių asmenų 

įtraukimas yra būtina visateisės pilietybės sąlyga. Viešpats sako: „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, 

paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą Karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, 

buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis 

– mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 34–36)… 
Iš popiežiaus Pranciškaus žinios Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai, 2022 m. rugsėjo 25 d. 

 
               

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

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

 

 

 

 
 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)… 

10:30 v.r. (youtube) už Lietuvos kankinių parapiją ir Gerojo ganytojo misiją; 

           a.a. Joną Juodį; a.a. Kazimierą ir Anelę Pajaujus; 

           a.a. Bronislovą Žemaitaitį ir šeimos gyvus bei mirusius; 

           Zitai Linkevičienei – Dievo palaimos ir sveikatos; 
 

2:00 v.d. už a.a. Steponą Ignatavičių 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(IX.26) PIRMADIENĮ …................. 10:30 v.r. už a.a. Daną Mican (laidotuvės) 

(IX.27) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. Onai Grigutienei – Dievo palaimos ir sveikatos 

(IX.28) TREČIADIENĮ ................... 10:30 v.r. už a.a. Mariją Bakaitienę (laidotuvės) 

(IX.29) KETVIRTADIENĮ ............. 10:30 v.r. už a.a. Aldoną Valadkienę (laidotuvės) 

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

(X.1) ŠEŠTADIENĮ ...................... 10:30 v.r. už a.a. Adelę Giedraitienę (laidotuvės) 

(X.2)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Birutę Dirsienę (V metinės); a.a. Juozą Balsį; 

          Simui Kirdeikiui – Dievo palaimos 

(X.1) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Emiliją Tribinevičienę 

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/zinios/2022-05-09_migrantu-ir-pabegeliu-dienos-proga-2022#i1

