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

Sekmadienio psalmė: O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:  

“Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”. 

  
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 936, o 

ateinančio sekmadienio B p. 938. 
 

Spalio 2, sekmadienį 
 

10 v.r. – Rožinio malda (youtube) 

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

* Spalio mėnuo skirtas ROŽINIO MALDAI – Kristaus 

gyvenimo apmąstymui drauge su Dievo Motina Švč. M. 

Marija. Kiekvieną sekmadienį 10 v.r. spalio mėnesį 

kviečiame visus kartu melstis Rožinį šventovėje, o 

kitomis dienomis – namuose. 
 

* Šį sekmadienį renkama Toronto arkivyskupijos 

rinkliava SUSITAIKINIMUI su pirmosiomis Kanados 

krašto tautomis ir jų skriaudų gydymui. Rinkliavai 

geltoni vokeliai padėti prie žiniaraščių. Daugiau žinių 

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

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

* Zakristijoje galima įsigyti 2018 metų sukaktuvinės 

šventės „Niekada nenuleisk sparnų“ FILMĄ 

proginiame USB dėkle (auka $30). 
 

* Toronto lietuvių jaunimo ansamblis GINTARAS 

atnaujino savo veiklą ir kviečia šokti visus vaikus nuo 

vyresniųjų darželio iki 10 klasės ketvirtadieniais nuo 

6:30 v.v. iki 8 v.v. Anapilio lietuvių sodyboje. Daugiau 

žinių tinkle: www.torontogintaras.com. 
 

* Anapilio sporto klubas kviečia visus vyrus ir moteris, 

berniukus ir mergaites žaisti KREPŠINĮ. Treniruotės 

vyksta Anapilio didžiojoje salėje pagal amžių 

pirmadieniais nuo 6:30 v.v. iki 7:45 v.v. ir nuo 7:45 v.v. 

iki 9:30 v.v. bei antradieniais nuo 6:30 v.v. iki 8 v.v. ir 

nuo 8 v.v. iki 9:30 v.v. Paraginkite ir atsiveskite sportuoti 

savo draugus bei pažįstamus. Jaunesniųjų komandoms 

reikia trenerių ir padėjėjų, kuriuos šioms pareigoms 

paruošime vietoje. Daugiau žinių pas Praną Vilkelį tel. 

(647) 907-3131 arba e.paštu: lac_pranas@hotmail.com. 

 

* Toronto KLB kviečia į poezijos ir muzikos POPIETĘ 

poeto Henriko Nagio 100-mečiui spalio 16, sekmadienį, 

4 v.d. Prisikėlimo parapijos salėje. 

 

* 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. 
 

 

AUKOS 
 

* Šventovės stogo dengimui aukojo $2,000.00 - G.D. 

Sakai. Stogo dengimas įkainotas $150,000.00, iš viso 

surinkta $79,340.00. 
 

* Parapijai aukojo: $215.00 - E. Liaukuvienė (a.a. 

Irenos Baleišienės atminimui); $200.00 - A.A. 

Vaičiūnai. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $2,017.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$150.00 - L.O. Radzevičiai; $100.00 - R.L. Jonušoniai, 

I. McKenna, S. Piečaitienė, E.R. Stravinskai, E. 

Stravinskaitė, dr.R. Zabieliauskas; $50.00 - J.D. 

Ažubaliai, R.R. DeIuliis, J. Gurklienė, J.N. Kaleinikai, 

R.L. Kaminskai, R.Z. Kružikai, R. Mažeikaitė, R.G. 

Paulioniai, V.I. Pečiuliai, A. Rimkus, F.G. Šiaučiūnai, E. 

Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $65.00. 
 

 



 

 

 

 

 

 

TAPSITE MANO LIUDYTOJAIS (1 dalis) 
  

Brangūs broliai ir seserys! 

Šie žodžiai priklauso Apaštalų darbuose aprašytam paskutiniam Prisikėlusio Jėzaus pokalbiui su 

mokiniais prieš jam įžengiant į dangų: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite 

mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (1, 8). Tai yra ir 2022 

m. Pasaulinės misijų dienos tema, kuri kaip visada padeda mums įsisąmoninti, kad tikinčiųjų Bendrija savo 

esme yra misionieriška. Šiemet ji suteikia mums progą paminėti keletą svarbių Bendrijos gyvenimo ir misijos 

sukakčių: prieš 400 metų įkurta Tikėjimo skleidimo (de propaganda fide) kongregacija, šiandien tai – Tautų 

evangelizavimo kongregacija; prieš 200 metų įsteigta Tikėjimo skleidimo draugija; jai drauge su Šventosios 

vaikystės draugija ir Šventojo apaštalo Petro draugija prieš 100 metų buvo pripažintas Popiežiškųjų draugijų 

statusas. 

Apmąstykime šias tris reikšmines ištaras, kuriomis apibendrinami mokinių gyvenimo ir misijos 

pagrindai: „Tapsite mano liudytojais“, „lig pat žemės pakraščių“ ir „ jūs gausite jos [Šventosios Dvasios] 

galybės“. 
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei misijų dienai, 2022 m. spalio 23 d. 

 

 

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

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 PRANEŠIMAI 
 

* Rugsėjo 26, pirmadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro George palaidota a.a. 

Dana (Ratinskaitė) Mican, 88 m. amžiaus, mirusi rugsėjo 22, ketvirtadienį, Toronte. Drauge su sūnumi Mark, dukra 

Julie Faraone ir seserimi Regina McCullough su šeimomis, su visais giminėmis bei pažįstamais Kanadoje ir Lietuvoje ją 

lydime malda. 
 

* Rugsėjo 28, trečiadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia palaidoti pelenai a.a. Marijos 

Bakaitienės, 94 m. amžiaus, mirusios liepos 28, ketvirtadienį, Hamiltone. Drauge su dukra Marija Welton su šeima, su 

visais giminėmis bei pažįstamais ją lydime malda. 
               
**************************************************************************************** 
 
 
 

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

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

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)… 

10:30 v.r. (youtube) a.a. Birutę Dirsienę (V metinės); a.a. Juozą Balsį; 

          Simui Kirdeikiui – Dievo palaimos 

2:00 v.d. už a.a. Emiliją Tribinevičienę 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(X.3) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(X.4) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Petrą ir Oną Derliūnus bei šeimos mirusius 

(X.5) TREČIADIENĮ ................... –  

(X.6) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. Joną Sankauską, Antaną Baranauską ir jų šeimų mirusius 

(X.7) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Petrą ir Anelę Jonušonius 

(X.9)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Boleslavą Trinką 

(X.2) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Vytautą ir Sigitą Aušrotus 

 


