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

Sekmadienio psalmė: Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas. 

  
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 940, o 

ateinančio sekmadienio B p. 943. 
 

Spalio 16, sekmadienį 
 

10 v.r. – Rožinio malda (youtube) 

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

* Spalio 15-16 ir 22-23 savaitgaliais visose parapijose 

Toronto arkivyskupijoje bus skaičiuojami 

sekmadieninių Mišių dalyviai. Visų jūsų laukiame! 
 

* Toronto KLB kviečia į poeto Henriko Nagio 100-

mečio Literatūros ir muzikos POPIETĘ „Prisijaukinsiu 

sakalą“ spalio 16, šį sekmadienį, 4 v.d. Prisikėlimo 

parapijos salėje. Dalyvaus dr. Virginija Babonaitė-

Paplauskienė iš Kauno, Kristina Kliorytė ir Aleksandras 

Stankevičius iš Montrealio bei Toronto vokalinis 

ansamblis „Svaja“. Galima prisidėti laisva auka. 

 

* Prisikėlimo kredito kooperatyvo skyrius Anapilyje 

veikia ketvirtadieniais nuo 9:30 v.r. iki 7 v.v. Daugiau 

žinių tinkle: www.rpcul.com. 
 

* Kanados lietuvių muziejus-archyvas po ilgos 

pertraukos vėl atveria duris ir kviečia aplankyti 

PARODĄ Kanados lietuvių bendruomenės 70-mečiui 

bei Kanados lietuvių fondo 60-mečiui. Steigėjų, 

veikėjų, aukotojų ir talkininkų dėka organizacijos remia 

lietuvybę Kanadoje. Paroda veiks nuo spalio 30, 

sekmadienio iki lapkričio 20, sekmadienio kasdien 11 

v.r. – 4 v.d. (išskyrus šeštadienius). Daugiau žinių: 

klma@klb.org.  
 

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. 
 

* Šį šeštadienį, spalio 15, Gerojo Ganytojo misijos 

kavinėje 3 v.d. vyks OKTOBERFEST pobūvis. 

MIRUSIŲ ATMINIMO IR MALDOS 

SAVAITĖ 
 

* Spalio 30, sekmadienį, Lietuvos kankinių šventovėje 

už mirusius melsimės 10:30 v.r. ir 2 v.d. Mišiose. Visą 

dieną vyks Šv. Jono KAPINIŲ LANKYMAS ir bendri 

PIETŪS Anapilio salėje. 
 

* Spalio 30, sekmadienį, AUKOTI Šv. Jono lietuvių 

kapinėms galėsite Anapilio salėje (čekiai rašomi: “Šv. 

Jono lietuvių kapinės”). Taip pat galima atsiųsti adresu: 

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje visų mirusių atminimui 

Mišias švęsime 7 v.v. kasdien visą savaitę nuo spalio 31, 

pirmadienio, iki lapkričio 4, penktadienio. 
 

* VĖLINIŲ PROGA MIŠIOMS UŽ MIRUSIUS, kurias 

švęsime 7 v.v. kasdien nuo spalio 31, pirmadienio, iki 

lapkričio 4, penktadienio, ir 2 v.d. spalio 30, sekmadienį, 

galite užrašyti savo mirusiųjų vardus ant vokelių 

“Mišios už mirusius”. Užrašytus vokelius įdėkite į 

pintinę priešais altorių. Už šiuos mirusius Lietuvos 

kankinių šventovėje kunigai taip pat aukos Mišias per 

ateinančius metus. 
 

AUKOS 
 

* A.a. Aldonos Valadkienės atminimui parapijai 

aukojo: $100.00 - L.T. Bražukai, dr.A. Lingytė; $80.00 - 

Čuplinskų šeima.  
 

* Parapijai aukojo: $500.00 - B. Rovienė; $400.00 - 

A.S. Medeliai. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $582.00. Stambesnes sumas aukojo: $50.00 

- R.L. Kaminskai, B.O. Rėkai, O. Rimkuvienė, E. 

Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – 490.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $150.00 - K.J. Batūrai; $75.00 - A. 

Šimonėlienė; $50.00 - dr.R.A. Karkai, L. Šeškuvienė. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TAPSITE MANO LIUDYTOJAIS (3 dalis) 
  

Antra, mokiniai raginami gyventi savo asmeninį gyvenimą pasiuntinybės akiratyje: jie yra Jėzaus 

siunčiami į pasaulį ne tik vykdyti užduotį, bet ir pirmiausia išgyventi jiems patikėtą pasiuntinybę; ne tik liudyti, 

bet ir pirmiausia būti Kristaus liudytojais. Apaštalas Paulius tai nusako tikrai jaudinančiais žodžiais: „Mes 

visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne“ (2 Kor 4, 10). 

Pasiuntinybės esmė – liudyti Kristų, jo gyvenimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą iš meilės Tėvui ir žmonijai. 

Apaštalai neatsitiktinai ieškojo, kuo pakeisti Judą, tarp tų, kurie, kaip ir jie, buvo Jėzaus prisikėlimo liudytojai 

(plg. Apd 1, 22). Būtent Kristų, prisikėlusį Kristų, turime liudyti ir dalytis jo gyvenimu. Kristaus liudytojai 

siunčiami ne tam, kad skelbtų save pačius, rodytų savo privalumus, gebėjimus įtikinti ar vadybinius įgūdžius. 

Jiems tenka didžiausia garbė žodžiais ir darbais dovanoti Kristų, džiaugsmingai ir atvirai visiems skelbti Gerąją 

Naujieną apie jo išgelbėjimą, kaip darė pirmieji apaštalai. 

Todėl galiausiai tikrasis liudytojas yra „kankinys“, tas, kuris atiduoda savo gyvybę už Kristų, taip 

atsiliepdamas į Jo pačiu Savimi mums dovanotą dovaną. „Pirmutinis motyvas evangelizuoti yra mūsų gautoji 

Jėzaus meilė; patyrimas, kad esame jo išgelbėti, skatina mus jį vis labiau mylėti“ (Evangelii gaudium, 264). 

Kalbant apie krikščioniškąjį liudijimą tebėra aktuali šventojo Pauliaus VI pastaba: „Šiandienis žmogus 

mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl to, kad jie yra liudytojai“ (Evangelii 

nuntiandi, 41). Todėl krikščionių evangelinio gyvenimo liudijimas yra esmingai svarbus tikėjimo perdavimui. 

Kita vertus, tokia pat reikalinga išlieka užduotis skelbti Kristaus asmenį ir jo žinią. Paulius VI tęsia: „Skelbimas 

žodžiu iš tiesų yra visada būtinas. [...] Žodis visada lieka aktualus, ypač tada, kai jame glūdi Dievo galybė. Todėl 

ir mūsų dienomis tebegalioja šv. Pauliaus aksioma: „Tikėjimas iš klausymo.“ Taigi būtent išgirstas žodis veda 

į tikėjimą“ (ten pat, 42). 

Taigi evangelizacijoje krikščioniško gyvenimo pavyzdys ir Kristaus skelbimas eina kartu. Vienas tarnauja 

kitam. Tai du plaučiai, kuriais kiekviena bendruomenė turi kvėpuoti, kad būtų misionieriška. Šis visapusiškas, 

nuoseklus ir džiaugsmingas Kristaus liudijimas neabejotinai bus traukos jėga, skatinanti Bendrijos augimą ir 

trečiajame tūkstantmetyje. Todėl raginu visus susigrąžinti pirmųjų krikščionių drąsą, atvirumą, tą pirmiesiems 

krikščionims būdingą parrhesia, ir liudyti Kristų žodžiais ir darbais visose gyvenimo srityse. 
                                                                                Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei misijų dienai, 2022 m. spalio 23 d. 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)… 

10:30 v.r. (youtube) a.a. Vincentą Valinčių (I metinės);  

           a.a. Karolį Valauską (IV metinės) 

2:00 v.d. už a.a. Feliksą Kasperavičių (XXX metinės) ir Mikšių šeimos mirusius; 

         a.a. Eleną Lukavičienę 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(X.17) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už a.a. Darių, Albiną, Aldoną, Vytą ir giminės mirusius 

(X.18) ANTRADIENĮ .................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(X.19) TREČIADIENĮ ................... – XXIX savaitės Mišios 

(X.20) KETVIRTADIENĮ ............. – XXIX savaitės Mišios 

(X.21) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Česę Malinauskaitę, Antaniną Chrulskienę 

(X.23)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Edvardą Pečiulį (II metinės);  

           a.a. Stasį ir Magdaleną Kniūkštus; a.a. Juozą ir Albiną Kračiūnus 

(X.22) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Steponą Ignatavičių 

 

 


