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

Sekmadienio psalmė: Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo. 

  
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 943, o 

ateinančio sekmadienio B p. 945. 
 

Spalio 23, sekmadienį 
 

10 v.r. – Rožinio malda (youtube) 

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

* Šį sekmadienį minime Pasaulinę misijų dieną,  

renkama arkivyskupijos rinkliava  MISIJOMS 

PASAULYJE. Geltoni vokeliai padėti prie žiniaraščių. 
 

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

Toronto arkivyskupijoje skaičiuojami sekmadieninių 

Mišių dalyviai. Visų jūsų laukiame! 
 

* Prisikėlimo kredito kooperatyvo skyrius Anapilyje 

veikia ketvirtadieniais 9:30 v.r. – 7 v.v. Daugiau žinių 

tinkle: www.rpcul.com. Taip pat Kapinių lankymo 

dieną, spalio 30, sekmadienį, Prisikėlimo kredito 

kooperatyvo skyrius Anapilyje dirbs 10 v.r. – 2:30 v.d. 
 

* Ar esate tikri, jog Dievas yra? Ar tai, kuo tikite, yra 

tiesa? Kokia jūsų gyvenimo prasmė? Kas bus po mirties? 

Gal jums kyla panašių klausimų? Ir jūs ieškote 

atsakymų? Jūs nesate vieni! Ieškokime atsakymų kartu 

“Alfa“ kurse! KVIEČIAME PASIKALBĖTI 

sekmadieniais 11:30 val. (po 10:30 v.r. Mišių), nuo 

lapkričio 6 iki vasario mėn. Lietuvos kankinių parapijos 

salėje Anapilyje. Dalyviams bus surengta savaitgalio 

išvyka. Pokalbiai skirti suaugusiems bei jaunimui, 

vaikams bus priežiūra. Per susitikimus klausysimės 

mokymų ir juos aptarsime grupelėse prie kavos ir 

užkandžių. Kviečiame į tikėjimo kelionę kartu! 
 

* 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. Paroda veiks 

nuo spalio 30, sekmadienio iki lapkričio 20, 

sekmadienio kasdien 11 v.r. – 4 v.d. (išskyrus 

šeštadienius). Daugiau žinių: klma@klb.org.  

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. 
 

AUKOS 
 

* Šventovės stogo dengimui aukojo $1,000.00 - A. 

Žilvytienė; $400.00 - V. White. Stogo dengimas 

įkainotas $150,000.00, iš viso surinkta $80,740.00. 
 

* Parapijai aukojo: $300.00 - B. Kasperavičienė; 

$250.00 - P. Kazilienė. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – 1,040.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$200.00 - J.I. Ross; $50.00 - R.V. Dementavičiai, 

dr.K.V. Jonušoniai, R.L. Kaminskai, N. Nielsen, F.G. 

Šiaučiūnai, E. Trinka, P.Z. Tutliai, O. Valinčienė. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – 720.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $200.00 - A.R. Jasinevičiai, V. White; 

$100.00 - B. Kasperavičienė; $50.00 - D. Šablinskas. 

SUSITAIKINIMUI rinkliavoje $100.00 aukojo - B. 

Kasperavičienė. 
 



 

TAPSITE MANO LIUDYTOJAIS (4 dalis) 
  

2. „Lig pat žemės pakraščių“ – visuotinės evangelizacijos misijos nuolatinis aktualumas 

Prisikėlęs Viešpats ragina mokinius būti jo liudytojais ir praneša, kur jie siunčiami liudyti: „Jeruzalėje ir 

visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Čia aiškiai išryškėja visuotinis mokinių 

misijos pobūdis. Jame pabrėžiamas „išcentrinis“ geografinis judėjimas beveik koncentriniais ratais – iš 

Jeruzalės, žydų tradicijoje laikomos pasaulio centru, į Judėją ir Samariją, lig pat „žemės pakraščių“. Jie 

siunčiami ne prozelitų ieškoti, bet skelbti; krikščionys neužsiima prozelitizmu. Apaštalų darbuose pasakojama 

apie šį misionierišką judėjimą: čia gražiai vaizduojama Bažnyčia, „išeinanti“ vykdyti savo pašaukimo – liudyti 

Viešpatį Kristų, vadovaujama dieviškosios Apvaizdos konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Pirmieji 

krikščionys iš tiesų buvo persekiojami Jeruzalėje, todėl išsisklaidė po Judėją ir Samariją ir visur liudijo Kristų 

(plg. Apd 8, 1. 4). 

Kažkas panašaus vyksta ir mūsų laikais. Dėl religinio persekiojimo, karo ir smurto daug krikščionių 

priversti bėgti iš savo krašto į kitas šalis. Esame dėkingi šiems broliams ir seserims, kurie neužsisklendžia savo 

kančioje, bet liudija Kristų ir Dievo meilę juos priimančiose šalyse. Paulius VI ragino juos tai daryti 

atsižvelgdamas į „atsakomybę, tenkančią imigrantams juos priėmusioje šalyje“ (Evangelii nuntiandi, 21). Iš 

tiesų vis dažniau patiriame, kaip įvairių tautybių tikinčiųjų buvimas praturtina parapijų veidą ir daro jas labiau 

visuotines, katalikiškesnes. Todėl migrantų sielovada yra misionieriška veikla, kurios nevalia apleisti ir kuri 

gali padėti vietiniams tikintiesiems iš naujo atrasti krikščioniškojo tikėjimo džiaugsmą. 
                                                                                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. 
 

* Praeitą šeštadienį, spalio 15, įvyko Wasaga Beach miesto ir apylinkės Lietuvių būrelio suruošta labai smagi 

“Oktoberfest” popietė. Dėkojame visiems prisidėjusiems darbais, dalyvavimu ir aukomis. Šventės metu atsisveikinome su 

ilgamete KLB Wasaga Beach miesto apylinkės pirmininke Rūta Poškiene. Jai nuoširdžiai dėkojame! 

Sveikiname Laimą Šeškuvienę, mūsų naują Bendruomenės pirmininkę, kuriai linkime geriausios sėkmes! 
 

 

 

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

MIRTIES PRANEŠIMAS 
 

* Spalio 15, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti pelenai a.a. Remigijaus 

Elijošiaus, 84 m. amžiaus, mirusio spalio 5, trečiadienį, Mississaugoje. Drauge su žmona Lorraine, dukra Michelle su 

šeima bei visais giminėmis ir pažįstamais jį lydime malda. 
 
 

 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)… 

10:30 v.r. (youtube) a.a. Edvardą Pečiulį (II metinės); a.a. Mindaugą Baboną; 

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

           Sofijai meldžiame sveikatos, Dievo palaimos  

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

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(X.24) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už a.a. Antaną Šiškų ir šeimos mirusius 

(X.25) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Eugenijų Meškauską 

(X.26) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(X.27) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. Antaną Malinauską 

(X.28) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Stepą ir Aliną Mikalauskus 

(X.30)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Petrą Daržinską; a.a Celestino ir Giuseppina DeIuliis; 

           a.a. Aldoną Valadkienę; a.a. Algirdą Šmerauską 

(X.29) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Aldoną Valadkienę 

 

 


