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

Sekmadienio psalmė: Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. 

  
* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 945, o 

ateinančio sekmadienio B p. 948. 
 

Spalio 30, sekmadienį 
 

10 v.r. – Rožinio malda už mirusius (youtube) 

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

* „Žodis tarp mūsų“ lapkričio-gruodžio knygelės jau 

gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė. 
 

* 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! 
 

* 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. 

 

* Hurontario gatvės ir QEW greitkelio sankryžoje 

Mississaugoje platinamas tunelis. Nuo spalio 28, 

penktadienio, nakties iki spalio 31, pirmadienio, ryto 

bus UŽDARYTI įvažiavimai į Hurontario gatvę iš QEW 

greitkelio. Atvykstant į Anapilį pasirinkite kitus kelius. 

 

* Kanados lietuvių muziejus-archyvas 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, šį 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 
 

* Šventovės stogo dengimui aukojo $2,000.00 - KLK 

Moterų draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius; 

$250.00 - D. Stonkus; $100.00 - N.N. Stogo dengimas 

įkainotas $150,000.00, iš viso surinkta $83,090.00. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – 1,132.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$100.00 - dr.R.A. Karkai, dr.R.S. Sapliai; $80.00 - V.V. 

Baliūnai; $50.00 - J. Baliūnas, D. Garbaliauskienė, S. 

Girčienė, R.L. Kaminskai, A. Mačiulis, O. Rimkuvienė, 

E. Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – 590.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $200.00 - N. Liačienė; $100.00 - G.D. 

Sakai; $50.00 - J.D. Ažubaliai. 
 



  

 

 

 

TAPSITE MANO LIUDYTOJAIS (5 dalis) 
  

Nurodymas „lig pat žemės pakraščių“ turėtų būti suvokiamas kaip visų laikų Jėzaus mokiniams skirtas 

kreipimasis, raginantis juos išeiti anapus įprastų vietų ir liudyti apie Jėzų. Nepaisant visų šiuolaikinės pažangos 

teikiamų priemonių, vis dar yra geografinių vietovių, kurių dar nepasiekė misionieriai Kristaus liudytojai su 

Gerąja Naujiena apie jo meilę. Kita vertus, jokia žmogiškoji tikrovė neturi būti svetima Kristaus mokiniams, 

vykdantiems savo misiją. Kristaus Bendrija buvo, yra ir visada bus „išeinanti“ į naujus geografinius, socialinius 

ir egzistencinius akiračius, į „paribio“ vietas ir žmogiškąsias padėtis, kad liudytų Kristų ir jo meilę visų tautų, 

kultūrų ir visokios socialinės padėties vyrams bei moterims. Šia prasme, kaip mokė Vatikano II Susirinkimas, 

misija visada bus missio ad gentes, nes Bendrija visada turės išeiti už savo ribų, kad liudytų Kristaus meilę 

visiems. Todėl norėčiau prisiminti daugelį misionierių ir padėkoti jiems už tai, kad savo gyvenimą praleido 

„eidami anapus“, įkūnydami Kristaus meilę daugeliui sutiktų brolių ir seserų. 
 

3. „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės“ – visada leiskitės Dvasios stiprinami ir vedami 

Prisikėlęs Kristus, skelbdamas mokiniams jų siuntimą būti jo liudytojais, pažadėjo ir malonę, reikalingą 

tokiai didelei atsakomybei: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano 

liudytojais“ (Apd 1, 8). Pagal Apaštalų darbų pasakojimą, būtent po Šventosios Dvasios nužengimo ant Jėzaus 

mokinių pirmą kartą paliudijamas miręs ir prisikėlęs Kristus – tai įvyko per kerigminį skelbimą, vadinamąją 

šventojo Petro misionierišką kalbą Jeruzalės gyventojams. Taip Jėzaus mokiniai, iš pradžių buvę silpni, baikštūs 

ir užsidarę, pradėjo pasaulio evangelizavimo laikmetį. Šventoji Dvasia juos sustiprino, suteikė drąsos ir 

išminties liudyti Kristų visų žmonių akivaizdoje. 
                                                                                Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei misijų dienai, 2022 m. spalio 23 d. 
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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. 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

 

 

 
 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)… 

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

           a.a. Aldoną Valadkienę; a.a. Algirdą Šmerauską; a.a. Kostą Astravą; 

           a.a. Antaną, Mariją, Remigijų ir Virgilijų Elijošius;  

           a.a. Ireną Elijošiūtę-Cox; a.a. Steven ir Romuką Cox 

2:00 v.d. už visus mirusius 
 

2:00 v.d. už a.a. Aldoną Valadkienę 
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ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(X.31) PIRMADIENĮ …................. 7:00 v.v. už visus mirusius 

(XI.1) ANTRADIENĮ .................... 7:00 v.v. už visus mirusius 

(XI.2) TREČIADIENĮ ................... 7:00 v.v. už visus mirusius 

(XI.3) KETVIRTADIENĮ ............. 7:00 v.v. už visus mirusius 

(XI.4) PENKTADIENĮ .................. 7:00 v.v. už visus mirusius 

(XI.6)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Boleslavą Trinką (I metinės) 

(XI.5) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Albertą Ramanauską ir Baliūnų šeimos mirusius 

 

 


