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494 ISABELLA AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 2G2             Lietuvos kankini šventovs ir 
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************************************************************************************** 

 

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

Sekmadienio psalmė: Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. 
  

* MIŠIOLLYJE šio sekmadienio skaitiniai B p. 387, o 

ateinančio sekmadienio B p. 389. 
 

Lapkričio 27, sekmadienį 
 

10 v.r. – Eucharistijos garbinimas (youtube) 

10:30 v.r. – I Advento sekmadienio Mišios (youtube). 
 

* Šį sekmadienį pradedame naujus (A) Liturginius metus 

ir ADVENTĄ – maldingo ir džiugaus laukimo metą. 

Pasirenkime Kalėdų iškilmėms, kuriomis minėsime 

Dievo Sūnaus pirmąjį atėjimą pas žmones, ir kartu 

prisiminsime, jog laukiame Kristaus antrojo atėjimo 

laikų pabaigoje. Pirmąjį žibintą Advento vainikui 

šiandien atneša Kazimieras ir Irena Paznėkai. 
 

* Šį sekmadienį 10:30 v.r. Mišių pabaigoje visus 

kviečiame pasilikti šventovėje ir išgirsti „Kodėl ir kaip 

turėčiau skaityti Šventąjį Raštą“ trečiajame ALFA 

kurso mokyme. Po pristatymo KVIEČIAME 

šeimyniškai pabendrauti prie kavos ir užkandžių. 
 

* KŪČIŲ PAPLOTĖLIŲ galite įsigyti sekmadieniais po 

Mišių parapijos salėje ir ketvirtadieniais Prisikėlimo 

kredito kooperatyvo Anapilio skyriuje. 
 

* Skautai rengia KŪČIAS gruodžio 4, sekmadienį, 4 

v.d. Lietuvos kankinių parapijos salėje Anapily ir 

kviečia visus brolius bei seses kartu su šeimomis 

dalyvauti pasipuošus pilnom uniformom. Daugiau žinių 

e.paštu: torontotuntai@gmail.com. 
 

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 Gerojo Ganytojo šventovėje 

gruodžio 3, šeštadienį, Mišių nebus dėl Toronte 

vyksiančių a.a. prel. Edmundo Putrimo laidotuvių. Tą 

savaitgalį Mišios vyks gruodžio 4, sekmadienį, 2 v.d. 

ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS 
 

* Adventinis susikaupimas mūsų parapijoje vyks kartu 

su kun. Petru Tverijonu iš Londono (Anglijos) ir kun. 

Juozu Deveikiu ir Melburno (Australijos). 
 

ANAPILYJE 

– Gruodžio 4, sekmadienį, nuo 9:30 v.r. klausoma 

išpažinčių, 10 v.r. Švč. Eucharistijos garbinimas, 10:30 

v.r. Mišios ir pamokslas. Po Mišių kviečiame 

pabendrauti su svečiais ir pietauti parapijos salėje. 
 

WASAGOJE 

– Gruodžio 4, sekmadienį, nuo 1:30 v.d. klausoma 

išpažinčių, 2 v.d. Mišios ir pamokslas. Po Mišių 

kviečiame pabendrauti su svečiais ir pasivaišinti salėje. 

 
AUKOS 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje XI.13 sekmadienio 

rinkliava – $710.00. Stambesnes sumas aukojo: $50.00 

– R.V. Dementavičiai, R.L. Kaminskai, R.Z. Kružikai, 

D. Puzauskienė, D. Šablinskas, E. Trinka. 

SHEPHERDS` TRUST rinkliava – $110.00. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

XI.13 sekmadienio rinkliava – $375.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $50.00 - A.R. Jasinevičiai, J.G. 

Petkevičiai, L. Šeškuvienė. SHEPHERDS` TRUST 

rinkliava – $80.00. Stambesnę $60.00 sumą aukojo - K.J. 

Batūrai. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje XI.20 sekmadienio 

rinkliava – $1,157.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$250.00 - dr.A.L. Pacevičiai; $100.00 - V.I. Pečiuliai; 

$50.00 - S. Girčienė, R.L. Kaminskai, F.G. Šiaučiūnai, 

E. Trinka, O Valinčienė. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

XI.20 sekmadienio rinkliava – $335.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $120.00 - K.J. Batūrai; $50.00 - A.R. 

Jasinevičiai, R.Z. Kružikai. 
 



 

 

 

LAIŠKAS DRĄSIAI TAUTAI KANKINEI  
  

Brangūs broliai ir seserys ukrainiečiai! 

Jūsų žemėje jau devynis mėnesius siautėja absurdiška karo beprotybė. Jūsų padangėje be perstojo aidi 

grėsmingas sprogimų griausmas ir girdisi sirenų garsai. Jūsų miestus daužo bombos, o raketų lietus neša mirtį, 

griuvėsius ir skausmą, badą, troškulį ir šaltį. Tiek daug žmonių turėjo bėgti, palikdami namus ir artimuosius. 

Teka ne tik vanduo jūsų didžiosiose upėse, bet kasdien bėga ir kraujo bei ašarų upės. 

Norėčiau savo ašaras lieti kartu su jūsų ašaromis ir pasakyti, kad nėra dienos, kad nebūčiau šalia jūsų ir 

nenešiočiau jūsų savo širdyje ir maldoje. Jūsų skausmas yra mano skausmas. Šiandien Jėzaus kryžiuje matau 

jus, kurie kenčiate nuo šios agresijos sukelto siaubo. Kryžiaus kančią, kurią kentėjo Viešpats, vėl matome 

kankinimų žymėse ant nužudytųjų kūnų, miestuose aptiktose masinėse kapavietėse, šiuose ir daugybėje kitų 

kruvinų vaizdų, kurie įsiskverbė į mūsų sielas ir verčia mus šaukti: kodėl? Kaipgi žmogus gali taip elgtis su 

kitais žmonėmis? <…> 

Brangūs broliai ir seserys, šioje blogio ir liūdesio jūroje, praėjus devyniasdešimčiai metų po 

siaubingo Holodomoro genocido, žaviuosi jūsų nuostabiu užsidegimu. Nepaisant didžiulės tragedijos, 

ukrainiečių tauta niekada neprarado drąsos ir nepasidavė liūdesiui. Pasaulis mato drąsią ir stiprią tautą, 

kenčiančią ir besimeldžiančią, verkiančią ir kovojančią, besipriešinančią ir tikinčią – kilnią kankinę tautą. Aš ir 

toliau būsiu su jumis širdimi ir malda, humanitariniu rūpinimusi, kad jaustumėtės lydimi, kad niekas 

nesusitaikytų su karu, kad neliktumėte vieni šiandien ir ypač rytoj, kai gali kilti pagunda pamiršti jūsų kančias. 

Šiais mėnesiais, kai dėl klimato atšiaurumo jūsų gyvenimas tampa dar tragiškesnis, norėčiau, kad tikinčiųjų 

Bendrijos meilė, maldos stiprybė ir palankumas, kurį jums jaučia tiek daug brolių ir seserų visose platumose, 

paglostytų jūsų veidus. Po kelių savaičių švęsime Kalėdas ir kančios skausmas bus jaučiamas dar stipriau. 

Tačiau norėčiau kartu su jumis grįžti į Betliejų, į tuos išmėginimus, su kuriais Šventajai Šeimai teko susidurti 

tą šaltą ir tamsią naktį. Tačiau atėjo šviesa: ne iš žmonių, bet iš Dievo, ne iš žemės, bet iš dangaus. 

Tegul Dievo Motina ir mūsų Motina saugo jus. Jos Nekalčiausiajai Širdžiai kartu su viso pasaulio 

vyskupais paaukojau tikinčiųjų Bendriją ir žmoniją, ypač jūsų šalį ir Rusiją. Jos Motiniškai Širdžiai pavedu jūsų 

kančias ir ašaras. Jos, kuri, kaip rašė vienas didis jūsų krašto sūnus, „atnešė Dievą į mūsų pasaulį“, nepaliaukime 

prašyti trokštamos taikos dovanos, būdami tikri, kad „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37). Tegul jis išpildo 

jūsų širdžių lūkesčius, užgydo jūsų žaizdas ir suteikia jums savo paguodą. Esu su jumis, meldžiuosi už jus ir 

prašau jūsų melstis už mane. Tegul Viešpats jus laimina ir Dievo Motina tegul jus saugo. 
     Popiežiaus Pranciškaus laiškas Ukrainos žmonėms, 2022 m. lapkričio 24 d. 

9 mėnesiai nuo Rusijos agresijos prieš Urainą pradžios ir 90 metų nuo ukrainiečių tautos naikinimo – sovietų sukelto didžiojo bado  

                                                                                
 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

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

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį)… 

10:30 v.r. (youtube) a.a. Brian O`Dor (I metinės); a.a. Dalią Ivaškienę; 

           a.a. Vytautą ir Eleną Krikščiūnus; Mitalų ir Žukauskų mirusius 

2:00 v.d. už a.a. Nikodemą, Oną, Raimundą, Birutę Namikus ir šeimos mirusius 
 
 
 
 
 
 
 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(XI.28) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už a.a. Mae Crosby 

(XI.29) ANTRADIENĮ .................... 10:30 v.r. už a.a. Prancišką Belickienę (laidotuvės) 

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

(XII.1) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. Juozą ir Oną Malinauskus bei šeimos mirusius 

(XII.2) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Janiną Giedraitienę 

(XII.4)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už Pošių šeimos mirusius; Rimkų ir Puniškų šeimų mirusius 

(XII.4) WASAGOJE (sekmadienį) ..... 2:00 v.d. už Kanados lietuvių fondo mirusius 

 


