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

Sekmadienio psalmė: Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius. 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai – p. 389, o 

ateinančio sekmadienio – p. 393. 
 

Gruodžio 4, sekmadienį 
 

10 v.r. – Eucharistijos garbinimas (youtube) 

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

* Šį sekmadienį antrąjį žibintą Advento vainikui atneša 

Bronius, Onutė ir Laura Rėkai. 
 

* Šį sekmadienį po 10:30 v.r. Mišių visus kviečiame į 

parapijos salę pietauti ir pabendrauti su svečiais.  
 

* KŪČIŲ PAPLOTĖLIŲ galite įsigyti sekmadieniais po 

Mišių parapijos salėje ir ketvirtadieniais Prisikėlimo 

kredito kooperatyvo Anapilio skyriuje. 

 
ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS 

 

* Visus KVIEČIAME į adventinį susikaupimą mūsų 

parapijoje šį sekmadienį 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 pietauti ir 

pabendrauti su svečiais parapijos salėje. 
 

WASAGOJE 

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

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

kviečiame pasivaišinti ir pabendrauti su svečiais salėje. 

 
GEROJO GANYTOJO MISIJOJE.. 

 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

gruodžio 3, šeštadienį, Mišių nebus dėl Toronte 

vyksiančių a.a. prel. Edmundo Putrimo laidotuvių. Šį 

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

 

KALĖDŲ LAIKO PAMALDOS 
 

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖJE (ANAPILYJE) 

– Gruodžio 24, šeštadienį, (youtube) 9:30 v.v. – 

kalėdinė muzika ir mintys; (youtube) 10 v.v. – Kristaus 

Gimimo iškilmės (Piemenėlių) nakties Mišios. 

– Gruodžio 25, sekmadienį, (youtube) 10:30 v.r. 

– Kristaus Gimimo iškilmės dienos Mišios. 

– Sausio 1, sekmadienį, (youtube) 10:30 v.r. – 

Marijos Dievo Motinos iškilmės, Pasaulinės taikos 

dienos ir palaimos 2023 metams Mišios. 

– Sausio 8, sekmadienį, (youtube) 10:30 v.r. – 

Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės Mišios. 

 
GEROJO GANYTOJO ŠVENTOVĖJE (WASAGOJE) 

– Gruodžio 25, sekmadienį, 2 v.d. – Kristaus 

Gimimo iškilmės dienos Mišios. 

– Sausio 1, sekmadienį, 2 v.d. – Marijos Dievo 

Motinos iškilmės, Pasaulinės taikos dienos ir palaimos 

2023 metams Mišios. 

– Sausio 8, sekmadienį, 2 v.d. – Kristaus 

Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės Mišios. 
 

AUKOS 
 

* Parapijai aukojo $7,500.00 - Prisikėlimo kredito 

kooperatyvas. Širdingai ačiū! 

 

* Šventovės stogo dengimui aukojo $300.00 - Toronto 

skautų “Rambyno” tuntas. Stogo dengimas įkainotas 

$150,000.00, iš viso surinkta $83,390.00. 
 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,030.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$300.00 - E. Krikščiūnas; $140.00 - J.I. Ross; $100.00 - 

I. McKenna; $50.00 - N. Bawks, R.V. Dementavičiai, 

R.I. Juodžiai, R.L. Kaminskai, E. Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $340.00. Stambesnę 

$200.00 sumą aukojo - R.A. Lapavičiai. 
 



 
 

 

 

TIKROJI PAGUODA 
  

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje, tęsdamas katechezę apie dvasinę 

įžvalgą, popiežius davė patarimų, kaip atpažinti tikrą, Dievo mums teikiamą paguodą. 

Šv. Ignacas Lojola sako, kad, jei suprantame, jog mūsų minčių pradžia, vidurys ir pabaiga yra gera ir 

teisinga, jei tai, ką apmąstome, yra nukreipta į gėrį, vadinasi tas mintis mums įkvėpė gerasis angelas. Tačiau, 

jei mūsų mintys veda prie ko nors blogo, jei atima iš mūsų budrumą ir galiausiai pakenkia mūsų sielai, tai yra 

aiškus ženklas, kad tos mintys kyla iš piktosios dvasios. Toks yra priešo, piktosios dvasios, velnio būdas – 

prisistatyti gudriai, pridengtai. Jis pakužda mums tai, kas mums labiausiai rūpi, kam esame jautriausi, ir tada 

žingsnis po žingsnio traukia mus prie savęs. Blogis įsiskverbia slapta, kad žmogus jo nepastebėtų, todėl svarbu 

kantriai tikrinti savo mintis, ypač kasdien atliekant sąžinės tyrimą. Turime mokytis iš savo kasdienės patirties, 

iš to, kas mums nutinka, ir nekartoti tų pačių klaidų. Kuo geriau pažįstame save, tuo geriau matome, kokiais 

keliais piktoji dvasia įsiskverbia į mūsų širdį. Turime žinoti savo silpniausias vietas ir jas stebėti su ypatingu 

budrumu. Jei matome, kas mumyse vyksta, tai yra ženklas, kad Dievo malonė veikia mumyse ir padeda mums 

augti. 

Tai ir yra tikroji paguoda. Tai patvirtinimas, kad darome tai, ko Dievas iš mūsų nori, kad einame jo 

keliais – gyvenimo, džiaugsmo ir ramybės keliais. Iš tiesų, dvasinė įžvalga mums padeda suprasti ne tik tai, kas 

yra tikrasis gėris, bet ir tai, kas yra gera man čia ir dabar. Kiekvienas esame kviečiamas tobulėti, atmesti 

patrauklius, bet nerealius ir kenksmingus siūlymus, stengtis vengti klaidų einant link tikrojo gėrio. 
                                 Popiežiaus Pranciškaus mokymas, 2022 m. lapkričio 30 d. 
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* Ukrainiečių tautinių šokių grupė “Barvinok” kartu su Toronto lietuvių jaunimo ansambliu “Gintaras” kviečia 

į bendrą KALĖDINĮ KONCERTĄ gruodžio 11, sekmadienį, 6 v.v. Anapilio didžiojoje salėje (2185 Stavebank 

Rd., Mississauga). Vaišinsimės saldumynais su kava, veiks loterija, pelnas skirtas pagalbai Ukrainai. Bilietai 

prie įėjimo po $10 suaugusiems ir po $5 vaikams (3-14 metų). Daugiau žinių pas Fedir Danylak tel. (416) 817-

1454 arba e.paštu: fedir@danylak.com. 
 
 

* Popiežius Pranciškus gruodžio mėnesį kviečia melstis, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų 

žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradarbiavimo kelių. 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

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

 

 

* Sekmadienio Mišios Wasagoje …………. 

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

           a.a. prel. Edmundą Putrimą  
 

2:00 v.d. už Kanados lietuvių fondo mirusius; a.a. prel. Edmundą Putrimą 
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ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(XII.5) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už a.a. Česlovą Senkevičių 

(XII.6) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Vytautą Pranulį 

(XII.7) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(XII.8) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už Beniušių šeimos mirusius  

(XII.9) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Liuciją P. 

(XII.11)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Augustą, Eugeniją ir Snieguolę Underius;  

           a.a. Vincą ir Magdaleną (XV metinės) Paznėkus 

(XII.10) WASAGOJE (šeštadienį) ..... 2:00 v.d. už a.a. Algį Šeškų (XV metinės) 

 


