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

Sekmadienio psalmė: Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų. 
  

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai – p. 393, o 

ateinančio sekmadienio – p. 395. 
 

Gruodžio 11, sekmadienį 
 

10 v.r. – adventinė muzika ir mintys (youtube) 

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

* Šį sekmadienį trečiąjį žibintą Advento vainikui atneša 

Mindaugas, Kristina, Melisa ir Skaistė Strumkiai. 
 

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

kviečiame pasilikti šventovėje ir išgirsti „Kodėl ir kaip 

aš meldžiuosi“ ketvirtajame ALFA kurso mokyme. Po 

pristatymo KVIEČIAME šeimyniškai pabendrauti prie 

pietų parapijos salėje. 
 

* Anapilyje sekmadieniais ruošiamas lietuviškas 

maistas ir kava. Po Mišių visus kviečiame pietauti 

parapijos salėje arba neštis į namus. Maisto iš anksto 

užsakyti nereikia. 
 

* KŪČIŲ PAPLOTĖLIŲ galite įsigyti sekmadieniais 

po Mišių parapijos salėje ir ketvirtadieniais Prisikėlimo 

kredito kooperatyvo Anapilio skyriuje. 
 

* Ukrainiečių tautinių šokių grupė “Barvinok” kartu 

su Toronto lietuvių jaunimo ansambliu “Gintaras” 

kviečia į bendrą KALĖDINĮ KONCERTĄ 

gruodžio 11, šį 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).  
 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE.. 
 

* Ganytojo Ganytojo misijoje Mišios mokslo metų laiku 

(nuo rudens iki pavasario) vyksta šeštadieniais 2 v.d. Šį 

šeštadienį, gruodžio 10, po Mišių salėje vyks bendros 

KŪČIOS. 
 

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 7, šeštadienį, 2 v.d. – Kristaus 

Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės Mišios. 

 
AUKOS 

 

* Parapijai aukojo: $1,500.00 - Dalia Barzdžiūtė; 

$500.00 - N. Ankuvienė.  

 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,462.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$110.00 - A.S. Zimnickai; $100.00 - M.S. Chomiak, G. 

Lapienė, V.I. Pečiuliai; $80.00 - G. Lapienė; $50.00 - J.I. 

Aleknevičiai, A.R. Gelažauskai, R.L. Kaminskai, R.Z. 

Kružikai, Z. Linkevičienė, D. Soltys, F.G. Šiaučiūnai, E. 

Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $420.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $100.00 - J. Freimanas; $75.00 - A. 

Šimonėlienė. 
 



 
 

MŪSŲ MOTINA IR SESUO 
  

Evangelija pagal Luką (Lk 1, 26–38) mus įveda į Marijos namus ir pasakoja apie Apreiškimą. Angelas 

Gabrielius taip pasveikino Mergelę: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Jis vadina Mariją 

ne vardu, bet suteikia jai titulą, kurio ji nežinojo, – malonėmis apdovanotoji, malonės pilnoji. Marija yra pilna 

malonės, reiškia, joje nėra vietos nuodėmei. 

Įsivaizduokime, kaip nustebo Marija tą akimirką sužinodama apie šią savo tikrąją tapatybę. 

Pavadindamas Mariją šiuo nauju vardu, Dievas atskleidžia jai savo didžiausią paslaptį, apie kurią iki tol ji nieko 

nežinojo. Kažkas panašaus gali nutikti ir mums. Mes irgi esame gavę didelę dovaną, kuri pripildė mūsų 

gyvenimą, esame gavę didžiulę malonę, kurios dažnai nesuvokiame. Ta dovana – tai per Krikštą mums suteikta 

Šventoji Dvasia. Dievas nužengė į mūsų gyvenimą ir mes visiems laikams tapome jo mylimais vaikais. 

Šiandien Marija, nustebinta didžiosios malonės, kuri jai buvo suteikta nuo pat prasidėjimo, ir mus 

skatina džiaugtis grožiu, kuriuo visi esame apdovanoti. Šį mūsų grožį vaizduoja baltas Krikšto drabužis. Net jei 

mes jį sutepame, žinome, kad jame slypi nesunaikinamas grožis. Įsiklausykime į Dievo balsą: „Sūnau, dukra, 

aš tave myliu ir visada esu su tavimi, tu man svarbus, tavo gyvenimas man brangus“. Kai mums nesiseka, kai 

nusiviliame gyvenimu, kai jaučiamės bejėgiai ir nereikalingi, atsiminkime tą mums visiems padovanotą malonę. 

Dievo žodis mus moko, kad už savo grožio išsaugojimą reikia kovoti. Rinktis gėrį, saugoti gėrį savyje 

kainuoja, reikia įdėti pastangų. Tačiau šiandienė iškilmė mums skelbia gerą žiną: Mergelė Marija, vienintelė 

istorijoje be nuodėmės gimusi žmogiška būtybė, yra su mumis šioje kovoje, ji yra mūsų sesuo ir mūsų Motina. 

Dėl to mes kasdien stengdamiesi rinktis gėrį galime pasitikėti jos pagalba. Patikėdami save Mergelei Marijai, 

sakome: „Laikyk mane už rankos, vesk mane: su tavimi turėsiu daugiau jėgų kovoti su blogiu, su tavimi iš naujo 

atrasiu savo pirmapradį grožį. Marija, tau pavedu savo gyvenimą, šeimą, darbą, širdį ir kovas“. Tegul Nekaltai 

Pradėtoji padeda mums saugoti savo grožį nuo blogio. 
     Popiežiaus Pranciškaus mintys Marijos Nekaltai Pradėtosios iškilmės dieną Romoje, 2022 m. gruodžio 8 d. 

                                                                                
 

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

KARTU PASITIKIME NAUJUS 2023-sius METUS.. 
 

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijoje sambūris (SKLIS) visus maloniai kviečia kartu sutikti NAUJUS 2023-uosius METUS. 

Nuotaikingame vakare Lietuvos kankinių parapijos salėje Anapilyje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) gruodžio 31, 

šeštadienį, 6 val. jūsų laukia Vaclovo Povilonio muzika, šilta vakarienė su vynu ir šampanu, šaltas bufetas bei mokamas 

baras. Bilietus po $100 suaugusiems ir po $40 vaikams (7-12 metų) galite užsisakyti iki gruodžio 22 d. pas Praną tel. (647) 

907-3131 arba e.paštu: fwilkialis@gmail.com. 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

 

 

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) ………. 

10:30 v.r. (youtube) a.a. Augustą, Eugeniją ir Snieguolę Underius; 

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

           a.a. Emiliją Rapkevičiūtę-Duliebienę  
 

2:00 v.d. už a.a. Algį Šeškų (XV metinės) 
 
 
 
 
 
 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(XII.12) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(XII.13) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Vytenį Stonkų, Gražiną Stonkuvienę, Ramutę Kalendrienę 

(XII.14) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už a.a. Petrą ir Anelę Jonušonius bei šeimos mirusius 

(XII.15) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. prel. Edmundą Putrimą (I mėn.) 

(XII.16) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Antaniną Chrulskienę ir Česę Malinauskaitę 

(XII.18)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) už a.a. Balį Savicką;  

          a.a. Vandą Petkienę (I mėn.); a.a. Roką Dobrovolskį (I metinės) 

(XII.17) WASAGOJE (šeštadienį) ..... 2:00 v.d. už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus, dr. Stasį ir Janiną Pacevičius, Ireną Pacevičiūtę 

 


