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+ + +  ŠV. JUOZAPATO (JONO) KUNCEVIČIAUS KANKINYSTĖS 400-ieji METAI  + + + 
    

Sekmadienio psalmė: Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano. 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmdienio skaitiniai – p. 548, o 

ateinančio sekmadienio – p. 551. 
 

Sausio 22, sekmadienį 
 

10:00 v.r. – Eucharistijos garbinimas (youtube) 

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

* Šiandien yra Dievo Žodžio sekmadienis, paskelbtas 

popiežiaus Pranciškaus ir minimas kiekvienais metais III 

eilinį sekmadienį. Tai ypatingas mums priminimas 

pažinti, švęsti ir skleisti Dievo žodį. 
 

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

kviečiame pasilikti šventovėje ir išgirsti „Kaip galiu 

pasipriešinti blogiui?“ aštuntajame ALFA kurso 

mokyme. Po pristatymo KVIEČIAME šeimyniškai 

pabendrauti prie pietų parapijos salėje. 
 

* Visus KVIEČIAME į susikaupimo ir tikėjimo 

pažinimo dieną vasario 18, šeštadienį, nuo 10 v.r. iki 7 

v.v. Apaštalų Karalienės atsinaujinimo namuose (1617 

Blythe Rd., Mississauga). Bus ALFA kurso temos 

„Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios“ trys 

pristatymai, laikas mąstymui ir asmeninei maldai, 

bendros Mišios, galimybė atlikti išpažintį, užtarimo 

malda, giesmės, pietūs ir užkandžiai bei nuostabi gamta. 

Dalyvio mokestis $45 (kviečiame ir negalinčius skirti 

savo išlaidų). Daugiau sužinoti ir užsirašyti iki vasario 

1, trečiadienio, prašome pas Ramintą Kruopytę-Piggott 

e.paštu: kruopyter@yahoo.com arba tel. (548) 994-4020. 

Pakvieskite kartu dalyvauti šeimos narius ir draugus. 
 

* Anapilyje sekmadieniais ruošiamas lietuviškas 

maistas ir kava. Po Mišių visus kviečiame pietauti 

parapijos salėje arba neštis į namus. Maisto iš anksto 

užsakyti nereikia. 
 

MIRTIES PRANEŠIMAS 
 

* Sausio 18, trečiadienį, Toronte mirė a.a. Stasė 

Zavienė, 86 m. amžiaus. Jos lankymas ir atsisveikinimas 

Lietuvos kankinių šventovėje vyks sausio 23, 

pirmadienį, nuo 11 v.r., laidotuvių Mišios 12 v.d. 

Laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Juozo. 

Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai 

(„Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su broliu Juozu 

Karasiejumi su šeima, seserimi Gene Gaižutiene su 

šeima, a.a. dukros Rimos Zavytės-Cox sūnumis Nathan 

ir Kalen, visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje, 

Amerikoje bei Lietuvoje ją lydime malda. 
 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE 
 

* Ganytojo 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. 
 

* DĖMESIO! AUTOMOBILIAI VĖL AIKŠTĖJE! Šią 

žiemą nuo šiol bus vėl atidaryta Wasaga Beach Gerojo 

Ganytojo misijos auto aikštė ir joje valomas sniegas. 

Prašome savo automobilių GATVĖJE NESTATYTI, nes 

žiemos metu, kai sninga, to neleidžia miesto taisyklės, 

kad netrukdytume gatvėje stumdyti sniegą. Snigimo 

metu gatvėje pastatytiems automobiliams bus skiriamos 

baudos. Nesilaikant šių taisyklių, miestas gali visai 

uždrausti statyti automobilius gatvėje per visus metus. 

Ačiū už supratingumą! 
 

AUKOS 
 

* Parapijai aukojo: $250.00 - D. Stonkus; $200.00 - A. 

Mačiulis, L.O. Radzevičiai.  

 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,227.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$155.00 - V.V. Baliūnai; $100.00 - O. Ažubalienė, V.I. 

Pečiuliai, D. Šablinskas; $60.00 - A. Rimkus; $55.00 - J. 

Baliūnas; $50.00 - R.V. Dementavičiai, R.L. Kaminskai, 

E. Trinka, O. Valinčienė.  
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $260.00. 
 



 

 

 

 

VEIKIANTIS ŽODIS 
 

Šiandien žvelgiame į neprilygstamą skelbimo pavyzdį – Jėzų. Kalėdų liturgijoje Jėzus vadinamas Dievo 

Žodžiu. Tai yra esminė jo savybė: juk žodis egzistuoja tam, kad būtų ištartas, perduotas. Jėzus yra amžinasis 

Tėvo žodis, tariamas mums. Kristus ne vien turi gyvenimo žodžius, bet ir savo gyvenimą paverčia žodžiu – 

žinia, susiejančia mus ir Tėvą.  

Jei pažvelgsime į Evangelijoje aprašytas Jėzaus dienas, pamatysime, jog pirmoje vietoje yra ryšys su 

Tėvu. Jėzus dažnai pasitraukia į nuošalesnes vietas maldai, visus svarbius sprendimus ir pasirinkimus daro po 

maldos. Ir būtent šiame santykyje su Tėvu jis pilnai atskleidžia, kad tapo žmogumi dėl mūsų, kad yra siųstas 

Tėvo mums. 

Šiuo požiūriu įdomus ir reikšmingas pirmasis Jėzaus veiksmas, kurį jis padaro po paslėptų metų 

Nazarete: krikšto priėmimas iš Jono Krikštytojo rankų. Jėzus nepadaro kažko įspūdingo, bet atsistoja į eilę su 

nusidėjėliais ir atgailautojais. Tai raktas į visą jo veiklą: būti šalia mūsų, be jokio atstumo. Kaip vėliau pats 

pasakys – atėjo tarnauti, o ne kad jam tarnautų. Visas savo dienas Kristus skiria Dievo karalystės skelbimui ir 

kviečia į ją visus, ypač silpnus, neturtėlius, nusidėjėlius ir ligonius. 

Jei norėtume kaip nors pavaizduoti Jėzų ir jo gyvenimo būdą, nereikia toli ieškoti, nes pats Jėzus pasiūlo 

tinkamą įvaizdį: jis kalba apie save, kaip gerąjį ganytoją, kuris pasiryžęs už avis ir gyvybę paguldyti. Ganytojo 

darbas išsiskiria tuo, kad tai greičiau yra gyvenimo būdas: ganytojas su avimis praleidžia visą parą, jas nuolatos 

lydi, miega tarp jų, rūpinasi silpnesnėmis. Kitaip tariant, Jėzus mums duoda visą savo gyvenimą. 

Su žodžiu „ganytojas“ lotynų ir italų kalbomis (pastor, pastore) siejasi tikinčiųjų Bendrijos veiklą 

nusakantis žodis pastoracija. Jei norime įvertinti savo pastoracinį darbą, turime jį lyginti su tuo, kurį darė Jėzus, 

Gerasis Ganytojas: ar geriame iš tų pačių maldos šaltinių? Ar dalijamės tokiais pačiais jausmais, tokia pat 

širdimi, rūpesčiu pasimetusiais? Jei einame kartu su Jėzumi, atskleidžiame, jog jo širdis smarkiai plaka dėl 

nutolusių, pamestų, į kuriuos mes dažnai esame linkę numoti ranka ir pasakyti – „jo problema“. O Jėzus niekada 

šių žodžių nepasakė, bet ėjo pas nusidėjėlius ir nešė Dievo išgelbėjimą. Pakanka prisiminti palyginimus apie 

paklydusią avį, pamestą monetą ar sūnų palaidūną. Ypač Evangelijos pagal Luką 15 skyrius padeda suprasti ką 

reiškia apaštalinis uolumas: Dievas nelieka stovėti avių aptvare, jei viena iš jų pasiklysta. Jis nesako – pati kalta, 

jos reikalas. Jis nerimauja, kenčia: tokia yra Dievo širdis. Dievas kenčia dėl tų, kurie jį palieka, nepažįsta jo 

grožio, šilto apkabinimo. Ir Dievas priima pavojų – saugiai palikęs devyniasdešimt devynias avis, išeina ieškoti 

vienos paklydusios – nors gal ir labai neatsargiai. Jis nepyksta, nekaltina, nelaiko nuoskaudos, bet ilgisi 

pasimetusių ir nutolusių, kenčia dėl jų, yra pasiryžęs pavojams. 
Popiežiaus Pranciškaus mokymas, 2022 m. sausio 18 d. 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) … 

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Angelę Šimkuvienę 

 

2:00 v.d. už krikščionių vienybę 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(I.23) PIRMADIENĮ …................. 12:00 v.d. už a.a. Stasę Zavienę (laidotuvės) 

(I.24) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Antaną ir Aldoną Urbus 

(I.25) TREČIADIENĮ ................... – už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(I.26) KETVIRTADIENĮ ............. – III savaitės Mišios 

(I.27) PENKTADIENĮ .................. – III savaitės Mišios 

(I.29)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) a.a. Antaną Alkevičių (I mėn.); a.a. Petrą ir Alfą Tutlius; 

           a.a. Petrą Joniką ir jo tėvus; a.a. Ritą Jonikaitę-MacMillan 

(I.28) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Oną Žvirblienę; Stirbių, Morkūnų, Dabkų, Grybauskų mirusius 

 


