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Sekmadienio psalmė: Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmdienio skaitiniai – p. 551, o 

ateinančio sekmadienio – p. 553. 
 

Sausio 29, sekmadienį 
 

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

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

* Šį sekmadienį Mišiose kartu meldžiasi ir Dievo žodžiu 

su mumis dalinasi kun. Rolandas Bičkauskas iš 

Lietuvos, Jiezno parapijos klebonas. 
 

* Kviečiame šį sekmadienį švęsti Atgailos ir sutaikinimo 

sakramentą – atlikti IŠPAŽINTĮ. Tai gera proga 

pasinaudoti kunigo svečio patarnavimu, kuris klausys 

išpažinčių prieš Mišias nuo 10 v.r. iki 10:30 v.r. 
 

* Kalėdų švenčių proga sveikina kard. Sigitas 

Tamkevičius SJ, arkiv. Kęstutis Kėvalas ir arkiv. 

Lionginas Virbalas SJ iš Kauno; arkiv. Gintaras Grušas 

iš Vilniaus; vysk. Linas Vodopjanovas  OFM iš 

Panevėžio. 
 

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

kviečiame pasilikti šventovėje ir išgirsti „Kaip galiu 

pasipriešinti blogiui? (Antra dalis)“ devintajame 

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. 
 

* „Žodis tarp mūsų“ sausio-vasario knygelės jau 

gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė. 
 

* Tikinčiųjų Bendrijoje džiaugiamės pašaukimais 

šeimai, lydime šeimas malda ir draugyste. Toronto 

arkivyskupijoje norinčius švęsti SANTUOKOS 

SAKRAMENTĄ kviečiame susitikti ir pasikalbėti su 

parapijos kunigu bent vienerius metus prieš numatomą 

santuokos datą bei tinkamai pasirengti arkivyskupijos 

mokymuose. 

 
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 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,085.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$100.00 - P. Daržinskienė, dr.R.A. Karkai, E. Šiurnienė; 

$70.00 - R.G. Paulioniai; $50.00 - S. Girčienė, R.L. 

Kaminskai, F.G. Šiaučiūnai, E. Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $350.00. Stambesnę 

$100.00 sumą aukojo - R.Z. Kružikai. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

SAUGOK JĮ (1 dalis) 
 

Brangūs broliai ir seserys! 

Liga yra mūsų žmogiškosios patirties dalis. Tačiau ji gali tapti nežmoniška, jei išgyvenama atskirtyje ir 

apleistume, jei jos nelydi rūpestis ir užuojauta. Kai keliaujama kartu su kitais, normalu, kad kas nors gali 

pasijusti blogai, tenka sustoti dėl nuovargio ar kokios nelaimės pakeliui. Tais momentais galime pamatyti, kaip 

keliaujame: ar tikrai keliaujame drauge, ar tik einame tuo pačiu keliu, bet kiekvienas atskirai, rūpindamiesi savo 

siekiais ir palikdami kitus, „kad patys susitvarkytų“. Todėl šią XXXI Pasaulinę ligonio dieną, vykstant 

Sinodinei kelionei, kviečiu jus apmąstyti, kad būtent per pažeidžiamumo ir ligos patirtį galime išmokti eiti 

drauge Dievo būdu, vadovaudamiesi jo artumu, užuojauta ir švelnumu. 

Pranašo Ezekielio knygoje Viešpaties bylojamas žodis yra viena viso Apreiškimo viršūnių: „Aš pats 

ganysiu savo kaimenę, aš pats jas ilsinsiu, – tai Viešpaties Dievo žodis. Suieškosiu paklydusias, žūstančias 

grąžinsiu, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas [...]. Ganysiu jas teisingumu“ (34, 15–16). Pasimetimas, 

liga ir silpnumas yra natūrali mūsų kelionės dalis: tai neišskiria mūsų iš Dievo tautos, priešingai, dėl to 

atsiduriame Viešpaties dėmesio vidury: jis yra Tėvas ir kelyje nenori prarasti nė vieno iš savo vaikų. Todėl 

reikia mokytis iš jo, kad iš tiesų taptume drauge keliaujančia bendruomene, gebančia neužsikrėsti atmetimo 

kultūra. 

Kaip žinote, enciklikoje Fratelli tutti siūloma aktualiu žvilgsniu perskaityti palyginimą apie gerąjį 

samarietį. Jį pasirinkau norėdamas parodyti, kaip galime iš „uždaro pasaulio šešėlių“ pereiti prie „atviro pasaulio 

suvokimo ir kūrimo“ (plg. FT, 56). Šis Jėzaus palyginimas glaudžiai siejasi su daugybe būdų, kuriais šiandien 

neigiama brolystė. Tai, kad sumuštas ir apiplėštas žmogus apleidžiamas pakelėje, vaizduoja būklę, kurioje 

paliekama daugybė mūsų brolių ir seserų, kai jiems labiausiai reikia pagalbos. Nėra lengva atskirti natūralių 

priežasčių nulemtas grėsmes gyvybei ir jos orumui nuo išpuolių, sukeltų neteisybės ir smurto. Nelygybės mastai 

ir mažumos interesų vyravimas dabar taip veikia kiekvieną žmogaus aplinką, kad sunku bet kokią patirtį laikyti 

„natūralia“. Visos kančios vyksta „kultūros“ ir jos prieštaravimų kontekste. 

Čia ypač svarbu atpažinti vienatvės ir apleistumo būseną. Šį žiaurų negailestingumą galima įveikti 

lengviau nei bet kokią kitą neteisybę, nes, kaip sakoma palyginime, jam panaikinti tereikia akimirkos dėmesio, 

atjautos vidinio sužadinimo. Du praeiviai, laikomi religingais žmonėmis, mato sužeistą vyrą, bet nesustoja. O 

trečiajam, niekinamam samariečiui, kyla užuojauta, ir jis pasirūpina pakelės nepažįstamuoju, laikydamas jį savo 

broliu. Taip elgdamasis, net apie tai nesusimąstydamas, jis keičia padėtį, kuria broliškesnį pasaulį.    (bus daugiau) 
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei ligonio dienai, 2023 m. vasario 11 d. 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) … 

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

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

2:00 v.d. už a.a. Oną Žvirblienę; Stirbių, Morkūnų, Dabkų, Grybauskų mirusius 
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ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(I.30) PIRMADIENĮ …................. – IV savaitės Mišios 

(I.31) ANTRADIENĮ .................... – IV savaitės Mišios 

(II.1) TREČIADIENĮ ................... – IV savaitės Mišios 

(II.2) KETVIRTADIENĮ ............. – IV savaitės Mišios 

(II.3) PENKTADIENĮ .................. – IV savaitės Mišios 

(II.5)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) a.a. Petrą Vaičiulį (X metinės); 

           a.a. Artūrą Augėną, Algimantą Janušką 

(II.4) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

 


