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Sekmadienio psalmė: Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj. 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmdienio skaitiniai – p. 553, o 

ateinančio sekmadienio – p. 555. 

 
Vasario 5, sekmadienį 

 

10:00 v.r. – Rožinio malda (youtube) 

10:30 v.r. – V 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. 
 

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

kviečiame pasilikti šventovėje ir išgirsti „Ar Dievas 

gydo šiandien?“ dešimtajame 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. 
 

* 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. 

 
LIETUVIŲ SIELOVADOS DELEGATAS 

 

2023 m. sausio 26 dieną Lietuvos vyskupų 

konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtintas 

delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – 

arkivyskupas Lionginas Virbalas. 

Paskutiniuosius du dešimtmečius užsienio lietuvių 

katalikų sielovada rūpinosi Kanadoje gimęs prel. 

Edmundas Putrimas. Jo indėlis į šį darbą yra didžiulis. 

Jis daugybę metų lankė lietuvių parapijas ir 

bendruomenes visame pasaulyje, palaikė ryšius su 

Lietuva, aktyviai veikė įvairiose srityse 

bendradarbiaudamas su lietuvių organizacijomis. Jam 

artima buvo jaunimo sielovada, jis pasiekdavo ir tuos 

lietuvius, kurie buvo įtraukti į prekybos žmonėmis ir 

šiuolaikinės vergovės pinkles. 

Praėjusį rudenį visus sukrėtė netikėta prel. Edmundo 

Putrimo mirtis. Netekome ištikimo sielovadininko, 

atsidavusio Lietuvos sūnaus. Lietuvos vyskupai yra 

įsipareigoję toliau stiprinti po pasaulį pasklidusius 

lietuvius katalikus. Užsienio lietuvių sielovados 

koordinavimą nuo šiol sutiko perimti arkivyskupas 

Lionginas Virbalas. Jis nuo šiol atstovaus Lietuvos 

vyskupų konferencijai ir rūpinsis lietuvių katalikų 

religiniu gyvenimu už Lietuvos ribų. 
Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas 



 
 

 

 

 

 

SAUGOK JĮ (2 dalis) 
 

Broliai ir seserys, mes niekada nebūname pasiruošę ligai. Dažnai net nepripažįstame, kad senstame. Mes 

bijome pažeidžiamumo, o įsigalėjusi rinkos kultūra verčia mus jį neigti. Pažeidžiamumui ten nėra vietos. Todėl, 

kai blogis įsiveržia ir užpuola mus, liekame parblokšti, be nuovokos. Gali atsitikti taip, kad kiti mus apleidžia 

arba mums atrodo, jog turime juos palikti, kad nebūtume jiems našta. Taip prasideda vienatvė, ir mus užnuodija 

kartus neteisybės jausmas, dėl kurio, regis, net dangus užsiveria. Iš tikrųjų mums sunku išlikti ramybėje su 

Dievu, kai griūna mūsų santykiai su kitais ir su savimi. Štai kodėl taip svarbu, kad visa tikinčiųjų Bendrija, taip 

pat ir ligos akivaizdoje, vadovautųsi evangeliniu gerojo samariečio pavyzdžiu ir taptų veiksminga „lauko 

ligonine“: jos misija, ypač dabarties istorinėmis aplinkybėmis, pasireiškia rūpinimosi veiksmais. Visi esame 

trapūs ir pažeidžiami; mums visiems reikia užjaučiančio dėmesio, kai mokama sustoti, prisiartinti, pagydyti ir 

pakelti. Ligonių išgyvenama būklė apeliuoja į tuos, kurie žengia pirmyn, tarsi neturėtų seserų ir brolių, 

ragindama juos atmesti abejingumą ir sulėtinti žingsnius.  

Pasaulinė ligonio diena kviečia ne tik melstis ir būti arti kenčiančiųjų; ja taip pat siekiama atkreipti Dievo 

tautos, sveikatos priežiūros įstaigų ir pilietinės visuomenės dėmesį į naują būdą žengti pirmyn drauge. Pirmiau 

cituotoje Ezekielio pranašystėje labai griežtai vertinami prioritetai tų, kurie turi ekonominę, kultūrinę ir politinę 

valdžią žmonėms: „Jūs valgote taukus, rengiatės vilna ir skerdžiate peniukšlius, bet avių nešeriate. Silpnos jūs 

nestiprinote, sergančios negydėte, sužeistos netvarstėte, žūstančios negrąžinote ir paklydusios neieškojote, bet 

valdėte jas jėga, net šiurkštumu“ (34, 3-4). Dievo žodis visuomet apšviečia ir yra aktualus. Ne tik tuomet, kai 

smerkia, bet ir tuo, ką siūlo. Palyginimo apie gerąjį samarietį pabaigoje siūloma, kaip praktikuojamas 

broliškumas, prasidėjęs nuo asmeninio susitikimo, gali būti išplėtotas iki organizuoto rūpinimosi. Užeiga, 

užeigos šeimininkas, pinigai, pažadas vienas kitą informuoti (plg. Lk 10, 34–35) – visa tai skatina mus galvoti 

apie kunigų tarnystę, sveikatos priežiūros ir socialinių darbuotojų darbą, šeimos narių ir savanorių 

įsipareigojimą, per kurį kiekvieną dieną viso pasaulio kraštuose gėriu priešinamasi blogiui.                 (bus daugiau) 
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei ligonio dienai, 2023 m. vasario 11 d. 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) … 

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Petrą Vaičiulį (X metinės); 

           a.a. Artūrą Augėną, Algimantą Janušką 

 

2:00 v.d. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją  

           ir visus lietuvius Kanadoje 
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ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

 

(II.6) PIRMADIENĮ …................. – V savaitės Mišios 

(II.7) ANTRADIENĮ .................... – V savaitės Mišios 

(II.8) TREČIADIENĮ ................... – V savaitės Mišios 

(II.9) KETVIRTADIENĮ ............. – V savaitės Mišios 

(II.10) PENKTADIENĮ .................. – V savaitės Mišios 

(II.12)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) a.a. Sofiją Butkevičienę; už ligonius ir jų šeimas, gydytojus ir slaugytojus 

(II.11) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Romą (I metinės) ir Joaną Dūdus 

 


