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

Sekmadienio psalmė: Pasigailėk mūsų, Viešpatie: mes esame tau nusidėję. 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmdienio skaitiniai – p. 428, o 

ateinančio sekmadienio – p. 431. 
 

Vasario 26, sekmadienį 
 

10:00 v.r. – Kryžiaus kelias (youtube) 

10:30 v.r. – I Gavėnios sekmadienio Mišios (youtube) 
 

* Praeitą trečiadienį PELENŲ DIENA pradėjome 

Gavėnios laiką, kuris trunka 40 dienų iki Didžiojo 

Ketvirtadienio vakaro Mišių. Pelenų dieną per Mišias 

maldininkų galvos atgailai ir atsivertimui buvo 

paženklintos pelenais iš sudegintų palmių šakelių.   
 

* Laisvė ir taika yra būtinos kiekvienos visuomenės 

darniam bei netrukdomam gyvenimui. Melskimės už 

taiką Ukrainoje, Europoje ir visame pasaulyje. 
 

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

kleboniją šeimyniškai pabendrauti ir išgirsti mokymą 

„Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime“. 
 

* Toronto arkivyskupija renka PARAMĄ žmonėms, nuo 

stipraus žemės drebėjimo žiauriai nukentėjusiems 

Turkijoje ir Sirijoje. Per mūsų parapiją galima aukoti 

čekius rašant: “Lithuanian Martyrs – Turkey and Syria 

Earthquake – Humanitarian Relief” šiam tikslui 

skirtuose geltonuose vokeliuose arba tiesiogiai tinkle: 

www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-

pages/donate-to-turkiye-and-syria-relief. 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje Mišios vyksta 

sekmadieniais 10:30 v.r. Negalinčius atvykti į šventovę 

kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu. 
 

* Anapilyje sekmadieniais ruošiamas lietuviškas 

maistas ir kava. Po Mišių visus kviečiame pietauti 

parapijos salėje arba neštis į namus. Maisto iš anksto 

užsakyti nereikia. 
 

* Primename, kad po dviejų savaičių, kovo 11-12 naktį, 

laikrodžiai pasukami vieną valandą pirmyn. 
 

* 2022 metų AUKŲ KVITAI valstybinių mokesčių 

(Income tax) sumažinimui yra paruošti ir dalinami 

parapijos salėje sekmadieniais vasario 26 ir kovo 5 po 

10:30 v.r. Mišių. Neatsiėmusiems kvitai bus išsiųsti 

paštu. 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje nuo rudens iki 

pavasario Mišios vyksta šeštadieniais 2 v.d. Po Mišių 

visus kviečiame į salę pabendrauti prie kavos ir 

užkandžių. 
 

* Toronto skautai kviečia į KAZIUKO MUGĘ kovo 5, 

sekmadienį, po 9 v.r. Mišių Prisikėlimo parapijos salėje. 

Bus rankdarbių, pyragų, saldumynų ir vyks pietūs. 
 

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS mūsų parapijoje šiais 

metais vyks kovo 18-19 dienomis kartu su br. kun. 

Frederiku Simoniu iš Tiberiados bendruomenės 

(Zarasų r.), kuris šiuo metu studijuoja Montrealyje. 
 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Anapilyje bus gegužės 28, 

sekmadienį. 

 
AUKOS 

 

* Parapijai aukojo: $1,300.00 - R. Šakalinis; $300.00 - 

D. Stonkus. Širdingai AČIŪ! 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,015.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$150.00 - B. Kasperavičienė; $80.00 - B. Matulaitienė; 

$100.00 - V.I. Pečiuliai; $50.00 - S. Girčienė, R.L. 

Kaminskai, A. Krakauskas, R.G. Paulioniai, E. Trinka, 

O. Valinčienė. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $745.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $200.00 - G.D. Sakai, A.R. Jasinevičiai; 

$50.00 - L. Šeškuvienė. 
 



 
 

 

 

 
 

 

GAVĖNIOS PASNINKAS, SINODINĖ KELIONĖ (I dalis) 
 

Brangūs broliai ir seserys!  

Mato, Morkaus ir Luko evangelijose sutartinai perteikiamas Jėzaus Atsimainymo epizodas. Šiame 

įvykyje matome Viešpaties atsaką į mokinių parodytą nesupratingumą jo atžvilgiu. Ką tik buvo įvykęs tikras 

susikirtimas tarp Mokytojo ir Simono Petro, kuris, išpažinęs savo tikėjimą į Jėzų kaip Kristų, Dievo Sūnų, 

atmetė jo pranašystę apie kančią ir kryžių. Jėzus jam griežtai papriekaištavo: „Eik šalin, šėtone! Tu man 

papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, bet žmonių mintimis“ (Mt 16, 23). O „po šešių dienų Jėzus pasiėmė su 

savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno“ (Mt 17, 1).  

Atsimainymo evangelija kasmet skelbiama antrąjį Gavėnios sekmadienį. Iš tiesų šiuo liturginiu 

laikotarpiu Viešpats pasiima mus su savimi ir pasiveda nuošaliau. Nors mūsų įprasti įsipareigojimai reikalauja, 

kad liktume ten, kur būname visada gyvendami dažnai besikartojančioje ir kartais nuobodžioje kasdienybėje, 

per Gavėnią esame kviečiami drauge su Jėzumi pakilti „ant aukšto kalno“, kad kartu su šventąja Dievo tauta 

išgyventume ypatingą askezės patirtį.  

Gavėnios askezė – tai pastanga, visada gaivinama Malonės, siekiant įveikti savo tikėjimo stygių ir 

pasipriešinimą sekti Jėzumi kryžiaus keliu. Būtent to reikėjo Petrui ir kitiems mokiniams. Norėdami dar labiau 

pažinti Mokytoją, kad visiškai suprastume ir priimtume dieviškojo išganymo slėpinį, įgyvendinamą iki galo 

dovanojant save iš meilės, turime leisti, kad jis mus vestų į nuošalesnę vietą ir aukštyn, atsiribodami nuo 

vidutinybės ir tuštybės. Reikia leistis į kelią, kylantį aukštyn, reikalaujantį pastangų, pasiaukojimo ir 

susikaupimo, panašiai kaip žygyje kopiant į kalnus. Šie reikalavimai svarbūs taip pat ir Sinodinei kelionei, kuriai 

kaip Bažnyčia esame įsipareigoję. Mums bus naudinga apmąstyti šį santykį tarp Gavėnios askezės ir sinodinės 

patirties.  
  Popiežiaus Pranciškaus žinia 2023 metų gavėniai 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 
 

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

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) … 

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Stasį Grigutį (Kampuočių kaimo); a.a. Oną Žvirblienę   

 

2:00 v.d. už a.a. Igną ir Aldoną Liegus 
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ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

 

(II.27) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už a.a. Rymantą Ivašką 

(II.28) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Ireną Baganienę 

(III.1) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(III.2) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. prel. Juozą Tadarauską 

(III.3) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už ligonių sveikatą 

(III.5)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) a.a. Viktoriją Duliebaitę-Žemaitienę ir Duliebų šeimos gyvus bei mirusius 

(III.4) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. prel. Edmundą Putrimą; Dievo globos lietuvių pasaulyje sielovadai 

 


