
 

 
 
 
 

          LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS  
                        Ž   I   N   I   O   S 

 
 
494 ISABELLA AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 2G2                Lietuvos kankinių šventovės ir 

 Gerojo Ganytojo misijos tel.: (905) 277-4320 

lkankiniai@gmail.com Anapilio sodybos ir Šv. Jono lietuvių kapinių raštinės tel.: (905) 277-1270  
(A) II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2023.III.4-5 

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

 

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

Sekmadienio psalmė: Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim. 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmdienio skaitiniai – p. 431, o 

ateinančio sekmadienio – p. 434. 
 

Kovo 5, sekmadienį 
 

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

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

* SVEIKINAME visus Kazimierus ir Kazimieras! Šis 

sekmadienis, šv. Kazimiero globoje, yra skirtas visame 

pasaulyje gyvenančių lietuvių maldai. 
 

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

kleboniją šeimyniškai pabendrauti ir pasidalinti Dievo 

žodžio patyrimu bei Šv. Rašto pritaikymu kasdieniame 

gyvenime. Tai nuolatiniai dvasinių pratybų susitikimai. 
 

* Toronto skautai kviečia į KAZIUKO MUGĘ kovo 5, 

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

salėje. Bus rankdarbių, pyragų, saldumynų ir vyks 

pietūs. 
 

* KLB kviečia į lietuvių, latvių ir ukrainiečių bendrą 

KONCERTĄ „Kartu iki pergalės“ kovo 12, 

sekmadienį, 4 v.d. Prisikėlimo parapijos salėje. Bus 

paminėtas Kanados Lietuvių Bendruomenės 70-metis.  

Įėjimas – laisva auka, bus renkamos aukos Ukrainai. 
 

* 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. 
 

* Primename, kad ateinantį savaitgalį, kovo 11-12 naktį, 

laikrodžiai pasukami vieną valandą pirmyn. 
 

* 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. 
 

* Kviečiame menininkus ir įvairių rankdarbių kūrėjus 

ruoštis MENO DIRBINIŲ MUGEI, kuri vyks Anapilyje 

pavasarinio kapinių lankymo dieną, gegužės 28, 

sekmadienį. Prašome užsirašyti pas Algimantą 

Nakrošių tel. (647) 669-9862, e.paštu: 

nakrosius@sympatico.ca. 
 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Anapilyje bus gegužės 28, 

sekmadienį. 
 

PARAMA UKRAINOS ŽMONĖMS 
 

* Šį sekmadienį išdalinami vokeliai “Tikinčiajai 

Lietuvai” skirtai rinkliavai, kuri bus daroma ateinantį 

sekmadienį. Vokelius su aukomis galėsite grąžinti 

parapijai iki balandžio 16, Atvelykio sekmadienio. 

Šiais metais aukos “Tikinčiosios Lietuvos” 

rinkliavoje bus skirtos karą kenčiantiems Ukrainos 

žmonėms. Čekius rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”, 

bus išduoti aukų kvitai. 

Daugiau žinių Lietuvos Caritas tinkle: 

www.caritas.lt/page/paremti-31. 
 

AUKOS 
 

* Parapijai aukojo: $500.00 - Balaišių šeima (a.a. 

Veronikos Balaišienės-Vainaitės atminimui), I. 

McKenna, dr.A.L. Pacevičiai. 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,152.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$200.00 - L.O. Radzevičiai; $140.00 - N. Nielsen; 

$100.00 - R.B. Kmieliauskai, I. McKenna; $50.00 - J.D. 

Ažubaliai, R.V. Dementavičiai, R.L. Kaminskai, Z. 

Linkevičienė, E. Trinka. NUKENTĖJUSIEMS 

TURKIJOJE IR SIRIJOJE rinkliava – $130.00. 

Stambesnę $50.00 sumą aukojo - V.I. Pečiuliai. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $265.00. Stambesnę 

$50.00 sumą aukojo - B.B. Degučiai. 

NUKENTĖJUSIEMS TURKIJOJE IR SIRIJOJE 

rinkliavoje $100.00 aukojo - K.J. Batūrai. 
 



 

 

LIETUVIŲ PASAULYJE DIENA 
 

Brangūs lietuviai, 

Šių metų kovo 5-ąją vėl minime Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Ji visus kviečia pajusti ryšį su 

Tėvyne ir tarpusavio bendrystę, išlaikyti viltį, įsipareigojimą tiesai. Tą dieną melskimės asmeniškai, šeimose, 

parapijose, prašydami D 

ievo palaimos sau ir Lietuvai.  

Šiais metais melsimės ypatingomis aplinkybėmis, kai Europoje tęsiasi Rusijos agresija prieš 

nepriklausomą Ukrainą. Laisvę mylintys Ukrainos žmonės sudeda didžiules aukas, bet jų ryžtas apginti savo 

šalį yra nepalaužiamas. Jų kova primena mūsų tautos nueitą kryžiaus kelią, patirtas kančias. Praėjusiame 

amžiuje daugeliui lietuvių teko tremtinių ir pabėgėlių dalia, o karo audros juos nubloškė į įvairius kraštus. 

Šiandien remdami ukrainiečius mes stipriname ir savo šalies saugumą. Nepavarkime melstis už juos ir teikti 

jiems pagalbą.  

Prabėgo trys dešimtmečiai nuo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje ir penkeri metai nuo 

popiežiaus Pranciškaus vizito. Visuotinės Bažnyčios Ganytojų kelionės buvo svarbios ir paliko reikšmingą 

pėdsaką. 1993-iaisiais šv. Jonas Paulius II kvietė Lietuvos žmones atverti duris naujiems akiračiams ir „remtis 

Evangelija, kuri yra šviesa, apšviečianti žmogaus vertą visuomeninės pažangos kelią“. Popiežius linkėjo, kad 

šios šviesos dėka lietuviai gebėtų kurti gėrį, vieningai ir taikiai gyventi. Tai lieka aktualu ir šiandien. O popiežius 

Pranciškus, prabildamas į Lietuvos jaunimą, skatino neužmiršti savo tautos šaknų, pažinti jos džiaugsmus, 

kentėjimus ir vertybes. Šiais metais galime prisiminti prieš septynis šimtmečius pranciškonų vienuolių surašytus 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškus. Jis laiškuose brėžė Lietuvos kryptį į katalikiškąją Europą. 

Džiaugiamės, kad ryšiai su Vakarų pasaulio šalimis tapo įprasti, o Vilnius – mūsų sostinė ir daugybės bažnyčių 

miestas – jungia visus lietuvius. 

Praėjusiais metais visus palietė netikėta prel. Edmundo Putrimo mirtis. Būdamas Lietuvos vyskupų 

konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, jis rūpinosi, kad tarp minimų dienų atsirastų 

Maldos už lietuvius pasaulyje diena. Melskime Dievą už jį, prisimindami visus žemiškąjį gyvenimą baigusius 

tautiečius. 

Katalikų Bažnyčia leidosi į Sinodinę kelionę, o ateinantį rudenį Romoje vyks šiai temai skirtas Vyskupų 

sinodas. Pats žodis „sinodas“ reiškia ėjimą kartu. Esame skirtingi, bet mus vienija bendras kelias, kuriuo eidami 

mokomės bendruomeninės įžvalgos, dalijamės patirtimi ir stengiamės atverti širdį Šventosios Dvasios 

dvelksmui. Visus lietuvius kviečiame aktyviai įsitraukti į savo parapijų bei lietuviškų bendruomenių gyvenimą, 

prisiimti atsakomybę už jų ateitį, ugdyti savo tikėjimą. Tegul Kristaus Dvasia mus vienija ir veda, kad išliktume 

ištikimi savo tikėjimui ir brangiam tėvų paveldui. 
+Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas 

+Lionginas Virbalas SJ, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai 
 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) … 

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Viktoriją Duliebaitę-Žemaitienę ir  

           Duliebų šeimos gyvus bei mirusius 

2:00 v.d. už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus; a.a. dr. Stasį ir Janiną Pacevičius 
 
 
 
 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

(III.6) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(III.7) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Bronių ir Primą Saplius 

(III.8) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už a.a. Nargį Balytą 

(III.9) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. Joną ir Anelę Zakevičius 

(III.10) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Ramutę Kalendrienę, Vytenį ir Gražiną Stonkus, Eugenijų Čuplinską 

(III.12)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) a.a. Janusz ir Juliją Jaglauskus, Boženą Nowacką; 

           a.a. Oną Bugailiškytę (I metinės); a.a. Juozą (I metinės) ir Vandą Leonavičius; 

           a.a. Veroniką Balaišienę-Vainaitę (XX metinės) 

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

 


