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

    

Sekmadienio psalmė: Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja: “Tegul jūsų širdys nebūna storžievės” 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmdienio skaitiniai – p. 434, o 

ateinančio sekmadienio – p. 438. 
 

Kovo 12, sekmadienį 
 

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

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

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

kleboniją šeimyniškai pabendrauti ir pasidalinti Dievo 

žodžiu, Šv. Rašto pritaikymu kasdieniame gyvenime. 

Tai nuolatiniai dvasinių pratybų susitikimai. 
 

* Prieš 10 metų – 2013 kovo 13 buvo išrinktas Popiežius 

Pranciškus. Prisiminkime ir lydėkime jo tarnystę malda. 
 

* Popiežius Pranciškus kovo mėnesį kviečia melstis už 

tuos, kurie kenčia dėl blogio, patirto iš tikinčiųjų 

bendruomenės narių, kad jie pačioje Bendrijoje rastų 

konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią. 
 

* KLB kviečia į lietuvių, latvių ir ukrainiečių bendrą 

KONCERTĄ „Kartu iki pergalės“ kovo 12, šį 

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

paminėtas Kanados Lietuvių Bendruomenės 70-metis.  

Įėjimas – laisva auka, bus renkamos aukos Ukrainai. 
 

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

laikrodžiai pasukami vieną valandą pirmyn. 
 

* 2022 metų AUKŲ KVITAI valstybinių mokesčių 

(Income tax) sumažinimui parapijoje jau išdalinti, 

neatsiėmusiems yra išsiųsti paštu. 

Nuoširdžiai ačiū visiems už 2022 metais Lietuvos 

kankinių parapijai skirtas aukas ir svarbią paramą 

parapijos išlaikymui bei šventovės stogo dengimui. 
 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Anapilyje bus gegužės 28, 

sekmadienį. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 
 

* Šiais metais gavėnios susikaupimas mūsų parapijoje 

vyks kartu su br. kun. Frederiku Simoniu iš Tiberiados 

bendruomenės (Zarasų r.). 

– Kovo 18, šeštadienį, nuo 6 v.v. iki 7 v.v. vyks 

Šventoji valanda – Švč. Eucharistijos garbinimas. Tuo 

metu kviečiame švęsti Atgailos sakramentą (atlikti 

išpažintį). 7 v.v. bus palaiminimas Švč. Sakramentu. 

– Kovo 19, sekmadienį, nuo 9:30 v.r. iki 10:30 v.r. 

klausoma išpažinčių, 10 v.r.  Kryžiaus kelias, 10:30 v.r. 

Mišios ir pamokslas. Po Mišių pabendravimas su svečiu 

parapijos salėje. 
 

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje gavėnios 

susikaupimas vyks kovo 18, šeštadienį. Nuo 1:30 v.d. 

bus klausoma išpažinčių, 2 v.d. Mišios ir pamokslas. Po 

Mišių – pabendravimas su svečiu misijos kavinėje.  

 
MIRTIES PRANEŠIMAS 

 

* Kovo 5, sekmadienį, Toronte mirė a.a. Valė Jonaitytė, 

83 m. amžiaus, Lietuvos kankinių parapijos Kanados 

lietuvių katalikių moterų draugijos pirmininkė. Apie jos 

laidotuves bus pranešta vėliau. Drauge su visais 

giminėmis ir pažįstamais Kanadoje bei Lietuvoje ją 

lydime malda. 
 

AUKOS 
 

* Parapijai aukojo: $700.00 - E. Šiškuvienė; $560.00 - 

A.S. Medeliai. A.a. Elenos Mačiulienės atminimui 

parapijai paaukota - $330.00. 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,290.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$100.00 - M.S. Chomiak, R.R. DeIuliis, K.I. Paznėkai, 

V.I. Pečiuliai; $80.00 - V.V. Baliūnai, A.S. Zimnickai; 

$60.00 - F.G. Šiaučiūnai; $50.00 - J.I. Aleknevičiai, G.N. 

Andruliai, J. Baliūnas, R.L. Kaminskai, D. Soltys. 



  
 

GAVĖNIOS PASNINKAS, SINODINĖ KELIONĖ (II dalis) 
 

Į „rekolekcijas“ ant Taboro kalno Jėzus su savimi pasiima tris mokinius, pasirinkdamas juos būti 

ypatingo įvykio liudytojais. Jis nori, kad ši malonės patirtis būtų išgyventa ne pavieniui, bet pasidalinta bendrai, 

kaip yra visame mūsų tikėjimo gyvenime. Juk Jėzumi sekama drauge. Ir drauge, kaip Bažnyčia, kuri kaip 

piligrimė keliauja laiku, išgyvename liturginius metus, o juose – Gavėnią, eidami kartu su tais, kuriuos Viešpats 

įrikiavo šalia mūsų kaip bendrakeleivius. Panašiai kaip Jėzaus kopimas su mokiniais į Taboro kalną, galime 

sakyti, kad mūsų Gavėnios kelionė yra „sinodinė“, nes drauge keliaujame tuo pačiu keliu, būdami vienintelio 

Mokytojo mokiniai. Juk žinome, kad Jėzus pats yra Kelias, todėl tiek liturginėje, tiek Sinodinėje kelionėje 

Bažnyčia nedaro nieko kito, kaip tik siekia vis giliau ir visapusiškiau įžengti į Kristaus Išganytojo slėpinį.  
  Popiežiaus Pranciškaus žinia 2023 metų gavėniai 

 

* * * * * 

 

VYSKUPAS S. BUŽAUSKAS 
 

2023 m. vasario 27 d. Šventasis Tėvas Pranciškus tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno 

arkivyskupijos pagalbininku paskyrė Vilniaus arkivyskupijos kunigą Saulių Bužauską, dabartinį Marijos 

radijo programų direktorių.  

Kun. Saulius Bužauskas gimė 1972 m. liepos 19 d. Garliavoje (Kauno rajone). 1990 m. įstojo į Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakultetą, kurį baigė 1998 m. magistro laipsniu. 1997-1998 metais dirbo 

korespondentu „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje. 1998-2001 m. dirbo vyr. bibliotekininku Vilniaus universiteto 

bibliotekoje. Gyvendamas Vilniuje, įsijungė į „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės veiklą, 1997-1998 metais 

lankė Pašaukimo atnaujinimo mokyklą. 2001 m. įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. sausio 

20 d. įšventintas diakonu, o 2008 m. balandžio 12 d. įšventintas kunigu ir inkardinuotas Vilniaus 

arkivyskupijoje. Tarnystės vietos: 2008-2014 m. – Vilniaus arkikatedros parapijos vikaras; 2011-2019 m. – 

Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos kapelionas; 2014-2018 m. –  Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos 

dvasios tėvas; 2018-2019 m. – Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras; nuo 2019 m. iki šiol 

yra Marijos radijo programų direktorius ir dvasios tėvas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Paskirtojo 

vyskupo Sauliaus Bužausko šventimai vyks balandžio 22 d., šeštadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje.  
  Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje pranešimas 
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ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) … 

10:30 v.r. (youtube) už a.a. 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 (I metinės) 

 2:00 v.d. už a.a. Romą ir Joaną Dūdus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(III.13) PIRMADIENĮ …................. 11:00 v.r. už a.a. Birutę Jonaitienę (laidotuvės) 

(III.14) ANTRADIENĮ .................... 8:30 v.r. už a.a. Sofiją Siemieniecką 

(III.15) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(III.16) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. Jadvygą Kaminskienę 

(III.17) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Eleną Mačiulienę (I mėn.) 

(III.19)  SEKMADIENĮ …................ 10:30 v.r. (youtube) a.a. Povilą Venskaitį, Steponą Ignatavičių;  

          a.a. Stasį Grigutį (Ožkinių kaimo); Repšių ir Krištaponių gyvus bei mirusius 

(III.18) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Leoną ir Emiliją Tribinevičius 

 


