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

Sekmadienio psalmė: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga. 

  
* MIŠIOLĖLYJE šio sekmdienio skaitiniai – p. 438, o 

ateinančio sekmadienio – p. 443. 
 

Kovo 19, sekmadienį 
 

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

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

* Šį savaitgalį mūsų parapijoje vyksta GAVĖNIOS 

SUSIKAUPIMAS kartu su br. kun. Frederiku Simoniu 

iš Tiberiados bendruomenės (Zarasų r.). Dėkojame 

svečiui už aplankymą ir pasidalinimą Dievo žodžiu. 
 

* „Žodis tarp mūsų“ kovo-balandžio knygelės jau 

gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė. 
 

* Toronto KLB valdyba visus kviečia į LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS (V16 ir K11) šventę kovo 26, 

sekmadienį, 4 v.d. Anapilyje, 2185 Stavebank Rd., 

Mississaugoje. Dalyvaus rašytojas Antanas Šileika, 

“Gintaro” Toronto jaunimo ansamblio vaikai, jauniai ir 

studentai, Toronto “Maironio” lituanistinės mokyklos 

mokiniai bei Toronto karališkosios muzikos 

konservatorijos studentai. 
 

* Balandžio 15, Atvelykio šeštadienį, po 2 v.d. Mišių, 

Gerojo Ganytojo kavinėje Wasaga Beach apylinkės 

LIETUVIŲ BŪRELIS 3 v.d. visus kviečia 

ATVELYKIO PIETUMS. Kaina asmeniui – $30. 

Vaišėms bilietus iki balandžio 12, trečiadienio, 

užsisakykite pas Jūratę tel. (705) 429-6921 arba Reginą 

e.paštu: reginaurban@hotmail.com.  

 
KVIEČIAME Į GAVĖNIOS SUSIKAUPIMĄ 

 

* Šį savaitgalį mūsų parapijoje vyksta gavėnios 

susikaupimas kartu su br. kun. Frederiku Simoniu iš 

Tiberiados bendruomenės (Zarasų r.). 

– Kovo 18, šį 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, šį 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, šį šeštadienį. Nuo 1:30 v.d. 

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

Mišių – pabendravimas su svečiu misijos kavinėje.  

 
PARAMA UKRAINOS ŽMONĖMS 

 

* Prie žiniaraščių padėti vokeliai “Tikinčiajai Lietuvai” 

skirtai rinkliavai. Vokelius su aukomis galite grąžinti 

parapijai iki balandžio 16, Atvelykio sekmadienio. 

Šiais metais aukos “Tikinčiosios Lietuvos” 

rinkliavoje 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: $300.00 - D. Stonkus; $200.00 - D. 

Kalendraitė. * Šventovės stogo dengimui aukojo 

$400.00 - J.I. Ross. Stogo dengimas įkainotas 

$150,000.00, iš viso surinkta $85,390.00. 

 

* Lietuvos kankinių šventovėje praeito sekmadienio 

rinkliava – $1,027.00. Stambesnes sumas aukojo: 

$200.00 - G.D. Sakai, E.R. Stravinskai; $120.00 - O. 

Ažubalienė; $50.00 - R.V. Dementavičiai, R.L. 

Kaminskai, E. Trinka. 
 

* Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 

praeito sekmadienio rinkliava – $930.00. Stambesnes 

sumas aukojo: $150.00 - J. Freimanas, A.R. Jasinevičiai; 

$120.00 - K.J. Batūrai; $100.00 – E. Šiurnienė (a.a. 

Birutės Jonaitienės atminimui); $75.00 - A. Šimonėlienė; 

$50.00 - L. Šeškuvienė. 
 



  
 

GAVĖNIOS PASNINKAS, SINODINĖ KELIONĖ (III dalis) 
 

Priartėjame prie kulminacijos. Evangelijoje pasakojama, kad Jėzus „atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas 

sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa“ (Mt 17, 2). Čia yra „viršūnė“, kelionės tikslas. Pagaliau 

įkopus, kai trys mokiniai su Jėzumi stovi ant aukšto kalno, jiems suteikiama malonė išvysti šlovingąjį Jėzų, 

spindintį antgamtine šviesa, kuri ateina ne iš išorės, bet sklinda iš jo paties. Dieviškas šio regėjimo grožis 

nepalyginamai viršijo visas mokinių pastangas, kurių prireikė kopiant į Taborą. Panašiai kaip bet kuriame 

įtemptų pastangų reikalaujančiame žygyje į kalnus: lipant aukštyn reikia įdėmiai stebėti kelią, tačiau galiausiai 

atsiverianti panorama užlieja nuostaba ir apdovanoja savo didybe. Taip pat sinodo eiga dažnai atrodo sudėtinga, 

ir kartais galime netekti motyvacijos. Tačiau pabaigoje mūsų neabejotinai laukia kažkas nuostabaus ir 

stulbinančio, kas padės mums geriau suprasti Dievo valią ir mūsų užduotį tarnaujant jo Karalystei.   

Mokinių patirtis ant Taboro kalno dar labiau praturtinama, kai šalia atsimainiusio Jėzaus pasirodo Mozė 

ir Elijas, įkūnijantys Įstatymą ir Pranašus (plg. Mt 17, 3). Kristaus naujiena yra senosios Sandoros ir pažadų 

išsipildymas; ji neatsiejama nuo Dievo ir jo tautos istorijos ir atskleidžia jos giliąją prasmę. Panašiai ir Sinodinė 

kelionė yra įsišaknijusi tikinčiųjų Bendrijos tradicijoje ir kartu atvira naujumui. Tradicija yra įkvėpimo šaltinis 

ieškoti naujų kelių vengiant priešingų pagundų – sąstingio ir trumpalaikių bandymų.  
  Popiežiaus Pranciškaus žinia 2023 metų gavėniai 

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

MIRTIES PRANEŠIMAI 
 

* Kovo 5, sekmadienį, Toronte mirė a.a. Valė Jonaitytė, 83 m. amžiaus, Lietuvos kankinių parapijos Kanados lietuvių 

katalikių moterų draugijos pirmininkė. Jos lankymas ir atsisveikinimas Lietuvos kankinių šventovėje vyks kovo 21, 

antradienį, nuo 10 v.r., laidotuvių Mišios 11 v.r. Laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse. Atminimui galima užprašyti Mišias 

arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje bei Lietuvoje 

ją lydime malda. 
 

* Kovo 13, pirmadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse iš Lietuvos kankinių šventovės palaidota a.a. Birutė Jonaitienė, 93 m. 

amžiaus, mirusi kovo 6, pirmadienį, Collingwood mieste. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai 

(„Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su dukromis Egle Vair, Ona Narušiene ir Rita Jonaityte su šeimomis, broliu 

Gediminas Baranausku ir seserimi Zita Maciel, su visais giminėmis bei pažįstamais Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje ją 

lydime malda. 
 

* Kovo 13, pirmadienį, Toronte mirė a.a. Julius Jankauskas, 85 m. amžiaus. Apie jo laidotuves bus pranešta vėliau. 

Drauge su visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje, Amerikoje bei Lietuvoje jį lydime malda. 
 

 

 

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

ŠIO SAVAITGALIO MIŠIOS 

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

 

* Sekmadieninės Mišios Wasagoje (šeštadienį) … 

10:30 v.r. (youtube) už a.a. Povilą Venskaitį, Steponą Ignatavičių;  

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

2:00 v.d. už a.a. Leoną ir Emiliją Tribinevičius 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ATEINANČIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
 

(III.20) PIRMADIENĮ …................. 8:30 v.r. už a.a. Stasį Kaminską 

(III.21) ANTRADIENĮ .................... 11:00 v.r. už a.a. Valę Jonaitytę (laidotuvės) 

(III.22) TREČIADIENĮ ................... 8:30 v.r. už Lietuvos kankinių parapiją, Gerojo Ganytojo misiją ir visus lietuvius Kanadoje 

(III.23) KETVIRTADIENĮ ............. 8:30 v.r. už a.a. Aldoną Plačienę 

(III.24) PENKTADIENĮ .................. 8:30 v.r. už a.a. Darių bei Išganaičių, Onusaičių ir Mačiulių gyvus bei mirusius 

(III.26)  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.25) WASAGOJE (šeštadienį) ....... 2:00 v.d. už a.a. Raimundą Namiką ir Oną Namikienę 

 


