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2-oji Velykų savaitė                                                                 balandžio 11 d. 2021 m.                                          
balandžio 11 d.  -  balandžio 18 d.                                          Atvelykis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per   
                                                                                                                      amžius.“             
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.11 d.   9:00  už  Anicetą Burbienę (6 m.)  -  aukoja dukra Vida, Andrea, ir Saulius   
                                                                                                                               Goriai    
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Gražiną Paškevičienę  -  aukoja pusseserė Hilda Lapinienė 
Pirm. 12 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Antr.  13 d.  10:00   
Treč.  14 d.  10:00   
Ketv.  15 d.  10:00   
Penk. 16 d.  10:00   
Šešt.  17 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo 
Sekm.18 d.    9:00  už  Anicetą Burbienę (6 m.)  -  aukoja dukra Irena Burbaitė   
                                                                                                 Gumauskienė su šeima  
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Nataliją Jakonienę  -  aukoja Daiva Jaugelytė 
 
Balandžio 1, 3 ir 4 dd. 2021,   rinkliava  304.00     žvakės  43.25                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
100 dol.  Rimas Keturka   
40 dol.  Rytis ir Vilija Bulotai    
30 dol.  Michel ir Dalija Savignac 
po 20 dol.  N. Bagdžiūnienė, A.V. Givis, L.A. Jurėnai, Klaudijus Kuncevičius,                 
                  G.C. Laplante, D. Deltuvaitė Urbanavičienė, Rima Zubaitė                     
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    



                                                                      
 
 

                                                                     Skelbimai                                                                  
 
Mus sveikino Šv. Velykų proga Prel. Edmundas Putrimas iš Toronto, Gediminas ir Dalia 
Murauskai iš Omaha, Nebraska, ir Rima Zubaitė iš Toronto. 
 
                                                                 ******   
 
Kvebeko valdžia dabar leidžia iki 25 žmonių per Šv. Mišias, neskaitant kunigo, 
zakristijono ir skaitovės.    
 
                                                                 ******     
 
Mūsų parapijos komitetas nusprendė kad šeštadienį balandžio 24 d. 10 val. bus talka 
mūsų parapijoje, tvarkysime medžius, krūmus ir žemę aplink mūsų bažnyčią ir 
kleboniją, kviečiame visus parapijiečius ir jų šeimas prisidėti ir atnešti savo įrankius. 
Dėkojame iš anksto visiems kurie padės. Taip pat, komitetas nusprendė kad metinis 
parapijos susirinkimas bus spalio 17 d., ir metinė parapijos šventė bus lapkričio 28 d.  
                                                                
 
                       Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Šios trys pasirinkimo galimybės yra neatsiejamos nuo laisvės tikslo, būtent – paveikti ir 
sukurti žmogiškąjį asmenį. Paveikti reiškia kreipti asmenį į žmogiškąją pilnatvę, į 
galimą jos tobulumą. Ta prasme teigiamoji laisvė yra laisvė tobulėti. Tobulėjimo 
galimybės yra įvairios, žiūrint įvairių pasirinkimo galimybių. Iš trijų minėtų pasirinkimo 
galimybių, priešybės mažiausiai teikia tobulumo. Kodėl? Priešybių santykis ribojasi tos 
pačios rūšies veiksmingumu, pavyzdžiui, rašyti ar nerašyti, vaikščioti ar nevaikščioti. 
Toks pasirinkimas neturi platesnės skalės, dėl to nepraturtina valios veiksenos. Tačiau, 
šis pasirinkimas yra natūralus, ir jis priklauso pradiniam valios pasireiškimui. Šiuo 
pasirinkimu valia atlieka, sakytum, pradinę laisvės pratybą. Ta prasme, ši laisvė 
vadinama pratybinė laisvė.  


