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8-oji eilinio laiko savaitė                                                           gegužės 23 d. 2021 m.                                          
gegužės 23 d.  -  gegužės 30 d.                                            Šv. Dvasios Atsiuntimas                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.“              
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.23 d.   9:00  už  parapiją    
                      9:45  Šv. Rožančius      
                    10:15  už  Albiną Urboną  -  aukoja žmona Zina  (Sekminės) 
Pirm. 24 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Antr.  25 d.  10:00   
Treč.  26 d.  10:00   
Ketv.  27 d.  10:00   
Penk. 28 d.  10:00   
Šešt.  29 d.  17:00   
Sekm.30 d.    9:00  už  parapiją 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Raimondą Malcių  -  aukoja Rytis ir Vilija Bulotai 
 
gegužės 16 d. 2021,   rinkliava  274.50     žvakės  38.00                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
300 dol.  Nellie Rutkauskas  
po 100 dol.  Phyllis Jakubonis, Rimas Keturka  
25 dol.  Nijolė Matusevičiūtė Forster   
po 20 dol.  L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, G.C. Laplante, A. Povilaitienė,                
                  E.R. Verbylai                   
po 10 dol.  D. Jaugelienė  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                    
 



 
                                                                      
 
 

                                                                     Skelbimai                                                                  
 
 
Kaip žinome, esame Šv. Juozapo metuose visoje Katalikų Bažnyčioje. Taip pat, 
Popiežius Pranciškus paskelbė prieš keletą mėnesių „Šeimos metus“ visoje Katalikų 
Bažnyčioje, jie prasidėjo Verbų Sekmadienyje ir baigsis Šv. Petro ir Povilo Šventėje, 
birželio 29 d. 2022 m. Pagaliau, dabar Popiežius Pranciškus paskelbė „Sinodų kelią“ 
kuris tęsis 3 metus visoje Katalikų Bažnyčioje, atsiliepti į dabartinio gyvenimo ir 
pasaulio iššūkius. Pirmuose metuose (spalio mėn. 2021 m. iki spalio mėn. 2022 m.) 
bus sinodas kiekvienoje vyskupijoje su visų parapijų atstovais, antruose metuose 
(spalio mėn. 2022 m. iki spalio mėn. 2023 m.) bus sinodas kiekviename krašte su visų 
to krašto vyskupijų atstovais, ir trečiuose metuose (spalio mėn. 2023 m. iki spalio mėn. 
2024 m.) bus sinodas Romoje su visų pasaulio kraštų atstovais. Pasimelskime kad 
Šventoji Dvasia įkvėptų visus dalyvius šiame Sinodų kelyje. 
                                                                
 
                       Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
2. Dorinė tvarka  Kai darbas yra tikslingas ir prasmingas, aš jaučiu vidinę pareigą jo 
imtis. Pasiėmęs, aš įsipareigoju. Darbo vertė nūnai darosi nebeatskiriama nuo manęs. 
Aš jaučiuosi už tai atsakingas, atseit – dalyvauju darbo pasekmėse. Tai nėra išorinis, 
teisinis atsakingumas, bet išvidinis, lyg su mano paties būtimi susijęs. Aš atsakau už tą 
darbą, tai yra – lyg kas manyje pačiame klaustų, kaip tu jį atlikai, ir aš atsakyčiau: 
gerai, tiksliai, teisingai ! Jei galiu taip atsakyti, jaučiuosi patenkintas, jei ne – esu 
nepatenkintas, neramus, dėl to kenčiu, nes jaučiuosi buvęs neteisus ir negarbingas.  


