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6-oji Velykų savaitė                                                                     gegužės 9 d. 2021 m.                                          
gegužės 9 d.  -  gegužės 16 d.                                   Sekmadienis  -  Motinos Diena                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.“              
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.  9 d.   9:00  už  gyvus šaulius ir už parapijiečius  -  aukoja Montrealio LKMN   
                                                                                                                Šaulių Kuopa 
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Mariją Matusevičienę (23 m.)  -  aukoja duktė Nijolė ir šeima  
Pirm. 10 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Antr.  11 d.  10:00   
Treč.  12 d.  10:00   
Ketv.  13 d.  10:00   
Penk. 14 d.  10:00   
Šešt.  15 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo 
Sekm.16 d.    9:00  už  parapiją 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Charles Jakubonis (6 m.)  -  aukoja šeima   
 
gegužės 2 d. 2021,   rinkliava  259.00     žvakės  33.00                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
po 50 dol.  Ieva Girdžiūtė Jakim, Liudas Stankevičius   
po 20 dol.  N. Bagdžiūnienė, R.V. Bulotai, L. Dainienė, N. Matusevičiūtė Forster,             
                  A.V. Givis, V.S. Goriai, H. Lapinienė, G.C. Laplante, A. Povilaitienė   
10 dol.  D. Jaugelienė  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas. 
Sveikiname visas mūsų parapijos motinas ir viso pasaulio motinas, Dievas telaimina jas ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                    
 



 
                                                                      
 
 

                                                                     Skelbimai                                                                  
 
 
Balandžio 28 d. Otavoje mirė Algimantas Gražys, 82 m. amžiaus, jis daug metų 
gyveno Montrealyje ir paskutiniu metu gyveno Ontario provincijoje. Liūdi žmona Carol 
Kreivytė Gražienė, dukros Christine ir Brigita, anūkai Elizabeth ir Eric, ir kiti giminės ir 
draugai. Užuojauta visiems artimiesiems. 
 
                                                                ******    
 
Montrealio Arkivyskupija ir Père Pierangelo Paternieri kviečia visus dalyvauti 
virtualinėje konferencijoje etninėms parapijoms per internetą, trečiadienį gegužės 12 d. 
19 val., įsijungti per šį tinklalapį: http://bit.ly/2e_generation.     
 
                                                                ******     
 
Sekmadienį gegužės 23 d. bus Sekminės, tą dieną Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 
prasidės 10:15 val. vietoj kad 10:30 val., nes bus ilgesnės maldos ir palaiminimas gale 
Šv. Mišių, tuo pačiu ir švenčiant Marijos mėnesį. 
                                                                
 
                       Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Veikimo tikslą apsprendžia protas. Priemonių tikslingumą nustato pati tų priemonių 
(daiktų) prigimtis bei tvarka. Garbingumą (vertę, atsakomybę) riboja sąžinė. Tuo būdu 
teigiamoji laisvė priklauso trijų pradų: proto, priemonių prigimties ir sąžinės. Kitais 
žodžiais, laisvė yra saistoma protinės, fizinės ir dorinės tvarkos.  
     1. Protinė tvarka   Kiekvienas laisvas veikimas turi savo vidinį pagrindą, savus 
motyvus. Tą pagrindą bei motyvus patiekia protas. Dėl to veiksmas nėra 
„suprotinamas“ ar proto tvarkai pavergiamas. Laisvos valios vyksme pradinis 
paakinimas priklauso konkrečioms galimybių padėtims. Jos pirmiausia paveikia valią. 
Protas nesukuria veiksmo, tik jį pagrindžia motyvais.   

http://bit.ly/2e_generation

