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7-oji Velykų savaitė                                                                   gegužės 16 d. 2021 m.                                          
gegužės 16 d.  -  gegužės 23 d.                                       Kristaus Žengimas į Dangų                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo, gaudė trimitai,   
                                                                                                      Viešpačiui žengiant.“              
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.16 d.   9:00  už  parapiją    
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Charles Jakubonis (6 m.)  -  aukoja šeima  (Šeštinės) 
Pirm. 17 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Antr.  18 d.  10:00   
Treč.  19 d.  10:00   
Ketv.  20 d.  10:00   
Penk. 21 d.  10:00   
Šešt.  22 d.  17:00  už  Emiliją Paunksnienę  -  iš palikimo 
Sekm.23 d.    9:00  už  parapiją 
                       9:45  Šv. Rožančius   
                     10:15  už  Albiną Urboną  -  aukoja žmona Zina  (Sekminės)   
 
gegužės 9 d. 2021,   rinkliava  263.00     žvakės  40.00                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
50 dol.  Nijolė Matusevičiūtė Forster   
po 20 dol.  H.E. Celtoriai, L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, H. Lapinienė,                   
                  G.C. Laplante, A. Povilaitienė, E.R. Verbylai           
po 10 dol.  N. Bagdžiūnienė, I. Girdžiūtė Jakim, D. Jaugelienė  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                    
 
 



                                                                      
 
 

                                                                     Skelbimai                                                                  
 
 
Montrealio Arkivyskupijos virtuali konferencija „Deuxième génération: un défi socio-
culturel“ buvo pereitą trečiadienį, dalyvavo mžd. 60 žmonių iš įvairių Montrealio etninių 
parapijų (communautés culturelles). Sociologijos profesorius iš Université du Québec à 
Montréal (UQAM) Victor Armony mums pristatė pagrindines imigrantų į Kanadą ir į 
Kvebeko provinciją tendencijas ir svarbiausius duomenis, ir kalbėjo apie kaip antros 
generacijos kanadiečiai ir kvebekiečiai integruojasi į visuomenę.  
 
                                                                ******     
 
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.     
 
                                                                ******    
 
Parapijiečiai ir kiti kurie nori kalbėti arba susisiekti su klebonu (Šv. Mišių užprašymui, 
ligonių lankymui, namų palaiminimui, ir bendrai) gali parašyti laišką parapijos adresu,  
parašyti e-laišką parapijos e-adresu, skambinti ir palikti žinutę parapijos telefonu    
(514-765-9037), arba skambinti į klebono rezidenciją Verdūne (514-761-4675). Šiuo 
metu, dėl Covid-19 pandemijos, klebonas negali įeiti į daugumą ligoninių ir slaugos 
namų, tai ligonių lankymas dabar yra labai suvaržytas. Taip pat, šiuo metu parapijiečių 
lankymas nėra leidžiamas Montrealio apylinkėje, nes esame raudonoje zonoje.     
                                                                
 
                       Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Motyvų klausimas iškyla savaime, kai tik valia, paraginta galimybių, ruošiasi rinktis 
veiksmą. Sakysim, aš noriu rinktis šį darbą. Kodėl? Jis geras, reikalingas. Kodėl geras, 
reikalingas? Motyvų tikslingumas ir prasmingumas man padeda galutinai pasirinkti. Aš 
norėjau to darbo, tai buvo mano laisvas noras, ir aš jį pasirinkau. Bet pasirinkau ne 
šiaip sau, o pagrįstai – radęs protingą pagrindą. 


