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10-oji eilinio laiko savaitė                                                             birželio 6 d. 2021 m.                                          
birželio 6 d.  -  birželio 13 d.                                                          Sekmadienis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.“              
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.  6 d.   9:00  už  parapiją    
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo 
Pirm.   7 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Antr.    8 d.  10:00   
Treč.    9 d.  10:00  už  Emiliją Paunksnienę  -  iš palikimo   
Ketv.  10 d.  10:00   
Penk. 11 d.  10:00   
Šešt.  12 d.  17:00  už  Povilą Rutkauską  -  aukoja žmona Nellie Rutkauskas   
Sekm.13 d.    9:00  už  Lietuvos tremtinius  -  aukoja Garbės Konsulas Arūnas   
                                                                                                              Staškevičius 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Vaupšų ir Intų šeimų mirusius  -  aukoja Antanas Intas 
 
gegužės 30 d. 2021,   rinkliava  210.00     žvakės  40.35                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
25 dol.  Nijolė Matusevičiūtė Forster   
po 20 dol.  N. Bagdžiūnienė, R.V. Bulotai, L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai,  
                  G.C. Laplante, A. Povilaitienė              
po 10 dol.  G. Niedvaras   
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                    
 
 



                                                                      
 
 
                                                                      
                                                                     Skelbimai                                                                  
 
 
Kvebeko valdžia paskelbė, kad Montrealio apylinkė pereina į „oranžinę zoną“ nuo 
pirmadienio, birželio 7-osios. Todėl nuo šios datos bus leidžiama iki 100 žmonių 
bažnyčiose per Šv. Mišias, tačiau tikintieji dar turi visada dėvėti kaukę, laikytis 2 metrų 
atstumo ir plauti rankas prieš Šv. Komuniją. Taip pat, bažnyčiose laidotuvėse ir 
vestuvėse negali dalyvauti daugiau kaip 25 tikintieji. 
 
                                                               ****** 
 
Gegužės 28 d. Niagara Falls, Ont., ligoninėje mirė Raimondas Kunnapuu, 70 m. 
amžiaus. Liūdi jo žmona Carmen, dukra Tiiu, vienas anūkas ir jo teta,krikšto mama 
Hilda Lapinienė, mūsų parapijietė. Raimondas gyveno Niagara on the Lake, Ont. 
Užuojauta visiems artimiesiems. 
 
 
                                                                
 
                       Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
3. Fizinė tvarka   Pasiėmęs darbą, aš renkuosi jam tinkamiausias priemones, daiktus. 
Daiktai turi savo įstatymus, tvarką, paskirtį. Rašomąja mašinėle negalima siūti, ir 
siuvamąja negalima rašyti. Man tenka daiktų tvarką perprasti. Kol jų neperprantu, 
vartoju netiksliai, jaučiuosi jų atžvilgiu lyg nelaisvas. Tai kliudo mano darbą, ir mano 
veiksmas būna lyg suvaržytas. Kai tuos daiktus perprantu, imu juos vartoti pagal jų 
prigimtį ir tvarką, rodos, mano paties rankos atsilaisvina ir mano dėmesys 
nebesitempia. Aš veikiu sklandžiau, mikliau, ir mano darbas darosi tikslingesnis bei 
prasmingesnis. 


