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11-oji eilinio laiko savaitė                                                           birželio 13 d. 2021 m.                                          
birželio 13 d.  -  birželio 20 d.                                                      Sekmadienis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.“              
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.13 d.   9:00  už  Lietuvos tremtinius  -  aukoja Garbės Konsulas Arūnas   
                                                                                                             Staškevičius   
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Intų ir Vaupšų šeimų mirusius  -  aukoja Antanas Intas 
Pirm. 14 d.  10:30  už  Algirdą Vasiliauską  -  aukoja Onutė Lukauskienė ir Laima   
                                                                                                                       Dainienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Antr.  15 d.  10:00   
Treč.  16 d.  10:00   
Ketv.  17 d.  10:00   
Penk. 18 d.  10:00   
Šešt.  19 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo   
Sekm.20 d.    9:00  už  Raimondą Kunnapuu  -  aukoja teta Hilda Lapinienė   
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Vladą Kronkaitį  -  aukoja Haroldas ir Elvyra Celtoriai 
 
birželio 6 d. 2021,   rinkliava  142.00     žvakės  27.00                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
100 dol.  Rimas Keturka  
po 20 dol.  N. Bagdžiūnienė, L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, D. Jaugelienė,              
                  G.C. Laplante 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                    
 
 



                                                                      
 
 
                                                                   Skelbimai                                                                  
Šiandien 9 val. Šv. Mišios yra už Lietuvos tremtinius. Garbės gen.konsulas Arūnas 
Staškevičius kviečia visus dalyvauti. Prieš 80 metų, birželio 14 - 15 naktį 1941 m., 
prasidėjo pirmoji banga trėmimų iš Lietuvos į Rusijos šiaurę, į Sibirą, į 
Kazachstaną ir į Tolimuosius Rytus. Per keletą dienų buvo ištremti traukiniais 
maždaug 35,000 žmonių (pagal „Encyclopedia Lituanica“, tačiau pagal 
„Vikipediją“ buvo ištremti 17,500 žmonių), prekybiniuose vagonuose, baisiose 
sąlygose, vyrai ir moterys, vaikai, studentai ir seneliai, ištisos šeimos, daugiausia 
ūkininkai, mokytojai ir valdžios tarnautojai bei jų šeimos. Kelionės trukdavo keletą 
savaičių, silpnesni ir vyresnieji dažnai mirdavo nepasiekę kelionės tikslo.Tie, kurie 
jį pasiekdavo, buvo vedami į lagerius arba priverstinio darbo stovyklas. Šis įvykis 
yra vadinamas „Baisusis Birželis“. Po karo, nuo 1945 m. iki 1950 m., dar buvo 13 
bangų trėmimų iš Lietuvos į sovietinius lagerius (pagal „Encyclopedia Lituanica“). 
Iš iš viso iš Lietuvos nuo 1941 m. iki 1953 m. buvo ištremta maždaug 130,000 
žmonių į sovietinius lagerius (pagal „Vikipediją“).     

 
                                                               ****** 
 
Birželio 2 d. Knowlton, Que., mirė Mae Newell Rinkevičius, 96 m. amžiaus, liūdi sūnus 
Brian, brolis Murray ir seserys Shirley ir Betty su šeimomis. A.a.Mae vyras Bronius 
Rinkevičius mirė 2011 m., jie daug metų gyveno Longueuil, Que. Laidotuvių pamaldos 
buvo „Darche“ laidotuvių namuose Longueuil, Que., birželio 8 d., pamaldas pravedė 
kun. Paulius (klebonas), dalyvavo taip pat Antanas ir Lina Mickai,  Albertas Lauraitis su 
žmona. 
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Daiktų atžvilgiu aš nesu visiškai laisvas. Mane saisto jų tvarka. Tačiau susiderinęs su 
ja, aš galiu laisvai ir tikslingai juos vartoti bei panaudoti. Panašiai aš turiu perprasti 
savo paties fizinę prigimtį ir jos tvarką. Tik tada aš galiu ją naudoti ne tik laisvai, bet ir 
tikslingai, prasmingai bei atsakingai.  
     Trejopa veiksmingosios laisvės tvarka (protinė, dorinė ir fizinė) išplaukia tad iš 
žmogiškos būties visumos. Laisvo veikimo šaltinis – valia nėra mano būties visuma, 
bet tik dalis. Ji ir veikia ne pati viena ir ne iš savęs pačios. Valios vyksmai susieti su 
proto ir sąžinės vyksmais bei jų tvarka. Visi dvasiniai vyksmai dar turi ryšį su fizine 
tvarka.  


