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14-oji eilinio laiko savaitė                                                               liepos 4 d. 2021 m.                                          
liepos 4 d.  -  liepos 11 d.                                                                Sekmadienis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Mūsų akys įsmeigtos į Viešpatį, laukia, kad pasigailėtų.“   
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.  4 d.   9:00  už  Vincą Saulių Gumauską  -  aukoja Irena Burbaitė  
                                                                                            Gumauskienė ir šeima 
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Joną Kęstutį Zabielą  -  aukoja Janina Milaknis ir šeima  
Pirm.   5 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Antr.    6 d.  10:00   
Treč.    7 d.  10:00   
Ketv.    8 d.  10:00   
Penk.   9 d.  10:00   
Šešt.  10 d.  17:00  už  Vincą Piečaitį (1 m.)  -  aukoja Zenonas ir Roma Valinskai   
Sekm.11 d.    9:00  už  parapiją 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Joną Kęstutį Zabielą  -  aukoja Janina Milaknis ir šeima 
 
birželio 27 d. 2021,   rinkliava  371.00     žvakės  37.00                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
120 dol.  Gilles ir Cécile Laplante 
po 20 dol.  V.R. Bulotai, H.E. Celtoriai, L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, J.V. Gurkliai,   
                  E.R. Verbylai              
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                    
 
 
                                                                      



 
 
                                                                   Skelbimai                                                                  
 
Birželio 14 d. Kingston, Ont., mirė Alfonsas Juozas Stankus, 96 m. amžiaus. Jis gimė ir 
augo Montrealyje, Ville Emard distrikte, priklausė Šv. Kazimiero Parapijai, stojo į 
Kanados laivyną (Royal Canadian Navy), po to gavo darbą Northern Electric 
kompanijoje, kurioje dirbo iki pensijos. Montrealyje jis sukurė ršeimą su Adele 
Skruibyte ir sužaugino keturias dukras: Adelę, Anitą, Andrea ir Alicią. Jis su savo šeima 
persikėlė į Brampton, Ont, 1961 m., ir nuo 1976 m. jie gyveno Kingstono apylinkėje. 
Liūdi Alfonso žmona Adelė (Della), dukros, anūkai Chad, Courtney, Cameron ir Jessie, 
proanūkai Laterra, Rylee ir Brennan ir kiti giminės ir draugai. Užuojauta visiems 
artimiesiems.     
 
                                                               ****** 
 
Mūsų parapijos komitetas išnuomojo 4 vietas automobilių pastatymui mūsų pastatymo 
aikštelėje (parking lot) Communauto Inc. kompanijai nuo birželio mėnesio, pasirašytas 
kontraktas. Prašome mūsų parapijiečiams ir visiems, kurie naudoja tą aikštelę, 
nestatyti savo automobilių tose vietose, kurios yra rezervuotos šiai kompanijai. Tos 
vietos yra aiškiai pažymėtos ženklais. Dėkojame visiems už supratimą.   
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Dorinė neigiamoji laisvė yra panaši į valios laisvę, tai yra nebuvimas kliūčių norėti. 
Žmogus nori, arba vartoja savo valią, nebūdamas nuo nieko priklausomas. Pagal 
Schopenhauerį, dorinei laisvei negali būti jokių išorinių kliūčių. Vienintelės kliūtys, 
kurios žmogaus valiai galinčios daryti įtakos, esančios tik išvidinės. Dorinės laisvės 
klausimas pasilieka tiktai pasirinkimo laisvės ribose. Tuo tarpu, kiti laisvės problemos 
svarstytojai eina toliau, išskirdami dorinę laisvę kaip atbaigiamąją. Pasirinkimo (valios) 
laisvė jiems reiškia tik sąlygą arba pradinę plotmę siekti aukščiausiu tikslu paženklintos 
laisvės. Vokiečių moralistas Juozas Mausbachas (miręs 1931 m.) dėlto ir skiria valios 
laisvę nuo dorinės. Valios laisvę jis supranta kaip nebuvimą jokios prievartos, 
išplaukiančios iš įgimto palinkimo arba iš dvasinio loginio įstatymo. Ši laisvė, jo 
manymu, yra psichologinis metafizinis dalykas.   


