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20-oji eilinio laiko savaitė                                                       rugpiūčio 15 d. 2021 m.                                          
rugpiūčio 15 d.  -  rugpiūčio 22 d.                                          Sekmadienis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.“    
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.15 d.   9:00  už  parapiją 
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Praną Montvilą  -  aukoja Romas Otto 
Pirm. 16 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Antr.  17 d.  10:00   
Treč.  18 d.  10:00   
Ketv.  19 d.  10:00   
Penk. 20 d.  10:00   
Šešt.  21 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo   
Sekm.22 d.    9:00  už  parapiją 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Kęstutį Zabielą  -  aukoja Romas Otto 
 
rugpiūčio 8 d. 2021,   rinkliava  124.95     žvakės  67.00                                                  
 
parapijai aukojo:    
 
300 dol.  Česlovas ir Daina Vasiliauskai 
po 20 dol.  L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, E.R. Verbylai  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                    
 
 
                                                                      
 
 
                                                                    



 
 
 

                                                                     Skelbimai                                                                  
 
Šiandien, rugpiūčio 15 d., yra Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė, Lietuvoje 
vadinama „Žolinės“. Šiandien, daugelyje Lietuvos parapijų, mergaitės ir moterys 
dalyvauja procesijose su vainikais ant galvos ir su baltais drabužiais. Šie vainikai yra 
supinti iš žolių ir gėlių, ir jie simbolizuoja skaistybę, dorybę ir visas krikščioniškas 
vertybes. Šios vertybės yra siūlomos ir skatinamos visiems katalikams, visiems 
krikščioniams, ir visiems geros valios žmonėms. Taip pat, Žolinių šventė mums 
primena kad Marija, Dievo Motina, nebuvo palaidota jos žemiškojo gyvenimo 
pabaigoje, nes nebuvo dera kad jos kūnas sugestų žemėje --- ji yra Nekaltai Pradėtoji 
ir ji mums davė Jėzų Kristų per Šventąją Dvasią. Todėl ji buvo paimta į dangų, ir yra 
vieta Jeruzalėje kur per tradiciją tas atsitiko, kur yra pastatyta „Užmigimo“ (lotyniškai 
„dormitio“) bazilika, nes Marija ten užmigo, ne numirė.    
                      
 
                      Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Vienas ir antras kraštutinumas rodo gilų šios problemos nesupratimą. Savivalda nėra 
nei mechaniškas valdymas, nei asmeniška savivalė. Kas gi ji yra? Žiūrint žodinės 
prasmės, savivalda reiškia savęs valdymą, tvarkymą. Tuo pabrėžiami trys dalykai: 1. 
Žmogus yra sau būtis, 2. Žmogus yra būtis gebanti ir privalanti save valdyti, ir  
3. žmogus yra būtis žinanti savęs valdymo ribas – tvarką ir tikslą. Būti tad savivaldžiu 
reiškia žinoti bendros tvarkos ribas ir pačiam savitai tvarkytis bei valdytis.   


