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28-oji eilinio laiko savaitė                                                             spalio 10 d. 2021 m.                                          
spalio 10 d.  -  spalio 17 d.                                                            Sekmadienis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „Viešpatie, mus atgaivinki savo malone, ir džiūgausim, kol  
                                                                                                                   gyvuosim.“    
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.10 d.   9:00  už  Juozą Burbą (40 m.)  -  aukoja Irena Burbaitė Gumauskienė ir   
                                                                                                                             šeima   
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Kazimierą ir Veroniką Stirbius  -  aukoja dukra Laima Dainienė       
Pirm. 11 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Antr.  12 d.  10:00   
Treč.  13 d.  10:00  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja Danutė Staškevičienė   
Ketv.  14 d.  10:30  už  Reginą Staškevičiūtę Piečaitienę  -  aukoja mama Danutė   
                                                                                                               Staškevičienė  
Penk. 15 d.  10:00   
Šešt.  16 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo   
Sekm.17 d.    9:00  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja Silvija ir Arūnas Staškevičiai                            
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja KLKM Draugija Montrealio   
                                                                                                                           skyrius  
 
spalio 3 d. 2021,   rinkliava  508.00     žvakės  83.80                                                  
 
parapijos mokestis  40 dol.  Kristina Mališkaitė   
 
parapijai aukojo:  
350 dol.  Saulius ir Vida Goriai   
300 dol.  Rainer Gentemann,  100 dol.  Rimas Keturka   
40 dol.  Nijolė Bagdžiūnienė 
po 20 dol.  L. Dainienė, A.V. Givis, G.C. Laplante, Angelė Ptašinskienė  

 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  



 
                                                                    

                                                                    Skelbimai                                                                  
 
Primename visiems kad ateinantį sekmadienį spalio 17 d. po 10:30 val. Šv. Mišių mūsų 
bažnyčioje bus metinis Aušros Vartų Parapijos susirinkimas, prašome visus 
parapijiečius dalyvauti. Bus pristatyta 2020 m. finansinė apyskaita, ir bus diskutuojami 
kiti parapijos reikalai. Dvi parapijos komiteto narės baigia savo pirmąją 3 metų 
kadenciją, jos gali būti patvirtintos antrajai 3 metų kadencijai. 
 
                                                               ******    
 
Šį šeštadienį spalio 16 d. 11 val. bus vestuvės mūsų parapijoje, sutuoktiniai yra  
Dr. Donald Doell ir Andrea Lattik. 
 
                                                               ******   
 
Prašome visus mūsų parapijiečius sumokėti metinį parapijos mokestį (40 dol.), jeigu to 
dar nepadarė. 
 
 
                      Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Žmogiškojo proto įstatymas, pabrėžia Popiežius Leonas XIII savo enciklikoje 
„Libertas“, niekad negalėtų turėti įstatymo galios, jeigu jis nebūtų atgarsis ir 
paaiškintojas aukštesnės išminties. Žmogus negali būti pats vyriausias įstatymų 
leidėjas, nustatąs savo paties veiksmų taisykles. Iš to savaime seka, kad prigimties 
įstatymas yra amžinas įstatymas. Jisai yra įgimtas protingoms būtims, kad jas lenktų 
tinkamai elgtis, tai yra siekti joms skirto tikslo. Šis amžinasis įstatymas yra visą pasaulį 
valdančio Kūrėjo - Dievo amžinasis protas. 


