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32-oji eilinio laiko savaitė                                                          lapkričio 7 d. 2021 m.                                          
lapkričio 7 d.  -  lapkričio 14 d.                                                  Sekmadienis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Mano siela, Viešpatį garbink.“   
                                                                                                              
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.  7 d.   9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja Rita Baršauskas ir Rimas Navikėnas 
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Algirdą Beniušį  -  aukoja Aldona Otto 
Pirm.   8 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Antr.    9 d.  10:00   
Treč.  10 d.  10:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja Hilda Lapinienė 
Ketv.  11 d.  10:30  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo  
Penk. 12 d.  10:00   
Šešt.  13 d.  13:00  už  Stasę Naruševičienę (laidotuvių Šv. Mišios)    
                     17:00  už  Emiliją Paunksnienę  -  iš palikimo 
Sekm.14 d.    9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja Rita Baršauskas ir Rimas Navikėnas   
                     10:00  Šv. Rožančius   
                  10:30  už  Gustavą ir Stasę Celtorius  -  aukoja Haroldas ir Elvyra Celtoriai   
 
spalio 31 d. 2021,   rinkliava  110.00     žvakės  72.00                                                  
 
parapijai aukojo a.a. Boriso Jungmeisterio atminimui: 100 dol. Nijolė Jungmeisteris   
parapijai aukojo a.a. Adelės Jungmeisterienės atminimui: 100 dol. Nijolė Jungmeisteris   
 
kitos aukos parapijai:  
 
320 dol.  Rimas Keturka    
po 30 dol.  Hilda Lapinienė, Kanados Lietuvių Fondas   
po 20 dol.  L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, G.C. Laplante, A. Povilaitienė  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas. 
Šiandien laikrodžiai yra pasukami vieną valandą atgal.  
 
                                                                   



 

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
Dėkojame visiems kurie dalyvavo ir padėjo parapijos talkoje vakar: Antanas Mickus, 
Gytis Niedvaras (kuris irgi pataisė kryžių), Rytis ir Vilija Bulotai, Aušra Banionienė, 
Dalija Gabrėnaitė Savignac, Denise Kudirka, Elvyra Šimkutė Constantin su dukra, ir 
brolis Kunigas Frederikas Simonis. Dievas telaimina juos ir jų šeimas. Taip pat per 
talką pasirodė mūsų parapijietė Aldona Morkūnienė su dukra Vida, jos pabendravo su 
visais, dėkojame joms už apsilankymą.  
 
                                                               ******   
Michèle Al Khoury iš Montrealio Arkivyskupijos kviečia katalikišką jaunimą (13 iki 30 
metų amžiaus) dalyvauti Kristaus Karaliaus šventėje Montrealio katedroje, „Christ the 
King Vigil“, penktadienį lapkričio 19 d. 19 val., ten bus adoracija, muzika, maldos ir 
liudijimai. Galite gauti daugiau informacijos apie šį įvykį ir apie kitus įvykius jaunimui 
šiuo e.pašto adresu: malkhoury@diocesemontreal.org.   
 
                                                               ******   
Lapkričio 1 d. St. Jean sur Richelieu ligoninėje mirė Stasė Piečaitytė Naruševičienė,  
91 m. amžiaus, ji buvo mūsų parapijietė ir paskutiniu laiku gyveno slaugos namuose 
Chambly, Que. mieste. Jinai su vyru a.a. Jonu dalyvavo Montrealio lietuvių gyvenime, 
priklausė Rūtos Klūbui. Liūdi dukros Roma ir Gaila, anūkai Lyana, Kristina, Dalia, 
Nicolas ir Stephanie, 6 proanūkai, ir kiti giminės ir draugai. Laidotuvių Šv. Mišios bus 
mūsų parapijoje šeštadienį lapkričio 13 d. 13 val., vizitacija bus 12 val. Užuojauta 
visiems artimiesiems.   
                                                               ******   
Mūsų parapijos metinė šventė bus sekmadienį lapkričio 28 d., Šv. Mišios bus 12 val., 
per Mišias gros Aleksandras Stankevičius ir giedos Kristina Kliorytė, bus vaišių, ir bus 
religinis koncertas bažnyčioje, gros Manuel Blais ir giedos Éric Prud’homme. Taip pat, 
bus pristatytas ir išdalintas mūsų parapijos 70 metų jubiliejaus kalendorius 2022-iems 
metams. Dalyvaukime visi. Kalėdų plotkelės yra dalinamos po Šv. Mišių sekmadieniais 
zakristijoje, arba per susitarimą su klebonu kitomis dienomis. 
 
                      Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Imkime medį. Kad jis galėtų natūraliai augti ir vystytis, jam reikia laisvės. Jei kas 
prilenktų jį prie žemės, vietoj leisti jam augti į viršų, arba neleistų jam naudotis šviesa ir 
oru, arba neduotų vandens, tai būtų pažeista medžio laisvė, kurios jis privalo, ir tas 
medis negalėtų augti. Tačiau medis neturi visiškos laisvės. Jis yra priklausomas 
žemės, iš kurios traukia maistą, atmosferos spaudimo dėsnių, klimato, temperatūros ir 
kitų aplinkybių. Tie dalykai kurie duoda medžiui laisvę tuo pačiu ir varžo jo laisvę: 
medis pražūtų jeigu negautų šviesos, oro ir vandens. Medis gali turėti tik tokią laisvę, 
kokios reikia jo prigimčiai. Atvirkščiai, jo prigimčiai priešinga laisvė ne tik neleistų jam 
vystytis, bet neštų mirtį. Šitokia laisvė reikštų nebe savivaldos, bet anarchijos laisvę. 

mailto:malkhoury@diocesemontreal.org

