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31-oji eilinio laiko savaitė                                                             spalio 31 d. 2021 m.                                          
spalio 31 d.  -  lapkričio 7 d.                                                          Sekmadienis                                                                             
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe.“   
                                                                                                              
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.31 d.   9:00  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja Dainius ir Dalia Lukoševičiai                                                                                            
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja Algis ir Micheline Beniušiai      
Pirm.   1 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Antr.    2 d.  18:00  už  visas sielas (Vėlinės) 
Treč.    3 d.  10:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja Liudas Stankevičius ir dukros  
Ketv.    4 d.  10:30  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja KLKM Draugija Montrealio   
                                                                                                                           skyrius  
Penk.   5 d.  10:00   
Šešt.    6 d.  17:00  už  Borisą Jungmeisterį (20 m.)  -  aukoja dukra Nijolė ir šeima  
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   
 
spalio 24 d. 2021,   rinkliava  230.00     žvakės  26.00                                                  
 
parapijai aukojo:   
 
po 100 dol.  Ieva Girdžiūtė Jakim, Rimas Keturka    
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.  
 
                                                                   
 
 
 
 
 



 
 

                                                                     Skelbimai                                                                  
 
 
Kviečiame visus dalyvauti rudenio talkoje ateinantį šeštadienį lapkričio 6 d. 10:30 val., 
bus apvalyta mūsų parapijos aplinka. Mes turime užtektinai grėblių, atsineškite savo 
įrankius šakoms pjauti ir savo maistą.    
 
                                                               ******   
 
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.   
 
                       
                      Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Ta prasme, žmogus nėra absoliučiai savivaldus. Visiškai savivaldi būtis yra Dievas. Jis 
yra pats iš savęs, turįs savyje visą tobulumą, gėrį, tiesą. Žmogus, kad ir būdamas 
laisva būtis, vis dėlto nėra visiškai nuo nieko nepriklausomas. Jo laisvė nėra visiška 
laisvė nuo visko. Jam reikia laisvės tik nuo išorinių varžtų, kurie prieštarauja jo 
prigimčiai ir paskirčiai, kurie kliudo natūralų jo išsivystymą bei veikimą ir žemina jo 
asmenį. Žmogui dera tokia savivalda, kuri leistų jam pasireikšti tinkamu būdu, 
nekliudytų bręsti fiziškai ir dvasiškai, padėtų jam išvystyti visus gabumus, siekti tikslo. 
Prisiderinimas prie tam tikrų tiesos ir tvarkos normų, ar paisymas saugojančių tas 
normas autoritetų, ne tik nėra žalingas, bet, priešingai, dargi labai naudingas. 
Žmogaus asmenybė dėl to ne tik neturi žalos, bet dar gali save tobuliau išvystyti.  
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