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4-oji Velykų savaitė                                                                     gegužės 8 d. 2022 m.                                          
gegužės 8 d.  -  gegužės 15 d.                                    Sekmadienis ir Motinos Diena                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys.” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.  8 d.   9:00  už  Natalijų Baltrukonį  -  aukoja žmona Kristina   
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Nellie Rutkauskas  -  aukoja Lester, John, Linda ir  
                                                                                  Joan Jackson Jokūbauskas 
Pirm.   9 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Antr.  10 d.  10:00   
Treč.  11 d.  10:30  už  Mariją Deltuvienę  -  aukoja Haroldas ir Elvyra Celtoriai 
Ketv.  12 d.  10:00   
Penk. 13 d.  10:30  už  Mariją Deltuvienę  -  aukoja Antanas ir Lina Mickai 
Šešt.  14 d.  17:00  už  Emiliją Paunksnienę  -  iš palikimo 
Sekm.15 d.    9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja žmona Micheline 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Charles Jakubonis  -  aukoja šeima 
 
gegužės 1 d. 2022,    rinkliava  170.00     žvakės  11.00                                                       
 
parapijai aukojo:   
 
50 dol.  Rytis ir Vilija Bulotai     
25 dol.  Danutė Jaugelienė  
po 20 dol.  A.V. Givis, V.S. Goriai  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   
                                                                    
 
 
 
 



 
 
                                                                   

                                                                    Skelbimai                                                                  
 
Sveikiname visas motinas, ypač mūsų parapijos motinas, Motinos Dienos proga, lai 
Dievas jas visas laimina šiame gyvenime gera sveikata ir vaikų meile, ir duoda visoms 
amžinąjį gyvenimą.       
 
                                                               ****** 
 
Šventas Tėvas Popiežius Pranciškus labai rūpinasi migrantais, pabėgėliais ir 
tremtiniais visame pasaulyje, ir jis mus ragina visada atsiminti keturis dalykus: juos 
reikia priimti, apsaugoti, šelpti ir integruoti (angliškai: welcome, protect, promote and 
integrate). Šie keturi principai yra esminiai visose situacijose kur yra migracija arba 
žmonių judėjimas, ir mes, išeivijos lietuviai, esame arba migrantai, arba migrantų 
palikuonys, tai kažkas mums arba mūsų tėvams, seneliams ar proseneliams, padėjo 
šia prasme. Dabar yra mūsų eilė padėti kitiems, naujiems imigrantams, pabėgėliams ir 
tremtiniams čia Kanadoje ir pasaulyje.  
 
           Popiežiaus Pranciškaus žodis apie migrantus ir tremtinius, ir malda (2021)  
 
Pranašas Joelis pranašavo mesijinę ateitį kaip Dvasios įkvėptų sapnų ir regėjimų laiką: 
“Tada išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos, jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seni 
žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus” (Joel 3:1). Esame 
kviečiami bendrai svajoti. Nebijokime svajoti, svajoti kartu kaip viena žmonija, kaip to 
paties kelio bendrakeleiviai, tos pačios žemės sūnūs ir dukros – ši žemė yra mūsų 
bendri namai, o visi esame seserys ir broliai. (plg. Fratelli tutti, 8) 
 
                “Šventasis mylimasis Tėve, tavo Sūnus Jėzus mus mokė,  
                 kad danguje kyla didžiulis džiaugsmas, kai atsiranda tas,  
                 kuris buvo pražuvęs, kai tas, kuris buvo išskirtas, atstumtas ar atmestas,   
                 vėl iš naujo priimamas į mūsiškį „mes“, ir tas „mes“ vis didėja ir plečiasi.  
  
                 Prašome Tavęs: suteik visiems geros valios žmonėms malonę vykdyti  
                 tavo valią pasaulyje. Palaimink kiekvieną priėmimo ir pagalbos gestą,   
                 kuriuo gyvenantieji tremtyje vėl įvedami į bendruomenės ir Bažnyčios „mes“,   
                 kad mūsų žemė galėtų tapti tokia, kokią Tu ją sukūrei:  
                 visų brolių ir seserų bendri namai. Amen.“      
 
         


