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11-oji eilinio laiko savaitė                                                          birželio 12 d. 2022 m.                                          
birželio 12 d.  -  birželio 19 d.                                                     Švč. Trejybė                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.12 d.   9:00  už  Poppy Dubois sveikatą  -  aukoja Angelija Ptašinskienė 
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Mykolą Lukošių (46 m.)  -  aukoja dukra Micheline Beniušis     
Pirm. 13 d.  18:00  už  Marcelę Jokūbaitienę ir Antaną Jokūbaitį  -  aukoja dukra ir  
                                                                                            sesuo Julija Adamonienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Antr.  14 d.  10:00   
Treč.  15 d.  10:00   
Ketv.  16 d.  10:00   
Penk. 17 d.  10:00   
Šešt.  18 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo 
Sekm.19 d.    9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja žmona Micheline 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Vaupšų ir Intų šeimų mirusius  -  aukoja Antanas Intas  
 
birželio 5 d. 2022,    rinkliava  135.00     žvakės  35.05                                                       
 
parapijai aukojo:   
 
po 20 dol.  A.V. Givis, V.S. Goriai, H. Lapinienė 
15 dol.  N. Bagdžiūnienė 
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   
                                                            
 
                                                                      
                                                                      
 



 
 

                                                                    Skelbimai                                                                  
 
Aušros Vartų Parapija ruošia lėšų telkimui Muzikos Vakarą šį šeštadienį birželio 18 d.  
18 val. mūsų parapijos salėje, Ian Plansker (pianinas) ir Fiona Marchetto (smuikas) 
duos klasikinės muzikos koncertą, jie yra studentai McGill Universiteto muzikos 
fakultete, ir Ian yra mūsų parapijos vargonininkas. Koncertas bus iki 19 val., po to bus 
vaišės. Įėjimas yra 10 dol., o vaišės bus laisva auka. Dalyvaukime visi. 
 
                                                                ****** 
 
Šiomis dienomis sužinojome kad mūsų ilgametis parapijietis Antanas Račinskas mirė 
kovo 13 d. 2021 m., Lasalle General ligoninėje, sulaukęs 95 m. amžiaus. Jis buvo 
Montrealio LKMN Šaulių Kuopos narys, dalyvavo Rūtos Klūbe ir kitose organizacijose. 
Liūdi jo dukra Monique ir sūnus Raymond, anūkai Marie, Katia ir Alexandre, ir kiti 
giminės ir draugai. Jo pelenai buvo palaidoti Urgel Bourgie kolumbarijume Lasalle 
priemiestyje. Užuojauta visiems artimiesiems.    
 
                                                                ******     
 
Brolis Vidas Stumbrys, Tiberijados Brolijos narys, tris metus gyveno Montrealyje ir 
studijavo Institut de Formation Humaine et Intégrale de Montréal (IFHIM). Jis pabaigė 
mokslus, gavo diplomą, ir birželio 9 d. išskrido atgal į Lietuvą, kur jis tęs savo misiją 
Baltriškėse ir kitur, dirbant evangelizacijoje ir pastoracijoje, ypač su jaunimu. Kartu su 
juo irgi vyko Brolis Benediktas ir Sesuo Miriam, o gale šio mėnesio išvyks Brolis 
Kunigas Frederikas Simonis – jis grįš rugsėjo mėnesyje tęsti savo studijas. Linkime 
visiems sveikatos ir sėkmės, ir kad Dievas laimintų juos ir jų Broliją.      
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Tvarka išplaukia iš prigimties, trauka – iš vertybių, pagalbą – iš Dievo. Žmogus savo 
laisva iniciatyva visus tuos dalykus derina. Tai priklauso „didžiajai“ jo laisvei – 
bendrajam jo pajėgumui save valdyti pagal bendrus dėsnius. Betgi yra padėčių ir 
veiksnių, priklausančių „mažajam“, kasdieniškam žmogaus savivaldos pasireiškimui. 
Ar žmogus visad jaučiasi pajėgus save valdyti? Ar jo savivalda nėra kartais 
pažeidžiama įvairių palinkimų, įpročių, iškreipiama charakterio, paveikiama įvykių, 
nesekmės, sukrėtimo, apsprendžiama nuotaikų, įspūdžių, šūkių, madų, pažiūrų?      


