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12-oji eilinio laiko savaitė                                                          birželio 19 d. 2022 m.                                          
birželio 19 d.  -  birželio 26 d.                                              Devintinės ir Tėvo Diena                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Amžiais tu Kunigas, kaip Melchizedekas.” 
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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     
Pirm. 20 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Antr.  21 d.  10:00   
Treč.  22 d.  10:00   
Ketv.  23 d.  10:00   
Penk. 24 d.  10:00   
Šešt.  25 d.  17:00  už  Emiliją Paunksnienę  -  iš palikimo 
Sekm.26 d.    9:00  už  Verbylų šeimos gyvus ir mirusius  -  aukoja Romas Verbyla ir   
                                                                                                                         jo šeima 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Vladą Kronkaitį  -  aukoja Haroldas ir Elvyra Celtoriai  
 
birželio 12 d. 2022,    rinkliava  260.00     žvakės  27.25                                                       
 
parapijai aukojo:   
 
100 dol.  Rimas Keturka     
40 dol.  Ieva Girdžiūtė Jakim  
po 20 dol.  R.V. Bulotai, L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, D. Jaugelienė,  
                  Z. Urbonienė 
5 dol.  V.A. Ptašinskai 
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas. 
Sveikiname visus tėvus jų dienos proga, Dievas telaimina juos ir jų šeimas. 
                                                                   
                                                            



 
                                                                      

                                                                   Skelbimai                                                                  
 
Labai gražiai praėjo Muzikos Vakaras mūsų parapijos salėje vakar, dalyvavo maždaug 
50 žmonių, Ian Arthur Plansker (pianinas) ir Fiona Marchetto (smuikas) atliko 7 
kūrinius iš šių kompozitorių: W.A. Mozart, F.F. Chopin, Karol Mikuli, Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, Ralph Vaughan Williams ir Pablo de Sarasate, ir vieną kūrinį 
kurį Ian A. Plansker parašė šiai progai (Vignette in F Major) --- žmonėms labai patiko 
visi kūriniai. Po koncerto, visi skaniai pavalgė ir ilgai bendravo malonioje nuotaikoje. 
Dėkojame mūsų parapijos komitetui kuris įdėjo daug darbo šio įvykio paruošimui: 
Aušra Banionienė, Vilija Bulotienė, Dana Deltuvaitė, Gytis Niedvaras, Dalija Savignac 
ir Audra Verbylaitė, ir taip pat mūsų zakristijonui Antanui Mickui. Dėkojame Kristinai  
Gaputienei kuri paruošė ir atvežė tortus. Dievas telaimina visus ir jų šeimas.   
 
                                                                ****** 
 
Šiandien yra mūsų parapijos choro giedojimo sezono užbaigimas, dėkojame visiems 
choristams kurie atvyksta kas sekmadienį ir gieda mūsų bažnyčioje, vargonininkui Ian 
Plansker už gražų grojimą, ir koordinatoriui Antanui Mickui kuris parenka giesmes ir 
organizuoja visus choro reikalus, po Mišių bus vaišės salėje visiems choristams. 
Linkime jiems visiems gražios vasaros. Taip pat dėkojame Linai Čerbaitei Mickienei už 
gražius audinius kurie puošia mūsų šventovės altorius, Dievas telaimina ją ir visus 
choristus ir jų šeimas.   
 
                                                                ******     
 
Brolis Vidas Stumbrys siunčia mums visiems savo geriausius linkėjimus iš Lietuvos,  
jis nuoširdžiai dėkoja visiems kurie jam padėjo per jo trijų metų studijų laikotarpį  
Montrealyje (2019-2022), kurie palaikė draugiškus ryšius ir bendravo su juo, iš mūsų 
parapijos ir bendrai iš Montrealio apylinkės lietuvių. Linkime jam sėkmingos misijos 
Lietuvoje ir Tiberijados Brolijoje.  
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Savivaldinis žmogaus akiratis gali būti susiaurintas, pasimetęs savyje, neturįs tikslaus 
sprendimo ar motyvų. Visa tai nėra reti atvejai. Priešingai, jie dažni net normaliausių 
žmonių gyvenime. Norėdami būti sau žmonėmis, turėdami normalias, nepažeistas 
sprendimo, pasirinkimo ir veikimo galias, žmonės kartais tų galių neišvysto, 
neapreiškia, naudoja netikslingai ir taip sumenkina, nuvertina, iškreipia savąją 
savivaldą.  


