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13-oji eilinio laiko savaitė                                                          birželio 26 d. 2022 m.                                          
birželio 26 d.  -  liepos 3 d.                                                         Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Viešpatie, tu – mano paveldėtas turtas.” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
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 
Pirm. 27 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Antr.  28 d.  10:00   
Treč.  29 d.  10:00   
Ketv.  30 d.  10:00   
Penk.   1 d.  10:00   
Šešt.    2 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo 
Sekm.  3 d.    9:00  už  Vincą Saulių Gumauską  -  aukoja žmona Irena Burbaitė    
                                                                                          Gumauskienė ir jos šeima 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  parapiją 
 
birželio 19 d. 2022,    rinkliava  288.00     žvakės  39.00                                                       
 
parapijos mokestis  50 dol.  Aušra Banionienė, Lucy Drapeau, Arvydas Mališka   
pelnas iš Muzikos Vakaro (birželio 18 d.)  868.35 dol., neskaitant aukas 
parapijai aukojo:   
200 dol.  Diana Genteman   
po 100 dol.  Lucy Drapeau, Antanas Intas, Arvydas Mališka, Zina Urbonienė   
40 dol.  Denise kudirka 
po 20 dol.  R.V. Bulotai, L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, H. Lapinienė  
10 dol.  Richard Beauchamp 
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  



                                                                   
                                                            
 
                                                                      

                                                                   Skelbimas                                                                  
 
Aušros Vartų Parapijos komitetas nusprendė kad metinė parapijos šventė bus 
sekmadienį lapkričio 6 d., ir kad Kalėdinė Mugė bus sekmadienį gruodžio 4 d., 
rezervuokime šias datas mūsų kalendoriuose. 
 
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Pilnai ir tikslingai savivaldą pasiekti reikia tam tikro brendimo, tam tikros saviauklos. Ir 
vaikas, ir jaunuolis yra saviveiklūs. Bet argi lyginsi jų saviveiklą su subrendusiojo 
žmogaus savivalda? Vaikui trūksta savimonės – aiškaus savęs ir savo žmogiškojo 
vaidmens supratimo. Jis neturi savistabos – įžvelgimo į save. Jis nepajėgus sverti 
dalykus, lyginti motyvus, imtis atsakomybės, pramatyti pasekmes. Jam daug ko trūksta 
– ir savitvardos, ir savidrausmės, ir saviaukos. Jaunuolis yra savivaldesnis. Jo 
sprendimai pilnesni, pasirinkimas tikslesnis, savistaba itin jautri. Tačiau ir jis dar nėra 
pajėgus aiškiau skirti vertybes, sverti dalykus, pramatyti pasekmes, žvelgti į save 
mažiau suinteresuotai. Jauno žmogaus staigumas, įtaigumas, nepasverta drąsa ar 
baikštumas, svyravimai ir netikrumas, prieštaravimai sau ir priešgyniavimas kitiems – 
rodo dar jo neatbaigtą subrendimą pilnesnei savivaldai.       


