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17-oji eilinio laiko savaitė                                                             liepos 24 d. 2022 m.                                          
liepos 24 d.  -  liepos 31 d.                                                            Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Tą dieną, kada aš šaukiausi, Viešpatie, mane tu girdėjai.” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.24 d.   9:00  už  parapiją 
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  parapiją 
Pirm. 25 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Antr.  26 d.  10:00   
Treč.  27 d.  10:00  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Vytautas ir Anita Giviai  
Ketv.  28 d.  10:00   
Penk. 29 d.  10:00   
Šešt.  30 d.  16:00  dėkojant Dievui už 80-ąjį gimtadienį  -  aukoja Père Raymond    
                     17:00  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Irena Gurklytė    
Sekm.31 d.    9:00  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Nijolė Bagdžiūnienė 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Emiliją Paunksnienę (10 m.)  -  iš palikimo 
 
liepos 17 d. 2022,   rinkliava  243.00   žvakės  32.00                                                   
 
parapijai aukojo:   
 
100 dol.  Inga Jutus Gedrikas 
30 dol.  Laima Dainienė 
po 20 dol.  V.S. Goriai, I. Girdžiūtė Jakim, P.R. Paulauskai, A. Povilaitienė   
po 10 dol.  Jennie Gurklys, Joanne Gurklys  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   
                                                            
 
                                                                      
                                                                    



 
 
 

                                                                  Skelbimas                                                                  
 
 
Dėkojame Père Raymond Pearson, kuris šiandien laiko Šv. Mišias mūsų bažnyčioje  
9 val. ir 10:30 val. Klebonas yra išvykęs trims dienoms į Ontario provinciją aplankyti 
gimines.   
 
                                                              ******         
 
Šventas Tėvas Popiežius Pranciškus šiandien atvyksta į Kanadą penkiom dienom 
apaštaliniame vizite, aplankys Edmontoną, Kvebeko miestą, Iqualuit ir kitas vietas. 
Melskimės kad ši kelionė gerai pavyktų, ir kad Šventoji Dvasia paliestų daugelį širdžių 
ir minčių, ypač Pirmųjų Tautų kanadiečius. 
 
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Aukštieji motyvai ir juos vienijanti idėja daro žmogų ne tik sąvaldžiu, bet ir 
susiderinusiu su bendruomenine savivalda. Žmonės be didelės idėjos pavojingai 
nusivilia kitais, užsidaro savyje, arba darosi pretenzingi, savavališki arba savanaudiški. 
Vieni ir kiti netinka bendruomeninei savivaldai. Aukštieji motyvai ir idealas savaime 
veda į saviaukos bei savitvardos kelią. Žmonės, kurie neturi gilių motyvų ir didelių 
idealų, nėra linkę aukotis ir savo elgesį tvardyti. Gali būti ir priešingai, kam stinga 
saviaukos ir savitvardos, kas nebuvo ugdomas ta kryptimi arba buvo iškreiptas iš 
natūralaus linkimo aukotis ir tvardytis, tas vengia gilių elgsenos motyvų ir ne tik 
didelės, bet ir bet kurios idėjos.    


