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14-oji eilinio laiko savaitė                                                              liepos 3 d. 2022 m.                                          
liepos 3 d.  -  liepos 10 d.                                                               Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą.” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
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 
Pirm.   4 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Antr.    5 d.  10:00   
Treč.    6 d.  10:00   
Ketv.    7 d.    9:30  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  laidotuvių Šv. Mišios   
Penk.   8 d.  10:00   
Šešt.    9 d.  12:30  už  Olgą Mačiulevičiūtę Gureckienę  -  laidotuvių Šv. Mišios     
                     17:00  už  Emiliją Paunksnienę  -  iš palikimo 
Sekm.10 d.    9:00  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Hilda Lapinienę 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Phyllis Jakubonis 
 
birželio 26 d. 2022,    rinkliava  86.25     žvakės  31.00                                                       
 
parapijai aukojo:   
 
30 dol.  Ieva Girdžiūtė Jakim 
po 20 dol.  V.S. Goriai, E.R. Verbylai  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   
                                                            
 
                                                                      
                                                                    
 



 
 

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
 
Mūsų parapijietis Vytautas (Victor) Gurklys mirė birželio 26 d. Lasalle General 
ligoninėje 91 m. amžiaus. Jo laidotuvės bus šį ketvirtadienį liepos 7 d., Šv. Mišios bus 
9:30 val. mūsų parapijoje, po to jis bus palaidotas Notre Dame des Neiges kapinėse. 
Vizitacija bus Complexe Funéraire Yves Légaré, 7200 boul. Newman, Lasalle, 
antradienį liepos 5 d. nuo 18 val. iki 21 val., ir trečiadienį liepos 6 d. nuo 13 val. iki  
16 val., ir nuo 18 val. iki 21 val. Užuojauta žmonai Jennie, dukrai Joanne, anūkei 
Amanda ir visiems artimiesiems.     
 
                                                             ******    
 
Montrealio lietuvė Olga Mačiulevičiūtė Gureckienė mirė balandžio 1 d. 2020 m. Jos 
pelenai bus palaidoti šį šeštadienį liepos 9 d. Notre Dame des Neiges kapinėse, Šv. 
Mišios bus mūsų parapijoje 12:30 val., užuojauta visiems artimiesiems. 
 
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Tik žmogui subrendus, tai yra – subrendus jo pažinimo ir sprendimo galioms, vertybių 
ir atsakomybės supratimui, akivaizdžiai reiškiasi ir jo pajėgumas save valdyti, tvarkyti, 
tvardytis. Tačiau visa tai įvyksta ne tiek su amžiumi, su metais, kiek su dvasiniu 
išsiskleidimu. Savivalda nėra tad saviveikla – laisvas veiklos pasireiškimas, savitas 
valinis dinamizmas. Tokio dinamizmo daug parodo jauni žmonės arba ir subrendę, 
tačiau neturį savitų išlygintų sprendimų. Jeigu užtektų dinamiškos valios, savivaldos 
tapsmo problema būtų daug paprastesnė. Pakaktų pakartotinų valios pratybų, kaip tai 
siūlo mechanistinis valios lavinimo metodas. Bet tai būtų tik aklas valios parengimas 
aklam ir neapibrėžtam reikalui. 


