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18-oji eilinio laiko savaitė                                                             liepos 31 d. 2022 m.                                          
liepos 31 d.  -  rugpiūčio 7 d.                                                        Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “O, kad išgirstumėt šiandien ką Viešpats byloja, tegul jūsų   
                                                                                           širdys nebūna storžievės.” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
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 
Pirm.   1 d.  18:00  už  Vytoldą Murauską (15 m.)  -  aukoja vaikai Virginija, Gediminas   
                                                                                                                          ir Paulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Antr.    2 d.  10:00   
Treč.    3 d.  10:00  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Irena Gurklytė  
Ketv.    4 d.  10:00   
Penk.   5 d.  10:00   
Šešt.    6 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo 
Sekm.  7 d.    9:00  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Vytautas ir Anita Giviai 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Vytautą (Victor) Gurklį  -  aukoja Irena Gurklytė 
 
liepos 24 d. 2022,   rinkliava  128.00   žvakės  16.00                                                   
 
parapijai aukojo:   
 
100 dol.  Vytautas ir Anita Giviai (a.a. Vytauto Victor Gurklio atminimui) 
po 20 dol.  L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai  
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   
                                                            
 
                                                                      
                                                                    



 
 
 

                                                                  Skelbimas                                                                  
 
Dėkojame Dievui už laimingą Popiežiaus Pranciškaus kelionę į Kanadą liepos 24-29 
dienomis. Per šį laiką jis meldė Dievą kad Kanadoje būtų tiesos, teisybės, susitaikymo 
(angliškai „reconciliation“), pasveikimo (angliškai „healing“) ir vilties santykiuose su 
Pirmosioms Tautoms, ir su Métis ir Inuit gentimis, ir Šventas Tėvas dažnai atsiprašė už 
Katalikų Bažnyčios praeities klaidas šiuose santykiuose. Taip pat, Pranciškus priminė 
visiems Šventųjų Onos ir Joakimo gyvenimo pavyzdžius, kad mes turime įvertinti 
vyresnio amžiaus žmones ir semtis išminties iš jų mokymų ir tradicijų, nes Ona ir 
Joakimas buvo Mergelės Marijos tėvai ir Jėzaus seneliai.   
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Savivaldumas neišauga be pastangų, be tam tikros rizikos, savęs atsisakymo, be 
bandymų, be savęs įdrąsinimo nepabūgti sunkumų, nesėkmių. Gali būti rizika ir drąsa 
aklos, savavališkos ar savanaudiškos. Ir gali būti baimė nesveika – neurotiška, tai yra 
baimė bandymų, nesmagumų, nesėkmės. Nei savavalių bei savanaudžių drąsa, nei 
neurotikų baimė neturi saviaukos. Vienų beatodairinis veržlumas, antrų iš visur 
traukimasis rodo asmenybių nevientisumą ir sąvaldumo stoka.     


