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24-oji eilinio laiko savaitė                                                          rugsėjo 11 d. 2022 m.                                          
rugsėjo 11 d.  -  rugsėjo 18 d.                                                    Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Kelsiuos ir eisiu pas tėvą.”   
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.11 d.   9:00  už  Vincą Saulių Gumauską (3 m.)  -  aukoja Vida, Andrea ir  
                                                                                                           Saulius Goriai 
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Veidą Bosienę  -  aukoja pusseserės Kudirkaitės  
Pirm. 12 d.  10:00   
Antr.  13 d.  10:00   
Treč.  14 d.  10:00   
Ketv.  15 d.  10:00   
Penk. 16 d.  10:00   
Šešt.  17 d.  17:00   
Sekm.18 d.    9:00  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja sūnus Vytautas 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Paulių Povilaitį  -  aukoja žmona Alvyra 
 
rugsėjo 4 d. 2022,   rinkliava  217.00   žvakės  71.00                                                   
 
parapijai aukojo:   
 
30 dol.  Ieva Girdžiūtė Jakim 
po 20 dol.  L. Dainienė, L. Gedvilaitė, V.S. Goriai, Jennie Gurklys, Joanne Gurklys   
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   
                                                            
 
                                                                      
                                                                    
 



 

                                                                    Skelbimai                                                                  
 
Mūsų parapijos choras vėl pradės giedoti per 10:30 val. Šv. Mišias pradedant 
sekmadienį rugsėjo 25 d. Dėkojame visiems choristams kurie kas sekmadienį atvyksta 
į mūsų šventovę ir garbina Dievą su savo balsais ir giesmėmis.    
 
                                                                 ****** 
 
Aušros Vartų Parapijos komitetas nusprendė atidžiau tikrinti visus automobilius kurie 
yra pastatomi mūsų aikštelėje, ir bausti tuos kurie stato savo automobilius be parapijos 
komiteto leidimo. Prašome visiems lietuviams kurie naudoja mūsų aikštelę mums 
pranešti iš anksto, per Gytį Niedvarą ir Antaną Mickų.   
 
                                                                 ****** 
 
Montrealio lietuvių dainos vienetas „Viena Širdis“ organizuoja muzikos vakarą ir vaišes 
remti mūsų parapiją, visas pelnas eis mūsų parapijai. Šis vakaras bus šeštadienį 
spalio 1 d. 19 val., vadinsis „Bulvė-palūza“, įėjimas kainuos 20 dol., už maistą ir 
gėrimus reikės primokėti. Tą vakarą taip pat pasirodys dainos grupė „Kreivos Akys“ ir 
kiti muzikiniai vienetai. Dalyvaukime visi šiame neeiliniame įvykyje ir paremkime mūsų 
parapijos remonto darbus.    
 
                                                                 ****** 
 
Primename visiems kad metinė mūsų Parapijos Šventė bus sekmadienį lapkričio 6 d. 
(praneškite savo dalyvavimą iki lapkričio 1 d. Vilijai Bulotienei arba Danai Deltuvaitei), 
ir Kalėdinė Mugė bus sekmadienį gruodžio 4 d., dalyvaukime visi. Parapijos komitetas 
nusprendė kad rudenio talka bus šeštadienį spalio 29 d. 10 val., ir lietaus atveju tai 
būtų šeštadienį lapkričio 12 d. 10 val. --- ateikime visi padėti aptvarkyti mūsų parapijos 
ir klebonijos aplinką. Taip pat, parapijos komitetas prašo visus parapijiečius sumokėti 
savo metinį parapijos mokestį, 50 dol., jeigu to dar nepadarė šiais metais.   
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Autonomizmas išaugo iš subjektyvizmo, pritaikyto pirmiausia dorinėje ir religinėje 
srityje, ir paskui išplėtoto filosofijoj, pedagogijoj, sociologijoj. Kilmine prasme 
subjektyvus galvojimas reiškė autonomišką galvojimą dorovės ir religijos dalykuose. 
Šis bandymas siekė atpalaiduoti pačią religiją ir dorovę nuo religinio – bažnytinio 
autoriteto. Tai buvo priešbažnytinės savivaldos kryptis, kovojanti už vienpusišką 
subjektyvią laisvę religijos ir dorovės supratime.   


