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25-oji eilinio laiko savaitė                                                          rugsėjo 18 d. 2022 m.                                          
rugsėjo 18 d.  -  rugsėjo 25 d.                                                    Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Garbinkite Viešpatį, jis kelia nuo žemės beturtį.”   
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.18 d.   9:00  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja sūnus Vytautas  
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Paulių Povilaitį  -  aukoja žmona Alvyra  
Pirm. 19 d.  10:00   
Antr.  20 d.  10:30  už  Algį Beniušį (1 m.)  -  aukoja žmona Micheline   
Treč.  21 d.  10:00   
Ketv.  22 d.  10:00   
Penk. 23 d.  10:00   
Šešt.  24 d.  17:00   
Sekm.25 d.    9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja žmona Micheline 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Eugenijų Dainių  -  aukoja žmona Laima Dainienė 
 
rugsėjo 11 d. 2022,   rinkliava  143.00   žvakės  ---                                                   
 
parapijai aukojo:   
 
100 dol.  Rimas Keturka      
50 dol.  Rima Zubaitė 
po 20 dol.  L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai  
10 dol.  I. Girdžiūtė Jakim   
--- 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“ (Rytis Bulota, Gytis Niedvaras, Diana 
Genteman ir Daiva Jaugelytė) organizuoja muzikos vakarą ir vaišes remti mūsų 
parapiją, visas pelnas eis mūsų parapijai. Šis vakaras bus šeštadienį spalio 1 d., durys 
atsidarys 18 val. ir koncertas prasidės 19 val., vadinsis „Bulvė-palūza“, įėjimas kainuos 
20 dol., už maistą ir gėrimus reikės mokėti atskirai po 5 dol. Tą vakarą taip pat 
pasirodys dainos grupė „Garbanotos Mintys“ ir kiti muzikiniai vienetai. Dalyvaukime visi 
šiame neeiliniame įvykyje ir paremkime mūsų parapijos remonto darbus. Tie kurie 
žada dalyvauti yra prašomi pranešti Vilijai Bulotienei viliabulota@gmail.com iki 
antradienio rugsėjo 27 d.    
 
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Vėlesne prasme laisvas galvojimas reiškė nusigręžimą nuo pačios krikščionybės, kaip 
dieviško apreiškimo religijos. Buvo neigiamas Kristaus dieviškumas ir net jo 
istoriškumas, būtent, tuo pačiu galvojimo laisvės titulu, kaip anksčiau neigta Bažnyčios 
teisė ir galia saugoti dieviškojo apreiškimo pilnumą. Tai buvo antroji – 
prieškrikščioniškoji savivaldos pažiūrų fazė. 
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