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26-oji eilinio laiko savaitė                                                          rugsėjo 25 d. 2022 m.                                          
rugsėjo 25 d.  -  spalio 2 d.                                                        Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Mano siela, Viešpatį garbink !”   
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.25 d.   9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja žmona Micheline  
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Eugenijų Dainių  -  aukoja žmona Laima Dainienė  
Pirm. 26 d.  10:00   
Antr.  27 d.  10:00   
Treč.  28 d.  10:00   
Ketv.  29 d.  10:00   
Penk. 30 d.  10:00   
Šešt.    1 d.  17:00  už  Genovaitę Kudžmienę  -  aukoja sūnus Vytautas      
                     18:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja žmona Micheline    
Sekm.  2 d.    9:00  už  Anicetą ir Juozą (41 m.) Burbus  -  aukoja dukra Vida, Andrea ir   
                                                                                                                  Saulius Goriai 
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Juozą Burbą  -  aukoja dukra Aldona Otto 
 
rugsėjo 18 d. 2022,   rinkliava  257.00   žvakės  38.00                                                   
 
parapijai aukojo:   
 
100 dol.  Alvyra Povilaitienė      
po 20 dol.  R.V. Bulotai, L. Dainienė, V.S. Goriai  
--- 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 šiandien per 10:30 val. Šv. Mišias. Dėkojame 
visiems choristams kurie kas sekmadienį atvyksta į mūsų šventovę ir garbina Dievą su 
savo balsais ir giesmėmis, ypač choro koordinatoriui Antanui Mickui, ir dėkojame 
McGill Universiteto muzikos studentui Ian Plansker, kuris sutiko vėl šiais metais groti 
vargonus ir diriguoti chorą. Taip pat dėkojame Aleksandrui Stankevičiui, kuris paskolino 
mums savo vargonus kol mes taisome parapijos vargonus. Visi choristai ir parapijiečiai 
yra kviečiami po Mišių į mūsų salę kavutei ir vaišėms.     
 
                                                                 ****** 
 
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 parapijai. Šis vakaras bus šį 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. Taip pat pasirodys dainos 
grupė „Garbanotos Mintys“ ir kiti muzikiniai vienetai. Dalyvaukime visi šiame 
neeiliniame įvykyje ir paremkime mūsų parapijos remonto darbus. Tie kurie dalyvaus 
yra prašomi pranešti Vilijai Bulotienei, viliabulota@gmail.com arba tel. 438-870-8256, 
iki antradienio rugsėjo 27 d. Dėkojame iš anksto visus kurie organizuoja, kas padės, 
kas pasirodys ir kas dalyvaus.         
 
                                                                 ******     
 
Šventos Elzbietos Draugija kviečia visus dalyvauti jų metinėje šventėje ateinantį 
sekmadienį spalio 2 d. 12 val. Šv. Kazimiero Parapijoje, ir po to vykti į Casa Grecque 
restoraną pietums.  
 
                      Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956    
 
Pastarųjų laikų laisvas galvojimas reiškia jau visišką išsilaisvinimą iš bet kokio tikėjimo 
antgamte, ypač Dievu, ir iš bet kokios religijos. Tai priešreliginės savivaldos kryptis, 
galutinai atbaigianti laisvosios minties, arba laisvamanybės, raidą. Pirmajame ir 
antrajame savo tarpsnyje autonomizmas dar nebuvo bedieviškas ar ateistiškas. 
Bedieviais dar nebuvo nei anglų deistai, nei prancūzų racionalistai. Trečiajame savo 
tarpsnyje autonomizmas jau visiškai sutapo su bedievyste arba ateizmu. Tos sąvokos 
šiandien yra tapatybiškos. Priešbažnytinis autonomizmas dar bandė remtis prigimtine 
tvarka. Prieškrikščioniškasis autonomizmas jau atmetė šią tvarką, kaip krikščionybės 
saugomą ir su ja organiškai susijusią. Ateistinis autonomizmas galutinai atsisakė bet 
kokios tvarkos (individualizmas) arba prisiėmė mechanišką tvarką (kolektyvizmas).      
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