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1-oji Advento savaitė                                                              lapkričio 28 d. 2021 m.                                          
lapkričio 28 d.  -  gruodžio 5 d.                                Aušros Vartų Parapijos Šventė                                                                              
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla: išmokyk mane takais tavo   
                                                                                                                                eiti.“   
                                                                                                              
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.28 d.   9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja Karolina Kubilienė ir šeima 
                    11:30  Šv. Rožančius      
                    12:00  už  Emiliją Paunksnienę   -  iš palikimo 
Pirm. 29 d.  18:00  už  Ann Girdauskas Darbyson  -  aukoja sūnus Glenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Antr.  30 d.  10:30  už  visus mirusius narius  -  aukoja Kanados Lietuvių Fondas 
Treč.    1 d.  10:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja Antanas ir Lina Mickai 
Ketv.    2 d.  10:30  už  Stasę Naruševičienę  -  aukoja Hilda Lapinienė 
Penk.   3 d.  10:30 
Šešt.    4 d.  18:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo 
Sekm.  5 d.    9:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja Haroldas ir Elvyra Celtoriai 
                     10:00  Šv. Rožančius   
         10:30  už  Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos gyvas ir mirusias nares  -   
                                                                     aukoja KLKM Draugija Montrealio skyrius   
 
lapkričio 21 d. 2021,   rinkliava  314.00     žvakės  22.00     Kalėdų plotkelės  25.00                                                  
 
parapijos mokestis  40 dol.  Lydija Ptašinskienė, Vytautas ir Angelija Ptašinskai 
parapijai aukojo:  
500 dol.  Silvija Piečaitienė  (a.a. Stasės Naruševičienės atminimui)    
300 dol.  Česlovas ir Daina Vasiliauskai 
200 dol.  Elizabeth Gudas,  160 dol.  Lydija Ptašinskienė   
140 dol.  Gilles ir Cécile Laplante,  100 dol.  Vytautas ir Angelija Ptašinskai  
po 20 dol.  V.R. Bulotai, L. Dainienė, A.V. Givis, V.S. Goriai, I. Girdžiūtė Jakim,  
                  D. Jaugelienė, A. Povilaitienė  
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   



 

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
Mūsų parapijos metinė šventė bus šiandien, Šv. Mišios yra 12 val., pagrindinis 
celebrantas yra vyskupijos atstovas Père Pierangelo Paternieri, koncelebruoja 
klebonas Kun. Paulius, Père Raymond Pearson ir Frère Frédéric Simonis, per Mišias 
groja Aleksandras Stankevičius ir gieda Kristina Kliorytė, dalyvauja ambasadorius 
Darius Skusevičius ir konsulė Kristina Seniavskienė iš Otavos, ir kiti ambasados 
tarnautojai. Po Mišių klebonas visus pasveikins Aušros Vartų Parapijos 70 metų 
jubiliejaus proga, ambasadorius, konsulė ir kiti garbės svečiai tars trumpą žodį, ir Vilija 
Bulotienė pristatys mūsų parapijos 2022 m. kalendorių, kuris bus išdalintas visiems. 
Tada įvyks religinis koncertas bažnyčioje, gros ir giedos Manuel Blais, ir giedos Éric 
Prud’homme. Po to visi bus kviečiami į parapijos salę vaišėms, laisva auka, prašysime 
kad visų saugumui visi naudotų kaukes iki pat valgymo laiko, užsiregistruotų ant lapų 
kurie bus padėti prie salės įėjimo, ir nusiplautų rankas su ten padėtu muilu. Prašome 
visiems kurie žada dalyvauti vaišėse pranešti Vilijai telefonu 438-870-8256 arba 
internetu viliabulota@gmail.com. Dalyvaukime visi šioje nepaprastoje šventėje.  
 
                                                              ****** 
Parapijos komitetas nusprendė kad nuo 2022 m. pradžios, mūsų parapijos mokestis 
bus pakeltas iki 50 dol. į metus. Dabar iki gale metų šis mokestis tebėra 40 dol.    
                                                               
                                                              ******  
Tinklalapio “tevzib.com” redaktorė Sigina Katkauskaitė kviečia visus Montrealio 
apylinkės lietuvius pasveikinti savo gimines ir draugus Šv. Kalėdų proga, ir tuo pačiu 
aukoti ir padėti šiam Kanados lietuvių žiniaraščiui. Rašykite e.paštu: info@tevzib.com.   
 
                                                              ******   
Père Raymond praves maldas ir laikys Šv. Mišias prancūzų kalba mūsų bažnyčioje 
penktadienį gruodžio 3 d. pradedant 18:30 val., tuo pačiu įvyks ir „Vigil for Life“ maldos 
ir liudijimai, anglų ir prancūzų kalbomis, organizuojama „Quebec Life Coalition“, 
dalyvaus šios negimusių vaikų gyvybę ginti organizacijos atstovas Brian Jenkins.      
 
                     Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn.  1956        
 
Prigimtinė tvarka sukuria sąlygas žmogiškajai savivaldai. Tuo tarpu gėrio ir tiesos 
trauka veda į savivaldos tikslą. Tvarka nustato ribas žmogiškoms jėgoms, kad jos 
nenukryptų, nepasimestų, nebūtų sukliudytos. Trauka tas jėgas ugdo, vysto, įtikslina 
bei įprasmina. Tvarka yra savivaldos forma, kuriai turinį duoda traukos objektai. Vieno 
ir antro derinime išsiskleidžia žmogiškosios savivaldos iniciatyva. Koks tos iniciatyvos 
santykis su dieviškąja tvarka ir trauka? Šis klausimas turi du kraštutinius atsakymus: 
natūralistų ir pseudo-supernatūralistų.            
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