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2-oji eilinio laiko savaitė                                                              sausio 16 d. 2022 m.                                          
sausio 16 d.  -  sausio 23 d.                                                         Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.16 d.   9:00  už  Pranę ir Izidorių Gorius  -  aukoja Vida, Andrea ir sūnėnas   
                                                                                                              Saulius Goriai                               
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Algį Beniušį  -  aukoja žmona Micheline 
Pirm. 17 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Antr.  18 d.  10:30  už  Danutę Staškevičienę  -  aukoja Aldona Otto 
Treč.  19 d.  10:30  už  Danutę Staškevičienę  -  aukoja Laisvydas ir Linda Baršauskai 
Ketv.  20 d.  10:30  už  vyrą Zigmą Lapiną  -  aukoja Hilda Lapinienė             
Penk. 21 d.  10:00      
Šešt.  22 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo  
Sekm.23 d.   9:00   už  Bronę Spudulienę Bočiūnienę  -  aukoja Vida, Andrea ir Saulius   
                                                                                                                                Goriai  
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Danutę Staškevičienę  -  aukoja Gytis Niedvaras 
 
sausio 9 d. 2022,    rinkliava   ---     žvakės   ---                                                       
 
parapijos mokestis  50 dol.  klebonas 
 
parapijai aukojo:   
 
150 dol.  Zenonas ir Roma Valinskai 
50 dol.  klebonas 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                   
                                                                   
 
 



                                                                   
 

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
 
Sausio 10 d. savo namuose Laval, Que., mirė mūsų parapijietis Rimas Lapinas, 90 m. 
amžiaus. Jis savo laiku buvo aktyvus Montrealio lietuvių bendruomenėje, ypač 
muzikos srityje. Liūdi žmona Roma, vaikai Andrius, Gailius ir Audra, anūkai ir kiti 
giminės ir draugai. Laidotuvių data nėra nustatyta. Užuojauta visiems artimiesiems.   
 
 
                                    Trumpa Aušros Vartų Parapijos istorija 
 
Taip pat glaudėsi prie mūsų parapijos įvairios lietuviškos organizacijos ir grupės, kurios 
čia veikė ir naudojo mūsų patalpas renginiams, repeticijoms ir susirinkimams: šauliai,  
ramovėnai, katalikės moterys, Šv. Onos draugija, skautai, ateitininkai, „Gintaro“ tautinių 
šokių ir instrumentų ansamblis, „Vaivorykštės“ tautodailės ir audėjų grupė, įvairūs 
muzikiniai vienetai, sporto klūbas „Tauras“, medžiotojų ir žuvautojų klūbas „Nida“, 
dramos teatro grupė (vadovė Birutė Pūkelevičiūtė), lietuvių menininkų būrelis, Baltų 
artistų grupė, Montrealio Lietuvių Bendruomenė, Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Lietuvių mokyklos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, Montrealio Lietuvių Kredito Unija 
„Litas“ ir jau minėtas lietuvių pensininkų „Rūtos Klūbas“. „Litas“ buvo įsitaisęs 
klebonijos apatiniame aukšte nuo 1955 m. iki 2021 m. (kai susijungė su Caisse 
Desjardins Île des Sœurs – Verdun), mokėjo nuomą mūsų parapijai ir daug prisidėjo 
prie Montrealio lietuviškų parapijų ir organizacijų finansavimo, duodavo stipendijas 
studentams.   
      


