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4-oji eilinio laiko savaitė                                                              sausio 30 d. 2022 m.                                          
sausio 30 d.  -  vasario 6 d.                                                          Sekmadienis                                                                               
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Šlovins mano burna, Viešpatie, tavo pagalbą.” 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.30 d.   9:00  už  Danutę Staškevičienę  -  aukoja Saulius ir Vida Goriai                          
                    10:00  Šv. Rožančius      
                    10:30  už  Albiną (29 m.) ir Stasę (6 m.) Baršauskus  -  aukoja Laisvydas  
                                                                                                         ir Linda Baršauskai 
Pirm. 31 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Antr.    1 d.  10:30  už  Danutę Staškevičienę  -  aukoja Danius ir Kristina Makauskai 
Treč.    2 d.  10:30  už  Stasę Naruševičienę  -  aukoja Alėnas ir Rasa Pavilaniai 
Ketv.    3 d.  10:30  už  Algį Beniušį  -  aukoja Julija ir Joana Adamoniai 
Penk.   4 d.  10:00      
Šešt.    5 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo  
Sekm.  6 d.   9:00   už  Danutę Staškevičienę  -  aukoja Saulius ir Vida Goriai    
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Alfonsą (9 m.) ir Eleonorą (4 m.) Gudus  -  aukoja Laisvydas  
                                                                                                      ir Linda Baršauskai  
 
sausio 23 d. 2022,    rinkliava   ---     žvakės   ---                                                       
 
parapijos mokestis  50 dol.  Kristina Baltrukonis, Jonas Brikis, Dainius Juras,  
                                             Hilda Lapinienė, Dana Deltuvaitė Urbanavičienė  
parapijai aukojo:   
1020 dol.  Jonas Brikis ir šeima   
330 dol.  Kristina Baltrukonis (vyro a.a. Natalijaus Baltrukonio atminimui)  
100 dol.  Hilda Lapinienė (a.a. Rimo Lapino atminimui)    
50 dol.  Dainius Juras   
40 dol.  Algis Keršulis (krikšto tėvo a.a. Natalijaus Baltrukonio atminimui)   
20 dol.  Dana Deltuvaitė Urbanavičienė 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  



                                                                   

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
Sausio 4 d. Toronte mirė Marija Sodaitytė Žižienė, 94 m. amžiaus, ji daug metų su 
šeima gyveno Montrealyje. Liūdi dukra Loreta, sūnus Tomas, 6 anūkai, ir kiti giminės ir 
draugai. Užuojauta visiems artimiesiems.    
 
                                                              ******   
 
Sausio 28 d. mūsų bažnyčioje buvo a.a. Natalijaus Baltrukonio laidotuvių Šv. Mišios, 
dalyvavo maždaug 20 žmonių, vargonais grojo Joana Adamonytė, prieš Mišias buvo 
sukalbėtas Rožinis už Natalijaus sielą. Po Mišių kalbėjo apie Natalijaus gyvenimą 
Julija Adamonienė ir Antanas Mickus, tada girdėjome juostelę dainos „Tėvyne Lietuva“ 
iš Aušros Vartų Parapijos Choro 30-mečio minėjimo 1980 m., kurią dainavo duetas 
Alfonsas Gudas ir Natalijus Baltrukonis, akompanuojant pianinu Madeleine Roch. Taip 
pat, buvo vaišių visiems Šv. Mišių dalyviams. Natalijaus pelenai bus palaidoti vėliau 
šiais metais Lietuvoje, jo tėvų kape Marijampolės rajone.    
 
                                                              ******    
 
Kvebeko valdžia pranešė kad visi šios provincijos maldos namai, įskaitant mūsų 
šventovę, galės vėl priimti tikinčiuosius pamaldoms nuo vasario 7 d., tas reiškia kad 
pirmos sekmadieninės Šv. Mišios atviros visiems kurie turi skiepų pasą bus 
sekmadienį vasario 13 d., parapijos komiteto nariai tikrins visų dalyvių skiepų pasus. 
 
                                    Montrealio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės  
   Daivos Jaugelytės Zatkovic kalba per Aušros Vartų Parapijos 70-mečio minėjimą:   
                                                  (lapkričio 28 d. 2021 m.) 
 
Gerbiamieji, Kanados Lietuvių Bendruomenės Montrealio apylinkės vardu, sveikinu 
visus čia susirinkusius pasidžiaugti šia svarbia parapijos švente. Faktas kad esame čia 
atvykę paminėti šios parapijos 70 - 71 m. sukaktį yra liudijimas žmogiškos ištvermės, 
ištvermės mūsų tėvų ir senelių kurie keliavo iš kitos pasaulio pusės ieškant saugumo, 
laisvės ir gerą vietą auginti savo šeimas. Jie dėkojo Dievui už šią galimybę, ir pastatė 
šią parapiją kaip testamentą jų tikėjimo, ir jų vilties ateitimi, kad jų vaikų ateitis galėtų 
išsivystyti kartu su šia parapija kaip bendruomenės namai ir židinys. Trys mūsų kartos 
čia suėjo švęsti vestuves, krikštus, ir mūsų mielų mirusiųjų gyvenimus. Parapijos salėje 
mes šokome, dainavome, ir sutikome Naujus Metus ne viename linksmame subūvime. 
Mes dalinomės duona bažnyčioje ir salėje nesuskaičiuojamose progose. Mano 
svajonė šioje „gimtadienio“ šventėje yra kad ši parapija visada būtų vieta kurią 
Montrealio lietuviai ir jų šeimos galės vadinti savo namais, kad mūsų bendruomenė 
galėtų visada čia švęsti savo tikėjimą, savo kultūrą ir savo palikimą kartu. Linkiu Jums 
visiems daug metų tikėjimo ir bendravimo šioje parapijoje.     
      


