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Iš pradžių atrodė kad 2022 metai bus 

nekoki, nes sausio mėnesyje daug žmonių 

susirgo Omikrono variantu. Bet vasario 

mėnesyje situacija pagėrėjo. Bažnyčia, kuri 

buvo trumpam laikui uždaryta, vėl pradėjo 

savo veiklą ir Mišios buvo laikomos kaip 

paprastai. Buvo ir vienas ypatingas įvykis 

suorganizuotas Montrealio lietuvių 

Bendruomenės. Tai buvo vasario 16-to 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas. 

Sekmadienį, vasario 13, iškilmingos Mišios 

buvo laikomos Lietuvai. Tuo pačiu metu 

buvo pristatoma lietuviško patriotiško meno 

paroda pačioje bažnyčioje. Visi buvo irgi 

pavaišinti kava ir lietuviškais sausainiais ir 

pyragaičiais.  

 Ačiū Linai Jaugelytei-Zatkovic ir Raimondai 

Bieliauskaitei už nuotraukas. 

 

  

 

 

Kita mums visiems labai gera naujiena liečia 

mūsų parapijos chorą, kuris pagaliau 

pradėjo savo 72-ą sezoną kovo 27 dieną. Po 

dviejų metų pertraukos pandemijos laiku, 

AVP Choras vėl gieda per Mišias kas 

sekmadienį.  Mūsų mylimas muzikas 

Aleksandras Stankevičius atsisakė toliau 

vargonuoti ir diriguoti chorą, tai dabar 

turime naują vargonininką Ian Plansker. Jis 

yra jaunas muzikas, kuris studijuoja šiuo 

metu McGill Universitete. Sveikiname Ian. 

Ačiū Antanui Mickui už šią nuotrauką. 

 



Vasario 24, 2022, Rusija užpuolė savo 

kaimyną Ukrainą. Visiems pasaulio 

lietuviams tai buvo baisi staigmena, tikras 

siaubas, nes lietuviai žino kas tas reiškia kai 

Rusija valdo jų tėvynę, atima jų laisvę ir jų 

teises.  Dalis Aušros Vartų parapijiečių 

niekados nėra gyvenę Lietuvoje. Kiti 

pasitraukė iš Lietuvos laike antro pasaulinio 

karo. Vis dėlto, mes visi turime senelių, 

giminių, ar draugų kurie gyveno Lietuvoje 

Sovietų Sąjungos laikais. Atjaučiame 

Ukrainos tautiečius, šeimas ir vaikus. Tad, 

kartu su abiejom lietuvių parapijomis, 

Montrealio Lietuvių Bendruomenė 

suorganizavo lėšų rinkimo pietus padėti 

Ukrainai. Šie pietūs įvyko Aušros Vartų 

Parapijos salėje balandžio 3 dieną po Mišių. 

Arti 100 žmonių dalyvavo pietuose ir tai 

dienai specialiai paruoštoje  loterijoje.  Buvo 

surinkta virš 6000$.  

Daiva Blynaitė ir Antanas Intas mums 

perdavė šias nuotraukas. Stalai salėje buvo 

papuošti Ukrainos vėliavos spalvomis: 

geltona ir mėlyna.  

 

 

 

 

Pietus sudarė tipiški ukrainietiški patiekalai. 

Patarnavo visus mūsų jaunimas. 

 

 

Didelį nuoširdų ačiū sakome visiems kurie 

prisidėjo prie darbo. Vieni paruošė salę, kiti 

dirbo virtuvėje, kepė pyragus ar patarnavo  

prie stalų. Dar kiti dirbo prie baro, prie 

loterijos ar padėjo su salės valymu po pietų. 

Pilnas automobilius parapijiečių paukotos 

patalynės, paaukotų vaistų ir maisto dėžučių  

buvo nuvežtas Ukrainiečių Katalikų 

Parapijai. Iš ten savanoriai siūs dalį aukų į 

Ukrainą, o kita dalį perduos šeimoms 

atvykstančioms į Kanadą.  

Aušros Vartų Parapija toliau rinks kas 

parašyta sekančiame puslapyje  iki 

balandžio 24 d. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prisikėlimo Mišios įvyks sekmadienį, 

balandžio 17 dieną, 8:00 val ryto.  

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 

Didžiosios Savaitės tvarką rasite balandžio 

10 dienos parapijos biuletenyje. 

 

Aušros Vartų komiteto vardu linkime 

visiems gerų jaukių Šventų Velykų. Tegul 

meilė, viltis ir taika visam pasaulyje lydi mus 

pirmyn gyvenimo taku.  

 

Primename jums šias svarbias datas. 

Sekmadienį, balandžio 24 dieną po Mišių 

įvyks metinis parapijos susirinkimas. Reikės 

išrinkti vieną naują narį į parapijos komitetą. 

Šeštadienį, gegužės 28 dieną 10 val ryto  

bus mūsų pavasario darbų talka. Ateikite 

mums padėti apvalyti mūsų bažnyčios 

aplanka. Reikės pirštinių, grėblių ir t.t. 

Norintys informacijų apie šį naujienlaiškį gali 

kreiptis pas Viliją Bulotienę.  

 438-870-8256   /   viliabulota@gmail.com 

 

 

 


