
                
 

 
 

 
 
 
 
 
   

  
 

 
Atliepiamoji psalmė:  “Mano siela, Viešpatį garbink!“                                                                                                                                        
 

 
Mišios                                                                 

 
Sekmadienį, rugsėjo 25d., 12:00 val., už Jonė Žitkauskas – Rimas Zitkauskas ir šeima 
Sekmadienį, spalio 2d., 12:00 val., už Šv. Elzbietos Draugijos gyvas ir mirusias narės 
                                                                   –  Šv. Elzbietos draugija 

 
 

Skelbimas    
 

Dėkojame visiems už jų aukas, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.   
We thank all for their donations, may God bless them and their families 
 
Šventos Elzbietos Draugija švenčia savo 103-ąją sukaktį ir Šventos Elzbietos Šventę mūsų 
parapijoje ateinantį sekmadienį spalio 2 d., Šv. Mišios 12 val., ir po Mišių visi yra kviečiami į Casa 
Grecque restoraną pietums. Pietų kaina yra 20 dol. nenariams, o narėms yra veltui. Praneškite 
iki antradienio rugsėjo 27 d. šios draugijos valdybai jeigu žadate dalyvauti pietuose: Antoinette 
Brilvicas (tel. 450-676-9705), Mary Austin Lipke (austinlipke@hotmail.com), Helen Valiulis (tel. 
514-596-2154), Nijolei Šukienei arba Vidai Lietuvninkaitei.  
The Saint Elizabeth Society is celebrating its 103rd anniversary and the Feast of Saint Elizabeth 
in our parish next Sunday October 2nd, Holy Mass will be at 12 noon, and after Mass all are 
invited to Casa Grecque for lunch. The lunch is free for members of this society, and 20 dol. for 
non-members. Please let the society directory know by Tuesday September 27th if you are 
planning to come to the lunch: Antoinette Brilvicas (tel. 450-676-9705), Mary Austin Lipke 
(austinlipke@hotmail.com), Helen Valiulis (tel. 514-596-2154), Nijolė Šukys or Vida Lietuvninkas.     
 

Šv. Kazimiero šventovės žinios 
3426 Parthenais St.     Montréal, Québec     H2K 3T7 

Tel :  514.521.9930 
Klebonas kunigas Paulius Mališka  

tel. 514.765.9037 (galima palki įregistravimą) 
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Aušros Vartų Parapija turės muzikos vakarą paremti tą parapiją šeštadienį spalio 1 d. 19 val. 
tos parapijos salėje pavadintą “Bulvė-palūza“, organizuoja šį įvykį grupė “Viena Širdis“. Įėjimo 
kaina 20 dol., maistas ir gėrimai po 5 dol., rezervuokite vietas iki rugsėjo 27 d. per Viliją 
Bulotienę.  
The A.V. Parish is having a fundraising musical evening on Saturday October 1st at 7 pm in 
that parish‘s hall called the “Bulvepalooza“, organized by the group “Viena Širdis“. The entry 
is 20 dol., food is 5 dol., drinks are 5 dol., reserve your places by September 27th with Vilia 
Bulota.    

 

 

 
 

Vainikas – Kryžius – Lelija   
Kazimierinė grožinės literatūros antologija, Čikaga 1984. 

 
“Skundas Šventam Kazimierui“ – Juzė Augustaitytė Vaičiūnienė 

 

Išeiki nors dabar iš aukšto tėvo dvaro,                                                                                                                        
kai žemė klaidžioja, sapnuodama baisius sapnus.                                                                                    

Prieš tave juodos angos atsidaro,                                                                                                                                              
girdi, kaip verkia tamsoj paliktas žmogus. 

 

Ne duonos verkia, klaikumą apsikabinęs,                                                                           
šviesos jis verkia, pavogtų, kaip deimantai, akių.                                                             

Sugniaužę kumščius, trankiai žengia minios,                                                                
sumindamos lizdus dirvonų vyturių. 

. 
 

 

Reflections on this week’s liturgy 
 

Amos reminds us of God’s justice and God’s punishment for those who live in luxury but ignore 
the things of God, for those who have everything in abundance but ignore or oppress the poor 
and the marginalized of society. The people of Israel will be exiled, warns Amos, and this really 
happened in the year 586 B.C., when the Babylonian exile began, and lasted 70 years. Let us 
not ignore the poor, as we read in today’s Gospel:  the rich man who ignored Lazarus and was 
punished, while Lazarus went to be with Abraham in eternal life.   
 


