
                
 

 
 

 
 
 
 
 
   

  
 

 
Atliepiamoji psalmė:  “Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.“                                                                                                                                        
 

 

 
Mišios                                                                 

 
Sekmadienį, lapkričio 20d., 12:00 val., už Jonas Matulevicius (30 m.) – Nijole Matulevicius Sukys  
Penktadienį, lapkričio 25d., 12:00 val., už visus mirusius Kanados Lietuvių Fondo narius - KLF 
Sekmadienį, lapkričio 27d., 12:00 val., už Lena & Juozas Asipavicius  – Helmut Gebel  
 
 
 

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. 
 
Šiandien po Šv. Mišių bus Grybų Pietūs mūsų parapijos salėje, dalyvaukime visi.  
Today, after the Holy Mass, there will be the “Grybų Pietūs“ lunch in our church hall, let us all 
participate.      
 

Lapkričio 14 d. Toronte rimta liga mirė Prelatas Edmundas Putrimas, 63 m. amžiaus, išeivijos 
lietuvių sielovados direktorius, laidotuvės bus gruodžio 3 d. Anapilyje. Užuojauta jo mamai, 
broliui su šeima, ir visiems artimiesiems.  
Monsignor Edmund Putrimas, the director of pastoral care for Lithuanian emigrants, died in 
Toronto on November 14th at 63 years of age due to a serious illness, the funeral will be on 
December 3rd in Mississauga, Ont. Our sincere condolences to his mother, brother and family, 
and all relatives and friends.   
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Vainikas – Kryžius – Lelija   
Kazimierinė grožinės literatūros antologija, Čikaga 1984 m. 

 

“Šventajam Karalaičiui“ – Apolinaras Petras Bagdonas (tęsinys)    

Su rytmečio varpų aidais 
mes keliam sielas į Tave,                                                                                                                                           

skaistusis Vilniaus Karalaiti, 
ateik kaip gydanti versmė. 

 
Tu prispaustų vaikų maldas                                                                                                                

nunešk prie Dieviškos Širdies,                                                                                                                    
te kritusių sūnų auka 

vergijos sutemas nuplėš. 
 

 

 

Reflections on this week‘s liturgy 

 

The feast of Jesus Christ, king of the universe, is the last Sunday of the liturgical year, reminding 
us that all of creation has been renewed by the passion, death and resurrection of Our Lord, and 
that Jesus Christ is the summit, the apex, the focal point of all creation, and of all humanity. “I am 
the alpha and the omega“, said Jesus, the beginning and the end, and everything is renewed by 
Him, with Him and in Him, and eternal glory belongs to Him. Let us seek this eternal glory in our 
lives.  
 

 


