
                
 

 
 

 
 
 
 
 
   

  
 

 
Atliepiamoji psalmė:  “Viešpatie, vos rytą pabusiu – tave išvydęs,  
                                        gėrėsiuos.“                                                                                                                                        
 

 
Mišios                                                                 

 
Sekmadienį, lapkričio 6d., 12:00 val., už John Kurylo – Helmut Gebel  
Antradienį, lapkričio 8d., 11:00 val., už Petras Adamonis – Julija Adamonienė ir šeima 
Sekmadienį, lapkričio 13d., 12:00 val., už Paul Pingitore – Roma & Pat Pingitore  
 

 
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. 
 
Dėkojame Tėvui Frédéric Simonis kuris atlaikė Šv. Mišias per paskutinius 4 sekmadienius mūsų 
parapijoje, Dievas telaimina jį ir visą Tiberijados Broliją. Klebonas grįžo iš savo atostogų lapkričio 
3 d.  
We thank Father Frédéric Simonis for celebrating the Holy Mass in our parish the last 4 
Sundays, may God bless him and the Tiberiad Fraternity. Father Paul returned from his vacation 
on November 3rd.    
 

Šiandien, sekmadienį lapkričio 6 d., Šv. Mišios bus 9:30 val. mūsų parapijoje. Kviečiame visus 
dalyvauti Aušros Vartų Parapijos metinėje šventėje šiandien, 12 val. koncertas ir 13 val. pietūs, 
kaina yra 30 dol.  
Today, Sunday November 6th, the Holy Mass will be at 9:30 am in our parish. We invite all to 
participate in the A.V. Parish annual feast today,  the concert is at 12 noon and the lunch is at 1 
pm, the entry is 30 dol.  
 
 

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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Primename visiems kad šiandien, sekmadienį lapkričio 6 d., laikrodžiai yra pasukti vieną valandą 
atgal, grįžtame į normalų laiką.  
We remind all that today, Sunday November 6th, the clocks are turned back one hour, we return 
to normal time.  
 
 

Šventosios Motinos Teresės malda    “Gyvenimas yra gyvenimas“ 
 

Gyvenimas yra grožis, gėrėkis juo, 
gyvenimas yra tikra linksmybė, džiaukis juo,                                                                              

gyvenimas yra sapnas, išpildyk jį, 
gyvenimas yra iššūkis, įgyvendink jį,                                                                                    

gyvenimas yra pareiga, ją atlik, 
gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį, 
gyvenimas yra brangus, globok jį, 

gyvenimas yra turtas, laikyk jį, 
gyvenimas yra meilė, brangink jį,                                                                                      

gyvenimas yra paslaptis, į ją įsigilink,                                                                               
gyvenimas yra pažadas, išlaikyk jį,                                                                                   

gyvenimas yra liūdnas, pereik jį,                                                                                       
gyvenimas yra giesmė, ją giedok,                                                                                      
gyvenimas yra muštynės, priimk jį, 

gyvenimas yra tragedija, su ja sugyvenk, 
gyvenimas yra aventūra, drįsk ją atlikti,                                                                            

gyvenimas yra laimė, ją turėk,                                                                                                  
gyvenimas yra gyvenimas, gink jį. 

 

 

Saint Mother Teresa’s prayer   “Life is life” 
 
Life is beauty, admire it. Life is sheer happiness, enjoy it. Life is a dream, realize it. Life is a 
challenge, take it up. Life is a duty, do it. Life is a game, play it. Life is precious, take good care 
of it. Life is wealth, keep it. Life is love, cherish it. Life is a mystery, penetrate it. Life is a promise, 
keep it. Life is sad, go beyond it. Life is a hymn, sing it. Life is a fight, accept it. Life is a tragedy, 
struggle with it. Life is an adventure, dare it. Life is good luck, deserve it. Life is life, defend it.  
 


