
                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Atliepiamoji psalmė: “Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė  
                                      per amžius.ˮ       
 

 
Mišios                                                                 

 

Sekmadienį, gruodžio 4d., 12:00 val., už Šv. Onos Draugijos gyvas ir mirusias narės – Šv. Onos draugija 

Sekmadienį, gruodžio11d., 12:00 val., už Morris Hanusiak – žmona Julie Norkeliunas 

 
 

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 yra Šv. Onos Draugijos kalėdiniai pietūs, dėkojame visiems dalyviams ir visoms šios 
draugijos narėms.  
Today is the St. Ann‘s Society Christmas Lunch, we thank all the participants and all the 
members of this society.   
    
Šiais metais Šv. Kalėdų Mišios bus Kūčių naktyje, šeštadienį gruodžio 24 d. 21 val., po Mišių visi 
yra kviečiami į parapijos salę vaišėms, dalyvaukime visi. Nebus Šv. Mišių sekmadienį gruodžio 
25 d. Kalėdų plotkelės yra dalinamos kiekvieną sekmadienį po Šv. Mišių zakristijoje.  
This year the Christmas Mass will be on Saturday, December 24th at 9 pm, after Mass there will 
be a wine and cheese in the church hall, let us all participate. There will not be a Holy Mass on 
Sunday December 25th.  The Christmas wafers are being distributed each Sunday after Holy 
Mass in the sacristy.   
 

 
 
 

 
 

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

Tel :  514.521.9930 
Klebonas kunigas Paulius Mališka  

 

2019 m.  gruodžio 4d. – No. 642 
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Vainikas – Kryžius – Lelija 

Kazimierinė grožinės literatūros antologija, Čikaga 1984 m. 

“Šventas Kazimieras“ – Julius Baniulis 

 

O didis patrone, tautos šventasis Lietuvos globėjau,                                                             
matai tu krašto gimtojo žaizdas, vaikus taip kenčiant,                                                           

kai laisvės meilė žydi širdyje, kaip seniau žydėjo,                                                               
pagelbėk lietuviams sutraukyti nelaisvės sunkius pančius. 

 

Reflections on this week‘s liturgy  
 

The messianic vision presented to us by the prophet Isaiah seems highly improbable: the lamb 
shall lie down beside the wolf, and the leopard beside the goat, the calf and the lion shall graze 
together, and the child will play with the serpent, and nothing bad will happen. But we may also 
say that the survival of the people of Israel, a small nation in the beginning, was highly 
improbable, but they have lived over 3000 years and are strong and alive today. The survival of 
the Church seems improbable as well, it began with Jesus and 12 apostles, proclaiming peace, 
love and conversion, and the Church is almost 2000 years old, very strong, organized and 
continually growing. Let us believe in God‘s promises, let us joyfully await the coming of the Lord 
and his Kingdom. 
 
 
 
 

   
 


