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3-oji eilinio laiko savaitė                                                              sausio 22 d. 2023 m.                                          
sausio 22 d.  -  sausio 29 d.                                                         Sekmadienis                                                                              
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.”  
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Sekm.22 d.   9:00  už  Eleną ir Joną Gorius  -  aukoja sūnus Saulius, Vida ir  
                                                                                                       Andrea Goriai 
                    10:00  Šv. Rožančius    
                    10:30  už  vyrą Zigmą  -  aukoja Hilda Lapinienė  
Pirm. 23 d.  10:00   
Antr.  24 d.  10:00   
Treč.  25 d.  10:00   
Ketv.  26 d.  10:00   
Penk. 27 d.  10:00   
Šešt.  28 d.  18:00  už  Petrą Jurėną  -  aukoja sūnus Algis ir Lilijana Jurėnai   
Sekm.29 d.    9:00  už  Pranę ir Izidorių Gorius  -  aukoja sūnėnas Saulius, Vida ir   
                                                                                                              Andrea Goriai  
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Lukošių ir Lukoševičių giminės mirusius  -  aukoja Ramunė   
                                                                                                          Kubiliūtė ir šeima  
 
sausio 15 d. 2023,   rinkliava  155.00    žvakės  7.00                                                   
 
parapijos mokestis  50 dol.  Česlovas ir Daina Vasiliauskai  
 
parapijai aukojo:  
400 dol.  Česlovas ir Daina Vasiliauskai   
50 dol.  Lilija Gedvilaitė  
30 dol.  Rytis ir Vilija Bulotai     
po 20 dol.  A.V. Givis, V.S. Goriai       
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                 
 



                                                                   Skelbimai                                                                  
 
Montrealio Lietuvių Bendruomenė kviečia visus atvykti į mūsų parapijos salę ir pamatyti 

dokumentinę filmą apie Vytautą Kernagį, šį šeštadienį sausio 28 d. 19 val., kaina 20 dol., 

bus vaišių, rezervuokite vietas per generalinį garbės konsulą Arūną Staškevičių, tel. 

450-347-0583, e.paštas arunasstaskevicius@gmail.com.    
 
                                                              ******     
Sausio 17 d. Cité de la Santé ligoninėje, Laval, Que., mirė Ona Dainiūtė Lukauskienė, 
91 m. amžiaus, ji buvo ilgametė mūsų parapijietė, giedojo parapijos chore ir priklausė 
Rūtos Klūbui, ir taip pat ji daug metų gyveno su šeima Rosemonte ir priklausė Švento 
Kazimiero Parapijai ir Šv. Onos Draugijai. Liūdi dukterys Dana, Angelė ir Dalia, anūkai 
Jason, Thomas, Robert ir Richard, viena proanūkė, sesuo Juzefa (Olė) Dainiūtė 
Vasiliauskienė, kuri gyvena Columbus, Ohio, ir jos šeima, giminė Laima Dainienė ir jos 
šeima, ir kiti giminės ir draugai. Laidotuvės bus pavasaryje per mūsų parapiją, Onos 
pelenai bus palaidoti šalia jos vyro Vinco Lukausko Notre Dame des Neiges kapinėse. 
Užuojauta visiems artimiesiems. 
                                                             
                                                              ******                
Ketvirtadienį vasario 16 d. 19:30 val. mūsų salėje bus lėšų telkimui muzikos koncertas 
(„fundraising event“) paremti mūsų parapiją: mūsų vargonininkas Ian Plansker diriguos 
ir 20 kitų McGill Universiteto Muzikos Fakulteto studentų gros įvairiais instrumentais 
Bethoveno 7-ąją simfoniją, užtruks maždaug vieną valandą, nebus pertraukos. Mūsų 
salės durys atsidarys 19 val., kaina 10 dol. (sumokėti prie durų), bus galima nusipirkti 
nebrangiai kavos, arbatos ir lengvų gėrimų, ir užkandą pavalgyti. Taip pat, pradžioje 
vakaro šis orkestras gros Lietuvos Himną, taip įprasminant vasario 16-osios dieną. 
Pusė pinigų įėjimui eis mūsų parapijai, ir pusė muzikantams, tai kuo daugiau žmonių 
ateis, tuo daugiau bus sutelkta lėšų Aušros Vartų Parapijai. Šį įvykį organizuoja Ian 
Plansker ir Aušros Vartų Parapijos komitetas, dėkojame jiems ir visiems muzikantams 
iš anksto, dalyvaukime visi ir paremkime mūsų parapiją.     
 
                                                              ******          
Sekmadienį vasario 19 d. 12 val. mūsų salėje bus Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, organizuoja Kanados Lietuvių Bendruomenė, Montrealio apylinkė. Tą dieną 
Šv. Mišios bus 9:30 val. Šv. Kazimiero Parapijoje ir 11 val. Aušros Vartų Parapijoje. 
Netrukus bus paskelbta daugiau detalių apie šį įvykį.    
 
                                                              ******             
Aušros Vartų Parapijos metinis susirinkimas bus sekmadienį balandžio 2 d. 11:30 val. 
mūsų salėje, kviečiame visus parapijiečius dalyvauti, bus pristatyta 2022 m. finansinė 
apyskaita, ir bus diskutuojami visi svarbesni parapijos reikalai. Taip pat, viena mūsų 
parapijos komiteto narė atsistatydino (reikės rasti nauja narį), ir du kiti nariai baigia 
savo pirmąją 3 metų kadenciją (jie galės, jeigu norės, įsipareigoti antrajai kadencijai).                         
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