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4-oji eilinio laiko savaitė                                                              sausio 29 d. 2023 m.                                          
sausio 29 d.  -  vasario 5 d.                                                          Sekmadienis                                                                              
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.”  
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
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   
Pirm. 30 d.  10:00   
Antr.  31 d.  10:00   
Treč.    1 d.  10:00   
Ketv.    2 d.  10:00   
Penk.   3 d.  10:00   
Šešt.    4 d.  17:00  už  Algį Beniušį  -  aukoja žmona Micheline   
Sekm.  5 d.    9:00  už  Bronę Spudulienę Bočiūnienę  -  aukoja pusbrolis Saulius,              
                                                                                                   Vida ir Andrea Goriai   
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  prašant Dievui ypatingą malonę  -  aukoja Bonnie Andrukaitis   
 
sausio 22 d. 2023,   rinkliava  218.00    žvakės  31.00                                                   
 
parapijos mokestis  50 dol.  Alvyra Povilaitienė, Michel ir Dalija Gabrėnaitė Savignac 
 
parapijai aukojo:  
150 dol.  Alvyra Povilaitienė     
po 20 dol.  Bonnie Andrukaitis, L. Dainienė, A.V. Givis, Leonard Givis, V.S. Goriai,  
                  D. Jaugelienė       
10 dol.  Michel ir Dalija Gabrėnaitė Savignac     
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  



                                                                 

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
Gražiai praėjo vakar dokumentinės filmos apie Vytautą Kernagį parodymas mūsų 

salėje, dalyvavo maždaug 70 žmonių, kalbėjo jo sūnus atvykęs iš Lietuvos, dalyvavo 

ambasadorius Darius Skusevičius ir kiti svečiai iš Otavos, buvo skanios vaišės.  
                                                               
                                                              ******     
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 25 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 maisto ir lengvų gėrimų. Taip pat, pradžioje vakaro šis orkestras gros 
Lietuvos Himną, taip įprasminant vasario 16-osios dieną. 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, dalyvaukime visi.  
 
                                                              ******             
Lietuvos Vyskupų Konferencija paskyrė naują išeivijos lietuvių sielovados direktorių, tai 
bus Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, SJ. Taip pat, Lietuvos Seimas 
paskelbė 2023-uosius metus Švento Juozapato metais. Jonas Kuncevičius buvo 
lietuvis, gyveno Vilniuje, ir jaunas įstojo į Bazilijonų vienuolyną, gaudamas Juozapato 
religinį vardą. Bazilijonai buvo rytų apeigų katalikai, vadinami unitai, ir gyveno Vilniuje 
šalia Švč. Trejybės bažnyčios. Po keletą metų Juozapatas buvo paskirtas Vitebsko 
rytų apeigų katalikų vyskupu, bandydamas suvienyti tos vyskupijos katalikus ir 
ortodoksus (stačiatikius), bet buvo daug sunkumų šiuo klausimu. Lapkričio 12 d. 1623 
metais, prieš 400 metų, vyskupas Juozapatas mirė kankinio mirtį kai buvo nužudytas 
eidamas savo pareigas. Jis buvo paskelbtas Katalikų Bažnyčios palaimintasis 1643 
metais, ir šventasis 1867 metais. Melskimės kad Šventas Juozapatas užtartų lietuvius 
išeivius, Lietuvą, Ukrainą, ir visą pasaulį prie Dievo, kad būtų teisybė ir taika.    
 
                                                              ******       
Šventos Elzbietos Draugija, iš Šv. Kazimiero Parapijos, praneša kad pavasario pietūs 
bus sekmadienį balandžio 30 d., dalyvaukime visi.  


