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5-oji eilinio laiko savaitė                                                              vasario 5 d. 2023 m.                                          
vasario 5 d.  -  vasario 12 d.                                                         Sekmadienis                                                                              
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj.”  
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
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   
Pirm.   6 d.  10:00   
Antr.    7 d.  10:00   
Treč.    8 d.  10:00   
Ketv.    9 d.  10:00   
Penk. 10 d.  10:00   
Šešt.  11 d.  17:00  už  Seselę Paulę Savickaitę  -  aukoja Micheline Beniušis   
Sekm.12 d.    9:00  už  Prelatą Edmundą Putrimą  -  aukoja klebonas              
                     10:00  Šv. Rožančius   
                     10:30  už  Oną Lukauskienę  -  aukoja Laima Dainienė   
 
sausio 29 d. 2023,   rinkliava  102.00    žvakės  32.00                                                   
 
parapijos mokestis  50 dol.  Dainius Juras 
 
parapijai aukojo:  
30 dol.  Rytis ir Vilija Bulotai     
po 20 dol.  L. Dainienė, V.S. Goriai  
10 dol.  A.V. Givis 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
                                                                 
                                                                   
 
 
 



 
                                                                   
 

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
Ketvirtadienį vasario 16 d. 19:30 val. mūsų salėje bus lėšų telkimo koncertas mūsų 
parapijos labui: mūsų vargonininkas Ian Plansker diriguos ir 25 kiti McGill Universiteto 
Muzikos Fakulteto studentai gros įvairiais instrumentais Bethoveno 7-ąją simfoniją, 
koncertas 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. Šį įvykį organizuoja Ian Plansker ir Aušros 
Vartų Parapijos komitetas, 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.  
 
                                                              ******             
 
Sausio 30 d. Putnam, Connecticut slaugos namuose (Matulaitis Nursing Home) mirė 
Seselė Paulė Savickaitė, 92 m. amžiaus, ji buvo vienuolė putnamietė, daug metų 
gyveno Montrealyje seselių namuose, buvo viršininkė, padėjo Aušros Vartų Parapijos 
klebonams, aktyviai dalyvavo lietuviškų vaikų ir jaunimo katekizacijoje, ruošime 
sakramentams, veikė ateitininkų organizacijoje. Irgi, ji įsteigė „Rūtos“ auksinio amžiaus 
klūbą, kuris turėjo daug narių lietuvių tarpe, veikė daug metų seselių namuose ir 
parapijos salėje. Užuojauta visiems artimiesiems. 
 
                          Popiežiaus Benedikto XVI-ojo Dvasinis Testamentas 
 
Mirus Popiežiui emeritui Benediktui XVI-ajam (1927-2022) buvo paskelbtas dvasinis 
testamentas, kurį jis parašė 2006 m., praėjus keliolikai mėnesių po jo išrinkimo 
popiežiumi. „Šią vėlyvą savo gyvenimo valandą atsigręždamas atgal į išgyventus 
dešimtmečius, matau, už kiek daug dalykų turiu dėkoti. Pirmiausia dėkoju pačiam 
Dievui, visų dovanų teikėjui, kuris davė man gyvenimą ir vedė mane per įvairias 
sumaišties akimirkas; visada pakeldavo mane, kai pradėdavau svyruoti, visada vėl 
dovanodavo man savo veido šviesą“.        
 
                                                        (bus daugiau)  


