
                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atliepiamoji psalmė:  "Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja: tegul jūsų  
                                      širdys nebūna storžievės.ˮ       
 

 

Mišios                                                                 
 

Sekmadienį, kovo 12d., 10:00 val., už Lietuva – Montrealio Liėtuvių Bendruominė 
Sekmadienį, kovo 19d., 12:00 val., už Helen Kurylo – Helmut Gebel 
 
 
 

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 visiems kurie dalyvavo Švento Kazimiero Parapijos metinėje šventėje, Šv. Mišiose ir 
pietuose, ir kas ją organizavo ir joje dirbo, ypač: Alice Skrupskis, Nijolė Šukienė, Romas 
Išganaitis, Gytis Niedvaras, Raimundas Laurinavičius, Alfredas Pališaitis, Jennie Benienė ir 
Dana Mickutė Héroux. Dėkojame taip pat Joanai Adamonytei už vargonų grojimą bažnyčioje (su 
choristų giedojimu), Kunigo Frederiko ir Seselės Myriam dalyvavimą, Jonui Rimeikiui už 
akordeono grojimą salėje, ir visiems kurie dovanojo fantus loterijai ir pyragus saldžiam  stalui. 
Dievas telaimina visus ir jų šeimas, ir Šv. Kazimieras teužtaria visus.  
We sincerely thank all who participated in the Feast of Saint Casimir last Sunday, in the Holy 
Mass and in the lunch, and who organized it and worked in it, especially: Alice Skrupskis, Nijolė 
Šukys, Romas Išganaitis, Gytis Niedvaras, Raimundas Laurinavičius, Alfred Pališaitis, Jennie 
Benius and Dana Mickus Héroux. We also thank Joana Adamonis for playing the organ and the 
choir members who sang (in the church), Father Frederic and Sister Myriam for their 
participation, John Rimeikis for playing the accordion (in the hall), and all who contributed to the 
lottery prizes and the dessert table. May God bless all and their families, and may Saint Casimir 
intercede for all.  
 

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

Tel :  514.521.9930 
Klebonas kunigas Paulius Mališka  
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Šiandien Šv. Mišios yra 10 val. (vasaros laiku), ir Montrealio Lietuvių Bendruomenė kviečia visus 
dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės Atgavimo minėjime 12:30 val. A.V. Parapijos salėje, 
pasirodys “Gintaro“ šokių grupė ir bus rodoma lietuviška filma su angliškais prierašais, bus 
vaišių.  
Today Holy Mass is at 10 am (Daylight Savings Time), and the Montreal Lithuanian Community 
invites all to the commemoration of the Restoration of the Independence of Lithuania at 12:30 pm 
in the A.V. Parish hall, the “Gintaras“ dance group will perform, and a Lithuanian film with English 
subtitles will be shown, there will be food.  
 
 

 

Vainikas – Kryžius – Lelija 
Kazimierinė grožinės literatūros antologija, Čikaga 1984 m. 

 

“Kur keliais grindinys išvaikščiotas“  –  Balys Gaidžiūnas      
 

Bernelių Mišios. . .                                                                                                               
Trys kunigai garbėj altoriaus.                                                                                                               

Į vitražo šaltą stiklą atsirėmęs,                                                                                                                                 
Kazimieras šventasis sielvartingai dairos –                                                                           

sunkus karališkas vainikas,                                                                                                                      
Vilniaus katedra didinga,                                                                                                                   

už katedros Trys kryžiai nukirsti,                                                                                                            
ir Panerių miškai žalieji. 

 

Joseph ! Make me your friend. (poem about Saint Joseph)                                              
 

Joseph !                                                                                                                                                                                 
You, the man with a heart as open                                                                                                        

as the breadth of God‘s heart,                                                                                                           
You, on whom Mary can lean                                                                                                         

like a steadfast rock,  
You, from whom Jesus learned how                                                                                         

to make his disciples his friends,                                                                                               
You, protector, model                                                                                                                  

and confidant for Brother André,                                                                                
make me your friend. 

 

 

 


