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3-oji Gavėnios savaitė                                                                    kovo 12 d. 2023 m.                                          
kovo 12 d.  -  kovo 19 d.                                                                  Sekmadienis                                                                              
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja: tegul jūsų širdys nebūna   
                                                                                                                     storžievės.”  
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sekm.12 d.   9:00  už  Anicetą ir Juozą Burbus  -  aukoja dukra Vida, Andrea ir  
                                                                                                           Saulius Goriai   
                    11:00  Šv. Rožančius   
                    11:30  už  Lietuvą  -  aukoja Montrealio Lietuvių Bendruomenė 
Pirm. 13 d.  10:00   
Antr.  14 d.  10:00   
Treč.  15 d.  10:00  už  Stefaniją Jutuvienę  -  aukoja Dana Deltuvaitė Urbanavičienė    
Ketv.  16 d.  10:00   
Penk. 17 d.  10:00   
Šešt.  18 d.  17:00  už  Audrių Pundzevičių  -  aukoja Hilda Lapinienė   
Sekm.19 d.    9:00  už  Stefaniją Jutuvienę  -  aukoja Hilda Lapinienė   
                     10:00  Šv. Rožančius     
                     10:30  už  Reginą Staškevičiūtę Piečaitienę (3 m.)  -  aukoja šeima  
 
kovo 5 d. 2023,   rinkliava  102.00    žvakės  16.00                                                   
 
parapijos mokestis  50 dol.  Saulius ir Vida Goriai, Romas ir Emilija Verbylai,  
                                             Anthony ir Audra Verbylaitė Zicha  
parapijai aukojo a.a. Stefanijos Jutuvienės atminimui:  
300 dol.  Inga Jutus Gedrikas      
50 dol.  Rita Baršauskas ir Rimas Navikėnas     
kitos aukos parapijai:  200 dol.  Montrealio Lietuvių Bendruomenė 
150 dol.  Saulius ir Vida Goriai 
po 20 dol.  L. Dainienė, L. Gedvilaitė  
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  



                                                              
                                                                   

                                                                 Skelbimai                                                                  
 
Šiandien 12:30 val. mūsų salėje bus Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo minėjimas, 
meninėje programoje pasirodys Gintaro šokių grupė, ir bus rodoma Ramunės 
Rakauskaitės filma „Kelionės namo“. Bus vaišių, galėsite sumokėti solidarumo mokestį 
(20 dol.). Dalyvaukime visi.       
 
                                                             ****** 
Sekmadienį balandžio 2 d. 11:30 val. (po 10:30 val. Šv. Mišių) mūsų salėje bus metinis 
Aušros Vartų Parapijos susirinkimas. Bus pristatyta 2022 m. finansinė apyskaita, 
diskutuosime svarbiausius parapijos reikalus, ir bus laiko atsakyti į parapijiečių 
klausimus. Taip pat, reikės surasti keletą naujų parapijos komiteto narių. Bus vaišių, 
laisva auka, dalyvaukime visi šiame svarbiame įvykyje.        
 
                                                             ******  
Per 2022 m. mūsų parapijoje pajamos buvo 86,375.80 dol., ir išlaidos buvo 111,571.31 
dol., tai per metus nuostolis buvo 25,195.51 dol. Šis nuostolis dalinai suprantamas kai 
žiūrime į visas aukas gautas per 2022 m., kartu su parapijos mokesčiais ir palikimais, 
tai buvo 31,651.55 dol., o 2021 m. tai buvo 45,406.23 dol. Taip pat, iš organizacijų 
2022 m. gavome 143.30 dol., o 2021 m. gavome 8,139.05 dol. Šis didelis 
sumažėjimas aukų iš parapijiečių ir iš organizacijų tikrai prisidėjo prie šio nuostolio. 
Daugiau detalių bus duota per metinį parapijos susirinkimą.    
 
                                                             ****** 
Šeštadienį balandžio 22 d. Gintaro šokių grupė ruošia „Spaghetti Night“ vakaronę 
mūsų salėje, daugiau detalių bus duota vėliau. 
                                                                     
                                     Biblijos vyrai ir moterys – kryžkelėse  
               prof. Ingrida Gudauskienė STD, Tyto Alba leidykla, Vilnius 2022 m.   
 
Autorė rašo įžangoje: „Dėstydama šį tą apie Biblijos vyrų ir moterų reikalus į šios 
knygos puslapius, dar kartą įsitikinau, kaip jų susitikimai, ypač gyvenimo kryžkelėse, 
pamatinė jų svajonė apie tikrą santykį ir grūmimasis už jį nesumeluotai prakalba 
mums, šių laikų vyrams ir moterims. Todėl neabejodama, kad bibliniai pasakojimai apie 
vyrų ir moterų susitikimus ir toliau domins, ir tikėdamasi, jog knygoje siūloma jų 
interpretacija kiek pagelbės vis keliant klausimus apie tų pasakojimų prasmę 
šiandienos žmogui, atiduodu ją į skaitytojų rankas. „Motina, mano geriausia vadovė po 
Bibliją, sakė, kad viskas yra gerokai sudėtingiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Yra 
daug paslėptų prasmių. Ir reikia užaugti, kad jas išstudijuotum“ – rašo Samuelis Bakas 
(Nutapyta žodžiais. Vilniaus prisiminimai)“.                                                                      


