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2-oji Gavėnios savaitė                                                                     kovo 5 d. 2023 m.                                          
kovo 5 d.  -  kovo 12 d.                                                                     Sekmadienis                                                                              
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: “Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim.”  
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Sekm.  5 d.   9:00  už  Anicetą ir Juozą Burbus  -  aukoja dukra Irena Burbaitė   
                                                                                             Gumauskienė ir šeima   
                    10:00  Šv. Rožančius   
                    10:30  už  Oną Lukauskienę  -  aukoja Laima Dainienė ir šeima 
Pirm.   6 d.  10:00   
Antr.    7 d.  10:00   
Treč.    8 d.  10:00   
Ketv.    9 d.  10:00   
Penk. 10 d.  10:30  už  Benediktą Filipavičienę  -  aukoja sūnus Raimundas ir šeima     
Šešt.  11 d.  17:00   
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   
 
vasario 26 d. 2023,   rinkliava  205.00    žvakės  30.00                                                   
 
pelnas iš koncerto ir vaišių (vasario 16 d.)  441 dol.  
 
parapijai aukojo:  
50 dol.  Vytas ir Angelė Ptašinskai 
40 dol.  Saulius ir Vida Goriai     
po 20 dol.  L. Dainienė, A.V. Givis, S.A. Staškevičiai  
po 10 dol.  D. Deltuvaitė, L. Gedvilaitė       
--- dol.  Alan ir Nijolė Matusevičiūtė Forster 
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas. 
Ateinantį sekmadienį kovo 12 d. laikrodžiai bus pasukti vieną valandą į priekį (vasaros laiko pradžia).       
                                                                 



                                                              

                                                                  Skelbimai                                                                  
 
Ateinantį sekmadienį kovo 12 d. Šv. Mišios mūsų parapijoje bus 9 val. ir 11:30 val., ir 
12:30 val. mūsų salėje bus Lietuvos Nepriklausomybės Atgavimo minėjimas, meninėje 
programoje pasirodys Gintaro šokių grupė, ir bus rodoma Ramunės Rakauskaitės 
filma „Kelionės namo“. Bus vaišių, galėsite sumokėti solidarumo mokestį (20 dol.). 
                                                               
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, 
dalyvaukime visi šiame svarbiame įvykyje.         
                                                                        
Dėkojame visiems kurie sumokėjo 2022 m. parapijos mokestį (50 dol.), ir tiems kurie 
jau sumokėjo 2023 m. parapijos mokestį (50 dol.), tas mums padeda tvarkyti visus 
parapijos reikalus ir žinoti kiek parapijiečių turime. Parapijos mokestis skaitosi auka, ir 
už jį gausite mokesčiams kvitą (income tax receipt) gale metų. Taip pat, visi Montrealio 
apylinkės lietuviai kurie naudoja mūsų automobilių pastatymo aikštelę yra prašomi 
pranešti apie tai mūsų parapijai, ir kviečiame juos sumokėti parapijos mokestį.            
                                                                     
Vasario 28 d. Lasalle CHSLD mirė mūsų parapijietė Stefanija Beniušytė Jutuvienė,                    
97 m. amžiaus, ji daug metų buvo parapijos komiteto narė ir ištikimai atliko sekretorės 
pareigas, priklausė Rūtos Klūbui. Liūdi dukros Rasa Paulauskienė ir Inga Gedrikienė, 
žentas Petras Paulauskas, anūkai Rytis, Linas ir Paulius, ir kiti giminės ir draugai. 
Laidotuvių Šv. Mišios bus šeštadienį kovo 11 d. 11 val. mūsų bažnyčioje, po Mišių bus 
gedulinės vaišės mūsų salėje. Užuojauta visiems artimiesiems.      
                                                                                                                                             
Vasario 28 d. Putnam, CT, mirė Kunigas Izidorius Sadauskas SDB, 88 m. amžiaus. Jis 
daug metų gyveno Montrealyje, ir buvo vikaras mūsų Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų 
parapijose. Kun. Izidorius gimė balandžio 3 d. 1934 m. Sožalkų kaime, Punsko 
parapijoje, 1951 m. įstojo į saleziečių naujokyną, ir birželio 4 d. 1961 m. buvo 
įšventintas į kunigus, jis dirbo parapijose ir bendrai su jaunimu Lenkijoje, Lietuvoje, 
Kanadoje ir Amerikoje, buvo ilgametis kapelionas seselių putnamiečių vienuolyne, ir 
keletą metų jis dirbo misijose, Hondūre. Kun. Izidorius buvo palaidotas vakar, kovo 4d., 
Putnamo lietuvių kapinėse. Užuojauta visiems artimiesiems.           
 
Ištraukos iš knygos Biblijos vyrai ir moterys – kryžius, prof. Ingrida Gudauskienė STD, 
Tyto Alba leidykla, Vilnius 2022 m.        Autorė rašo įžangoje: „Ši knyga atsirado todėl, 
kad teminė gija Biblijoje apie vyrų ir moterų vienas kito ieškojimą jau daugiau kaip 
dešimtmetį nenustoja dominusi mane kaip biblistę (žinoma, ir kaip moterį, ir tiesiog 
kaip asmenį), savo paskaitose jai esu skyrusi labai daug dėmesio. Negaliu nutylėti, 
kad ji atsirado ir todėl, jog anų paskaitų dalyvius dažnai išgirsdavau klausiant, kada gi 
apie šiuos reikalus pasirodysianti mano knyga“.                                                                         


