
Margučiai – kiaušiniai, kurių lukštai išmarginti dažant įvairiomis technikomis ar raižant. Margučiu kiaušinis yra vadinamas dėl to, 
kad jis yra išrašomas įvairiais raštais. Pirmas margučių darymo būdas: su vašku išpaišyti raštus. Taip išpaišytas kiaušinis yra dedamas 
į dažus, kurie nudažo tik nepadengtas vašku vietas. Išėmę kiaušinį iš dažų ir nuėmę vašką, gauname baltus raštus dažų spalvos fone. 
Norint šiuos raštus padaryti spalvotus, nudažytoji kiaušinio dalis vėl padengiama vašku, kiaušinis vėl dedamas į bet kurios spalvos 
dažus, kurie nudažo raštus. Kartoti tą galime tiek kartų, keliomis spalvų norima išmarginti margutį. Skustinis raštas yra daromas ant 
jau nudažyto vienos kurios nors spalvos dažais kiaušinio. Praskusdami dažus iki kiaušinio natūralaus baltumo paviršiaus, gauname 
raštus.  

Multi patterned eggs— so called because they are produced by coloring or scraping and are covered with various patterns. These 
patterns are made in various ways. First way is using wax to draw the patterns. Then the egg is immersed in dye which colors all 
areas that are not covered in wax. Once the egg is removed from the dye, the wax is scraped off. The egg can then be immersed in a 
differnt color. Scraped patterns are made on a dyed egg using a sharp knife. The pattern scrapes at the color until the undelying 
whiteness of the egg is revealed. 
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Verbos – Katalikai Verbų sekmadienį švenčia Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Žmonės Kristų pasitiko su palmių 
šakelėmis, šaukdami: „Osana!“ Tikėta, kad į verbas supinti anksti pavasarį išsprogę augalai saugo namus nuo perkūno, 
žemę – nuo graužikų ir sausros, gyvūnams suteikia vaisingumo ir sveikatos. Ankstų rytą buvo skubama su verba išplakti 
dar lovoje gulinčius šeimos narius, deklamuojant eilėraštį: 

„Ne aš mušu – verba muša, tolei muš, kol suluš. Už savaitės viena diena Tegul linksmina kiekvieną“. Verbų sekmadienį, 
po mišių, verbomis vieni kitus plakė ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Visi tikėjo, kad tuomet bus sveiki ir gražūs.Vilniaus 
verbos – dirbiniai iš sausų augalų, būdingi Vilniaus kraštui, jos vėlesnės kilmės, vertinamos kaip savita tautodailės šaka. 

Crafted palms— On Palm Sunday, Catholics celebrate Jesus‘ arrival in Jerusalem. On that occasion, the populace greeted Him with 
palm fronds, shouting „Hosana!“ It is believed that if one intertwines early spring buds into the artificial palms, the homes will be 
protected from lighting, the fields from rodents and drought, livestock will be fruitful and healthy. Early Palm Sunday morning it was 
tradition to hurry into the bedrooms of those still sleeping and wake them up, hitting them with the palms, saying: „It is the palm 
hitting you, not me, and will  kepp hitting you until it breaks. After a week the Day will bring joy to everyone.“ On Palm Sunday, after 
Mass, people, including children, swatted one another with palms. All believed that once swatted, they would be healthy and 
beautiful. Vilniaus crafted palms, made from dried plants, are specific to Vilnius, and are of more recent cratmanship, are valued as 
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šv. Mišios lietuviškai—Weekend Lithuanian Mass 

Sekmadieniais— Sundays—10:30 a.m.  
St. Peter Lithuanian Parish, 75 Flaherty Way, So. Boston, MA 

lithuanianapostolate@gmail.com   

Lietuviškos Vėlykmečio religinės tradicijos šv. 

Petro lietuvių parapijoje 

Verbų sekmadienis ir Didžioji savaitė.  

Vėlykmetis prasideda su  Verbų sekmadieniu, 

kurio metu šventinamos verbos, palmės. 

Bendruomenė susirenka bažnyčios prieangyje 

prieš mišias pašventinimui, tada iškilmingai 

įeina į bažnyčią, nešdami verbas, palmių 

šakeles, giedodami džiaugsmingą himną.  

Vėlykų tridienis prasideda su Didžiuoju 

ketvirtadienio mišiom, per kurias kunigas 

simboliškai plauna dalyvių kojas.  Didysis 

Penktadienis - rimties ir susikaupimo, atgailos 

diena. Po pietų, einamos Kryžiaus stacijos, ir 

vakare atmenama Kristaus mirtis. Didįjį 

Šeštadienį, laikomos Vėlykų vigilijos mišios. 

Vėlykų sekmadienio mišios ypatingos. Tai 

džiaugsminga Kristaus prisikėlimo šventė. 

Pradinės maldos priveda prie giesmės 

„Linksma diena“, kurią užgiedojus, vaikai ir 

suaugę išsirikiuoja į procesiją. Ši procesija 

apeina bažnyčią tris kartus, skambinant 

varpeliais, nešant religinius simbolius. 

Procesija užsibaigia prie pagrindinio altoriaus, 

kada šv. Mišios prasideda. 

Balandis — April, 2021 

Lithuanian Religious Easter Traditions 

in St. Peter Lithuanian Parish 

Palm Sunday and Holy Week 

The celebration of the Easter season 

begins a week before Easter, on Palm 

Sunday, during which time verbos are 

blessed and the congregation enters 

church singing a triumphant hymn, 

holding their palms.  

The Triduum begins with Mass on  Holy 

Thursday, which includes the symbolic 

washing of feet. Good Friday is a day of 

reflection and penitence.  During the 

afternoon, the Stations of the Cross are 

followed with a service in the evening.  

Saturday evening is the Easter vigil.  

Easter Sunday Mass is a special joyful 

celebration. The preliminary prayers 

lead up to a procession that is heralded 

by the opening chords of „Linksma 

diena“ (Joyful Day) and accompanied by 

parade partcipants ringing bells, 

carrying religious symbols as they 

process around the church 3 times and 

finally end up at the main altar to begin 

Mass. 

Vėlykų procesija šv. Petro lietuvių 
parapijoje/ Easter procession at 
St. Peter Lithuanian parish 

Vėlykų procesija, Kaunas, LT./ 

Easter procession, Kaunas, LT. 
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Lietuviškų mišių intencijos: praneškite Daivai per email 
Lithuanianapostolate@gmail.com arba telefonu:  
617-433-0015. 
For Sunday Lithuanian mass intentions, and the Lithuanian 
Apostolate, please contact Daiva via email 
at Lithuanianapostolate@gmail.com or by phone at 617-
433-0015. Please leave a message and your call will be  
returned.  

Mišių intencijos /Mass Intentions -  Balandis/ April 2021 Šv. Petro lietuvių parapija/ St. Peter Lithuanian 
Church 

                   Užprašyta/(requested by)          kunigas/(presiding priest) 

Th 4/1 - 5:30 pm Holy Thursday        TBA 

Fr. 4/2 - 3 pm  Good Friday (at St. Monica‘s)     TBA 

Sat. 4/3  - 5:30 pm Easter Vigil       TBA 
 

Su  4/4 -  9 am     Anne Davis    Charlene   

 - 10:30 am  Už sveikatą/ For their health:      Adomkaičių šėima 
Laimis de Sa Pereira, Gabrielė Miksen,  

  Andris Veidis             TBA  
                
Su  4/11- 9 am             Anne Davis    Charlene       

              - 10:30 am       Stasys Venckus & Danutė Venckutė  šeima   TBA      

              Marija & Ignas Janavičius  Bonda šeima 
Su 4/18 - 9 am  Stanley Patton, Bronė & Antanas Monkevičiai,    
   Anna Jocas, Ursula & Frank Jocas, Joseph Jocas 
   Sophie Jocas 
   Juozas Stasaitis, Sofija Stasaitienė,  
   Algis Stasaitis, Kęstutis Stasaitis  Gražina &  

        Grandchildren  TBA 
      

 -10:30 am       August & Elena Ramanauskas;  šeima   TBA 
   Vytas & Nijolė Ivanouskas        
   

Su 4/25  -  9 am Felix Kraunelis    Mary Zaremba  TBA 

   Juozas Stasaitis, Sofija Stasaitienė,  
   Algis Stasaitis, Kęstutis Stasaitis Gražina &  
        grandchildren 
 

  - 10:30 am        Benediktas Povilavičius   žmona   TBA 

prel. Kontautas atlaikys šv. Mišias Regina Cleri koplyčioje  
Msgr. Contons will offer Masses at the Regina Cleri chapel 

 
Benediktas Povilavičius       [žmona] 
Veronika & Juozapas Daleckai     [A. Povilavičienė] 

Paremkite šv. Petro lietuvių parapiją. 
Please continue to support St. Peter Lithuanian parish.  

Online: https://www.sbscatholic.org/giving 

BŪSIMI PARENGIMAI/UPCOMING 
EVENTS 

 4/11— Sutvirtinimo klasė po 10:30 mišių 
       Confirmation class after 10:30 Mass 
 5/23 - Pirma komunija per 10:30 mišias 
        First Communion during 10:30 Mass https://41399.thankyou4caring.org/pages/ca21-

general-donation-page 

Lietuvių Apaštalavimo Misija/Lithuanian Apostolate 
Aldona Lingertat ir/and Gloria Adomkaitis, Direktorės/Directors, 

Daiva Navickas, Administratorė/Administrative Assistant. 
Skambinkite/Call 617-433-0015 su klausymais/with questions. 

Patariamasis komitetas/Advisory Board:   
Birutė Banaitis, Vilija Bonda, Dan Bonda, 

 Giedrė Budreckis, Mirga Girnius, Gita Kupčinskas, Dalia Zikas 

E-pašto sąrašas: renkam epašto adresus Lietuvių Apaštalavimo žinių siuntinėjimui. Prašom atsiūsti email Daivai—

lithuanianapostolate@gmail.com 

Email addresses—We are updating our email database. Please send your email to Daiva, lithuanianapostolate@gmail.com, to be 

Susipažinkite su šv. Petro lietuvių parapijos istorija: 

(Ištraukos paimtos iš „Šv. Petro Lietuvių Parapija South Bostone“ dr. Antanas Kučas autorius) 

VIII dalis.  Šv. Petro lietuvių parapijoje antras Klebonas. 

 Tik pastačius kleboniją, klebonas ėmėsi tvarkyti bažnyčią. Pastatė tris naujus altorius ir atsisiuntė iš Vilniaus, šv. Kazimiero 
bei Aušros Vartų Marijos paveikslus, šoniniams altoriams. Visa bažnyčia buvo išdažyta ir išpieštas Vytis  
lubose virš choro balkono. 1916 m. pakeistas dujinis apšvietimas į elektrinį. Nupirkta už $700 svarus varpas 
bei naujos statulos šventyklai puošti. 
 Kun. T. Žilinskas buvo darbštus žmogus. Jis buvo grieštai nusistatęs, kad Bostono katalikai 
neperleistų vadovavimą lietuviškuose reikaluose laisvamaniams, socialistams, kurie savo laikraštyje Keleivis  
šmeižė katalikų tikėjimą, dvasinininkus ir vadus. 
 Lietuviai katalikai visoje Amerikoje steigė organizacijas... 1913 m. buvo įsteigti Lietuvos Vyčiai../ 
Šios centralizuotos grupės sudarė tinklą kuris jungė lietuvių katalikų bendruomenes visoje Amerikoje, ir 
paspartino veiklą visose katalikiškose parapijose. 
 Gal būt stipriausiai  Bostono lietuvių katalikų tarpe veikė lietuvių katalikų darbininkų alijansas. 
Lietuvių katalikų spaudos darbuotojų suvažiavime Čikagoje, buvo nuspręsta leisti laikraštį ir kad tai 
geriausiai būtų Bostone. Kun. Fabijonas Kemesis buvo paskirtas nuvykti į Bostoną 1915 m. pavasarį 
pasitarti su kun Žilinsku šio projekto įvygdymu.  Klebonas pilnai rėmė šį projektą ir pakvietė kun. Kemesį 
pasilikti Bostone tarnauti šv. Petro parapijoje. 
 (Bus daugiau…) 

Getting to know the history of St. Peter Lithuanian Parish … 

(from “The History of St. Peter’s Lithuanian Parish, South Boston”  Dr. Antanas Kučas, author, adapted from the Lithuanian text by 
Rev. Albert J. Contons) 
Part VIII The Second Pastor at St. Peter Lithuanian Parish. 
 As soon as the rectory was completed, the pastor began remodeling the church. He installed three new altars and imported 
from Vilna (Vilnius), Lithuania, pictures of St. Casimir and Our Lady of the Dawn Gate (Aušros Vartų) for the side altars. The entire 
church was painted and the Vytis (Knight) national emblem of Lithuania was emblazoned on the ceiling above the choir loft. In 1916 
electric lighting replaced the gas fixtures, an imposing bell was purchased for $700, and new statues were acquired for the  
sanctuary.  
 Father T. Zilinskas was a man who relished activity. He was determined that Catholics in Boston would not yield leadership 
in Lithuanian affairs to the freethinkers and socialists, who used the newspaper Keleivis to fire their broadsides at the Catholic faith 
and its leaders.  
 Lithuanian Catholics were organizing throughout the country… In 1913, a national youth organization, Knights of  
Lithuania, came into being… These centralized groups, with their network of councils in Lithuanian Catholic communities  
throughout the United States, intensified the activities of the Catholic parishes everywhere.  
 Perhaps the most influential organization amongst the Lithuanian Catholics of Boston was the Lithuanian Catholic  
Workers’ Alliance. At a meeting of the Lithuanian Catholic Press Society in Chicago, a plan was drawn up to publish a newspaper, 
preferably in Boston. Rev. Fabian Kemesis was sent to Boston in the spring of 1915 to consult with Fr. Zilinskas about the project. 
The pastor threw in his support behind the idea and invited Fr. Kemesis to remain at St. Peter’s as a curate. 
(to be continued) 

Kun. Tomas Žilinskas 

                                            Ištrauka iš Prelato Edmundo Putrimo 2021 Vėlykinio sveikinimo,  
 Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato, užsienio lietuviams katalikams 
...Tomas sakė, kad netikės, kol savo akimis nepamatys, ir kol piršto neįdės į Jėzaus šono žaizdą….. Tomui 
atsiliepti į Jėzaus kvietimą trukdė abejingumas, širdies kietumas. Todėl mes turime budėti, kad netaptume 

abejingi savo artimo poreikiams, kuriuos pamatyti dabar dar sunkiau – juk šypsenas, susijaudinimą,  
susirūpinimą slepia kaukės. Neatsitiktinai šiai Gavėniai skirtame laiške Popiežius Pranciškus rašo, kad „mūsų tikėjimo ir 

vilties aukščiausia išraiška yra meilė, išgyvenama sekant Kristumi, rodant dėmesį ir užuojautą kiekvienam žmogui“. 
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