
Pirmoji Tėvų Diena JAV buvo minėta Washington valstijoje 1910 metais.  Prezidentas Nixon 1972 metais paskelbė 
kad birželio mėnesio trečiasis sekmadienis bus laikomas pagerbti tėvus ir bendrai vyrus atsižvelgiant į jų įtaką 
šeimyniniame gyvenime.  Europoje ir Pietų Amerikoje Tėvų Diena virš šimtą metų švenčiama kovo 19-tą dieną, kuri 
yra Švento Juozapo šventė. /Fathers’ Day was first celebrated in the United States of America in the state of 
Washington in 1910.  It only became a nationwide commemorative holiday in 1972 when President Nixon signed a 
decree making the third Sunday of June a day to honor fatherhood and to recognize the positive influence of 
fathers and men, in general, in family life.  Fatherhood has been celebrated in Europe and South America for 
centuries on March 19th, the feast of St. Joseph. 

Fathers’ Day        2019 Tėvų Diena 

 

Sveikiname visus parapijos te vus bei vyrus s ia Te vų Dienos proga. 
Happy Fathers’ Day to the fathers and all men of the parish. 

Šis nuotraukų rinkinys buvo sudarytas kovo, balandžio ir gegužės mėn., kavutėje po mišių.  Atsiprašome jei kas liko praleistas./ 

The faces in the collage reflect those individuals who were present at kavute after mass during March, April and May. We apologize for any 

omissions. 

June — Birželis, 2019 

Lithuanian Apostolate of the Archdiocese of Boston 
c/o SBSCatholic 
P.O. Box 270799 

So. Boston, MA 02127 
Weekend Lithuanian Mass  - šv. Mišios lietuviškai      

Sundays—sekmadieniais 10:30 a.m.  
St. Peter Lithuanian Parish, 

75 Flaherty Way, So. Boston, MA 
lithuanianapostolate@gmail.com   

617-268-0353 (St. Peter); 617-433-0015 (Lith. Apostolate) 

Sovietmečio lietuvių tautos 

genocidas Lietuvoje: birželio 

trėmimai į Sibirą 

Gedulo ir maldos diena– 

meldžiames už tūkstančiais 

lietuvių  aukų Sovietų genocido. 

Nekalti vyrai, moterys, vaikai, 

dvasiškiai, vienuolės, kunigai buvo 

masiniai suareštuoti, kankinti, 

nužudyti, ir ištremti į belaisvių  

stovyklas Sibire. 

Trėmimai prasidėjo 1941 m. 

birželio mėn., kai Sovietai 

okupavo Lietuvą, ir tęsėsi toliau 

1944 m., per antrą Sovietų 

okupaciją, iki 1950 metų. 

Tragic Days of June: Soviet 
Genocide in Lithuania 

Day of Remembrance & 
Prayer for tens of thousands 
of Lithuanians victims of 
Soviet  genocide. Innocent 
men, women, children - laity, 
nuns, priests, suffered the  
horrors of  mass arrests,  
torture, executions, 
deportations to slave  labor 
camps in Siberia -- 

Beginning  June  1941  - 1st 
occupation of Lithuania  by 
Soviet Communism, resuming  
in 1944  - the 2nd  occupation 
and continuing  until 1950 . 

Rožančius iš duonos trupinių– Sibire  

Rosary made of precious breadcrumbs—Siberia 

mailto:lithuanianapostolate@gmail.com


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.  

MASS  INTENTIONS/ Mišių intencijos - June, Birželis , 2019 St. Peter Lithuanian Church, Šv. Petro 

lietuvių parapija 

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

   Sa 6/1 -  5 pm      Romas Šležas       [Rima Cibas]    

   Su 6/2 - 9 am       Frances Zinha   [Olevitz family] 

 - 10:30 am  Janavičius and Bonda family deceased Msgr. A. Contons 

         Janavičių ir Bonda šeimų mirusieji     [Bonda šeima]                                

    Su 6/9 -  9 am     Daniel Madden             [Susan McLeod] 

                     Fr. Albin Janiūnas     [Vito Janiūnas]  

             - 10:30 am   Pentecost/ Sekminės              Fr. Peter DeFazio      

  Razvadauskas and Šnipas family deceased 

  Razvadauskų ir Šnipų šeimos mirusieji   [Šnipų šeima] 

    Su  6/16 - 9 am   Vincent and Marcella Trinavech [Ellie Averka] 

     Adele and Victor Marcelonis              [Pat Marcelonis] 

                             Anthony Zaremba   [Mary and Zaremba family]    

    - 10:30 am      Father’s Day; Tragic Days of June 

                Tėvo diena; Birželio trėmimai– gedulo ir maldos diena kun. Aurelijus Gricius 

    Sa  6/22  - 5 pm     Fr. Joseph Trinka    [Francine] 

    Su 6/23 -   9 am     Vera Bubnienė, 2nd anniv. [Dr. Edward and Dalia Bubnys] 

 -10:30 am    Living and deceased parishioners             Msgr. A. Contons

          Gyvieji ir mirusieji parapijiečiai 

  Su  6/30 -   9 am   Gannon family deceased  [Mayco] 

              -10:30 am    Pranas & Genė Razvadauskas               Msgr. A. Contons 

                     Norbertas & Leokadija Adomkaitis  [Adomkaičių šeima] 
 

 

  

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

Benediktas Povilavičius       [žmona] 
Veronika & Juozapas Daleckai     [A. Povilavičienė] 
Stasys Venckus ir Danutė Venckutė     [šeima] 
 

Easter procession  

Velykų Mišių procesija 

Our nonegenarians celebrating 

Mother’s Day at kavute. 

Mūsų garbingo amžiaus motinos 

Motinos Dienos kavutėje 

Msgr. Albert J. Contons—95th birthday 

celebration, 71st year of priesthood with Phyllis 

Gendreau, K of L Council 17 president. 

Prelatas Kontautas švenčia savo 95-tą 

gimtadienį ir 71 metų kunigystę. Šalia, Phyllis 

Gendreau, Vyčių 17-tos kuopos pirmininkė. 

Pentecost, birthday of the 

Church. 

Sekminės, šv. Dvasia 

nusileidžia, bažnyčios 

gimtadienis 

UPCOMING EVENTS/ BŪSIMI PARENGIMAI 

 6/9/19  Sutvirtinimo klasė. Šeštas susirinkimas:                          
                        Mišios 10:30.  Po 
mišių klasė. Kontaktinis 
žmogus:   
 dr. Aldona 
Lingertaitienė: alingertat@aol.com 

           Confirmation class. Sixth session after 10:30 Mass.  
                         Contact Dr. Aldona Lingertat for more info. 
 6/16/19   Tėvo diena/ Father‘s Day 
            Tragiškų birželio įvykių paminėjimas– LB Bostono 
apylinkė/ Tragic Days of June commemorated after 10:30 Mass. 
Lith. American Community, Boston chapter 

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 

on the list. 

          Coffee hour/ kavutė 

 

 

6/2     Bonda šeima/ Bonda 
                                         family 
6/9     Šnipų šeima/ Šnipas 
                                        family 
6/16   KELKIS & choristai—Gita K./   
        ARISE—Gita Kupčinskas & choir    
6/23   R. Kandraska ir  
              G. Budreckienė 
6/30    Adomkaičių šeima/   
                          Adomkaitis family 

 

AČIŪ/THANK YOU 

Lietuvių Apas talavimo Misija nuos irdž iai de koja Lietuvos Vyč ių 17-tajai kuopai už duosnią auką tęsti 
apas talavimo darbus.  De kojame vadovei Phyllis Rudis Gendreau ir jos valdybai už  paramą. / The Lithuanian 
Apostolate is grateful for the generous donation in support of Apostolate initiatives made by Council 17 of the 
Knights of Lithuania.  A sincere AČIŪ to president Phyllis Rudis Gendreau and her members for their support. 
 

Getting to know you… 

Florenče and Frančes Zaleskas have always lived in South Boston and 
have been parishioners of St. Peter Lithuanian Parish since birth.  During 
her years working as a teacher in Quincy, Florence served as a Eucharistic 
minister within the parish and was a lifelong member of the Knights of 
Lithuania Council 17.  Frances, although employed full time at John Hancock 
Insurance Company, always found time to dedicate herself to works of 
charity within the parish and beyond. Frances maintained order in the 
rectory and volunteered her services whenever and wherever needed in the 
church.  Say hello next time you see them. 
 
Susipaž inkite su… 
Florenče ir Frančes Zaleskas nuo gimimo gyvena So. Bostone ir taip pat visą gyvenimą yra Šv. Petro 
lietuvių parapijos nare s.  Florence daug metu dirbo Quincy mokyklose kaip mokytoja, ir tarnaudavo parapijai 
kaip eucharistijos dalintoja ir buvo ilgamete  Lietuvos Vyc ių 17-tos kuopos nare .  Frances, nors dirbdavo ilgas 
valandas John Hancock įstaigoje, rasdavo  laiko geriems darbams parapijoje bei platesnioje bendruomene je. 
Frances daugelį metų priž iu re davo parapijos kleboniją ir savanoris kai padeda tvarkyti, kur tik reikia 
baž nyc ioje.  Pasisveikinkite su jom kai susitiksite. 
 

Bible study in Lithuanian         Parapijos Biblijos studijos būrelis pradės rinktis su kun Aurelijum kas mėnesį parapijoje prieš 
mišias. Kviečiam norinčius dalyvauti atvykti į pirmą susirinkimą birželio 16 tą dieną 9:15 -10:15 parapijos salėje. 
Pirmam susitikime bus bendras pristatymas apie Jono evangeliją.  Dalyviai kviečiami skaityti šią evangeliją per vasarą. 
Rudenyje pradėsim mėnesinius susirinkimus ir diskutuosim atskirus evangelijos skyrius. Organizuoja: Tomas Girnius ir 

Živilė Simeonidis.  
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