
2022 m. Gavėnia, Vėlykmetis 

Kviečiam: 

 

Gavėnių rekolekcijos 

 

 

Šventa savaitė / Vėlykos 

 

 

 

 

su Jo Ekscelencija arkivyskupu  
Lionginu Virbalu, S.J.  

Bal. 9 d., Rekolekcijos, šešt., 1:30 val. Šv.  Petro  
    lietuvių parapija                                                                  
 1:30 - 2:30 dvasinė konferencija su   
  Vysk. Lionginu bažnyčios salėje 
 3:00 Išpažintys ir Adoracija - bažnyčioje 
 3:30 Šilti užkandžiai   
Bal. 10 d. Verbų sekmadienio Mišios , 10:30 val. 

Bal. 11-13 dd.   Susitikimai namuose, parapijos 
salėje.  Vieta ir laikas bus pranešta vėliau. 

Bal. 14 d. Didžiojo ketvirtadienio apeigos 7 val.,  

     lietuviškai 

Bal. 15 d. Didžiojo penktadienio apeigos   3 val.,  

     lietuviškai 

Bal. 16 d., Didžiojo šeštadienio apeigos     7 val.,  

   angliškai, su vysk. Virbalu 

Bal. 17 d., Vėlykų procesija, Mišios 10:30 val. , 

     lietuviškai 

 

2022 Lent, Holy Week  
Join us: 

 

                       
Lenten reflections 

 

 

 
Holy Week/ Easter 

 

 

 

 

 
With His Excellency Bishop  

Lionginas Virbalas S.J. 

April 9th, Reflections, Sat., 1:30 pm, St. Peter 
    Lithuanian parish.  

 1:30 - 2:30 Spritiual thoughts with  
  Bishop Virbalas in the parish hall 

 3:00 Confessions & Adoration 

 3:30  Refreshments 

April 10th, Palm Sunday Mass, 10:30 am 

April 11-13th.   Informal meetings at homes and 

parish hall. Times and locations to be announced. 

 

April 14th, Holy Thursday  7 pm, Lithuanian 

April 15th, Good Friday,     3 pm. Lithuanian 

April 16th, Easter vigil        7 pm. English, Bishop 

    Virbalas attending 

April 17th Easter Procession, Mass, 10:30 am, 
     Lithuanian 

 

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

So. Boston, MA 02127 
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   

Prisiminti tai, kas formavo mūsų likimą 
Valstybinės šventės yra susijusios su lemtingais 
valstybės ir tautos istorijos įvykiais. Lietuvos valstybė 
dėl  sudėtingos šalies istorijos turi net tris 
gimtadienius, kuriuos minime liepos 6-ąją (Mindaugo 
karūnavimas, tautinė giesmė), vasario 16-ąją 
(Nepriklausomybė) ir kovo 11-ąją (Atgimimas). Kaip 
teigia kultūros istorikas Aurimas Švedas, minėdami 
šias datas mes prisimename tai, kas formavo mūsų, 
kaip bendruomenės, istorinį likimą, o valingas 
atminties puoselėjimo veiksmas yra ir  kolektyvinės 
tapatybės stiprinimas.  Jam pritaria ir A. Gelūnas, 
teigdamas, jog valstybinių švenčių reikšmė visose 
save gerbiančiose valstybėse yra didelė, o švęsdami 
valstybines šventes piliečiai tarsi iš naujo įtvirtina 
savo suverenumą, pabrėžia unikalų savo vaidmenį 
pasaulio tautų šeimoje. 
Lietuvos Bažnyčia aktyviai reiškėsi Atgimimo 
laikotarpiu. Nors Lietuvos Bažnyčios hierarchija 
tiesiogiai neįsiliejo į Sąjūdį, o pastarasis laikėsi kiek 
atokiau nuo religijos reikalų, tačiau Lietuvos kunigai, 
ypač tie, kurie garsėjo disidentine laikysena, turėjo 
didžiulę įtaką Sąjūdžio lyderiams. Taip pat ne vienoje 
Lietuvos vietovėje Sąjūdžio grupės formavosi apie 
aktyvų kunigą, o Sąjūdžio susirinkimus lydėjo šv. 
Mišios. Apskritai Atgimimo laikotarpiu Lietuvoje 
vyravo tautos bei Bažnyčios prisikėlimo motyvai. 
Steigiamasis Sąjūdžio suvažiavimas ir Vilniaus 
Arkikatedros gražinimas tikintiesiems tarsi susiliejo į 
vieną įvykį. Lygiai taip pat, kaip Sąjūdžio suvažiavimą 
sveikino ir rėmė Bažnyčią, taip pat ir Arkikatedros 
gražiniams buvo suvokiama kaip reikšminga tautos, 
nepaisant jos atstovų religinių įsitikinimų, šventė.  

Kovas — March, 2022 

Commemorating that, which determined 
our fate 
National holidays remind us of important 
events related to the history of our nation. 
Lithuania, because of its complex history, cele-
brates not 1, but 3 birthdays: July 6th 
(Coronation of Mindaugas, National Anthem), 
February 16th (Declaration of Independence), 
and March 11th (Rebirth of Independence). As 
cultural historian Aurimas Švedas claims, in 
commemorating these dates we remember, 
what shaped our fate, and this desire to 
validate our history strengthens our cultural 
identity. A. Gelūnas agrees, saying that while 
celebrating national holidays, citizens reaffirm 
their sovereignity, underscoring their unique 
place in the world history of nations.  
The Catholic church in Lithuania played an 
active role during the time of Rebirth. Although 
the hierarchy of the Church did not join Sąjudis 
(political organization at the forefront ot 
Rebirth), and Sąjudis was not involving itself in 
religious matters, Lithuanian priests, especially 
those who expressed agreement with the 
dissidents, had huge impact on the leaders of 
Sąjūdis. In many places of Lithuania Sąjudis 
groups formed around these active priests. 
Meetings included Mass. The Sąjudis founding 
congress and the return of Vilnius Cathedral to 
believers merged into one event. Just as the 
Sąjudis congress supported and congratulated 
the Church, the faithful to whom the Cathedral 
was reinstated as a worship site recognized the 
two events, in spite of individual religious 
beliefs, as a significant National 
Commemorative event. 

3 minimos šventės  
Lietuvoje: 
2/16. 3/11, 7/6 
3 National Celebrations in 
Lithuania 

mailto:lithuanianapostolate@gmail.com


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 -  Kovas/March 2022 Šv. Petro lietuvių parapija/ St. Peter Lithuanian Church 

                             Užprašyta/(requested by)        kunigas/(presiding priest) 
Su  3/6  -  9 am     Stanley Patton, Bronė & Antanas Monkevičiai,    
   Anna Jocas, Ursula & Frank Jocas, Joseph Jocas 
   Sophie Jocas 
  - 10:30 am    Charles & Monica Plevokas  Alice Ruseckas   TB                             
Su  3/13- 9 am                    
              - 10:30 am      Benediktas Povilavičius,   šeima 
              Veronika & Juozapas Daleckai; 
              Vidmantas Juozelskis    Sandra Pupelis   TBD  
Su 3/20 - 9 am        
 -10:30 am       Stasys Venckus, Danutė Venckutė šeima    TBD 
             
Su 3/27  -  9 am         
 - 10:30 am        August & Elena Ramanauskas;      Kun. Aurelijus Gricius 
   Vytas & Nijolė Ivanouskas  šeima     

Paremkite šv. Petro lietuvių parapiją. 

Please continue to support St. Peter 
Lithuanian parish.  

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

BŪSIMI PARENGIMAI/UPCOMING EVENTS 

              

Bal. 9 d., Vysk. Lionginas Virbalas, Rekolekcijos, 1:30 val.,  
 dvasinė konferencija, išpažintys, Adoracija, vaišės/ 
April 9: Lenten  reflections, confessions, Adoration, refresh-
 ments 

Nauji komunijos dalintojai/ New Eucharistic 

ministers: Nancy Dilba, Dalia Zikas, Naida 

Šnipas-Johnson, Gabriel Cunningham 

Pirmos komunijos klasės dalyviai ir stebėtojai/ 

1st Communion class and observers 

Skaitytojos / Lectors: Birutė 

Šležienė ir Liuda Žiaugrienė 

Ilgametės 

parapijietės/ 

Faithful 

parishioners 

Photos: 

Charlotte 

McGowan 

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 

 

 

 

Pradedant kovo 6 d., visi kviečiami! 

Beginning March 6th– All are invited! 

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. 

Susipažinkite su šv. Petro lietuvių parapijos istorija: 

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

XVIII dalis.   

 Užbaigiamasis skyrius lietuviško duosnumo pasakoje šiame laikotarpyje būtų apie parodytą duosnumą lietuviškom 

katalikiškom institucijom. 1924 m., šv. Petro parapijiečiai paaukojo $752.55 Amerikos lietuvių vienuolėm pranciškonėm. Naujai 

įkurtai kongregacijai, Nukryžuoto Kristaus vienuolėm,  įteikta $1000 susirinkimo metu bažnyčios salėje 1925 m., sausio 4 d. Kai 

kanauninkas Steponaitis lankėsi Bostone renkant šalpos Seinų seminarijai Lietuvoje, išklausę jo prašymų Bostoniečiai surinko 

$937.45. Tai tik tipiški pavyzdžiai šv. Petro parapijos bendruomenės panoraminės vizijos ir katalikiškos dvasios. 

 Būdinga lietuviams kreiptis į savo parapiją ir kunigus lietuviškais kultūriniais bei bendrais reikalais. Tačiau pirminė atsa-

komybė ir rūpestis klebono bei jo padėjėjų visuomet susiję su dvasine sielų priežiūra. Nors kunigas Urbanavičius suprato kultūrinius 

bei materialinius lietuvių poreikius, jis nenumaldomas savo atsidavimu kataliko kunigo pareigomis savo parapijiečiams. 

 Lietuviai buvo ypatingai pamaldūs ir prisirišę prie savo religinių tradicijų kurias atsivežė iš gimtojo krašto. Kaip kunigas Ur-

banavičius galėtų šias numylėtas tradicijas atkurti Bostone? 

 (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 XVIII  
 A final chapter in the story of Lithuanian generosity during this period is the support given Lithuanian Catholic institutions. 

In 1924, the parishioners of St. Peter’s donated $752.55 to the Lithuanian Franciscan Sisters in the US. The newly founded congrega-

tion of the Sisters of Jesus Christ Crucified was the recipient of $1000 during a meeting in the church hall on January 4th, 1925. 

When Canon Steponaitis came to Boston seeking funds for the Seminary of Seinai, Lithuania his appeal was answered to the tune of 

$937.45. These are but typical examples of the panoramic vision and catholic spirit of the people of St. Peter’s parish. 

 It has been characteristic of the Lithuanian people to look to their parish and priests for leadership in Lithuanian cultural 

and public affairs. Yet the primary obligation of the pastor and his assistants is always the spiritual care of souls. Although Father 

Urbanavičius was sympathetic to the cultural and material needs of the Lithuanian people, he was unstinting in his devotion to his 

duties as a Catholic priest.  

 Lithuanians were particularly attached to the devotions and religious observances they had loved in their native land. How 

would Father Urbanavičius continue these observances at St. Peter‘s? 

Skaitytojas Algis 

Adomkaitis nešioja daug 

kepurių/ Lector Algis 

Adommkaitis wears many 

hats 
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