
Kai grąsino mūsų parapiją ir bažnyčią uždaryti 2004 metais, mes 

susibūrėm ir įsteigėm Šv. Petro lietuvių parapijos Rėmėjų grupę, kurios 
tikslas buvo ir yra kovoti išlaikyti parapiją ir lietuviškumą joje. Per 

daugiau nei 18 metų grupė, vadovaujama atsidavusios tarybos, daug 
ką atliko. Bendrauta su advokatais, remiami klebonai, pastatytas ir 
prižiūrėtas kryžių kalnas, neseniai suprojektuotas metalinis kryžius, 

kuris ilgai priminsiantis, jog šioje vietoje lietuviai dirbo ir meldėsi. 
Šiandieną džiaugiamės mūsų naujausiu projektu – iškaba, kuri visam 
laikvisada skelbs, kad ši lietuvių pastatyta bažnyčia, išlaikyta jau 100 

metų. Dėkojame kunigui Aurelijui Gričiui už jos pašventinimą ir 
Rėmėjų Tarybos nariams (Gintarui Čepui, Vytautui Dilbai, William 

Olevitz, Thomui Ashmanskui, Rimai Knašienei) už šio projekto 
parėmimą ir įvykdymą. Džiaukimės savo pasiekimais ir žiūrėkime į 

ateitį su viltimi.  

Liepa/ Rugpjūtis —  July/ August, 2022 

Sigitas Tamkevičius: popiežiaus maršrute – 
ir buvęs KGB kalėjimas 
  
 1983 metais ilgus mėnesius tardomas 
KGB kalėjime Vilniaus centre tuometinis 
Kybartų klebonas Sigitas Tamkevičius negalėjo 
nė susapnuoti, kad po 35 metų jo kamerą 
aplankys Šventasis Tėvas. 
 Popiežius Pranciškus sekmadienį nusileido 

į buvusių KGB rūmų požemius, kad pagerbtų sovietų 

teroro aukas ir Bažnyčios pastangas ginti tikinčiųjų 

teises sovietų okupacijos metais.  Ilgametis 

pogrindinės „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 

redaktorius, nepriklausomoje Lietuvoje tapęs 

arkivyskupu, teigė, kad popiežiaus vizitas taip pat 

yra proga įvertinti Vatikano paramą sovietmečio 

disidentams, metusiems iššūkį okupaciniam 

režimui. „Visi žinojo, kad Bažnyčia kovojo ne tik 

už savo teises, bet kartu ir už tautos teises“, – 

kalbėjo S. Tamkevičius. Popiežiaus apsilankymas 

Laisvės kovų muziejuje yra labai reikšmingas. Jis 

subtiliai siunčia žinią, kad jam labai brangūs 

žmonės, kurie nešė kryžių. Per KGB kalėjimą perėjo 

tūkstančiai mūsų geriausių lietuvių – tiek dvasiškių, 

tiek pasauliečių, daugybė sušaudytų, perėjusių 

tardymus, daug buvo išsiųsta į lagerius.  

https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2018/09/19 

Pope Francis Visit to Include Sigitas 
Tamkevičius and Former KGB Prison 

 In 1983, while being incarcerated and 
interrogated in the KGB prison in the center of 
Vilnius, the then pastor of Kybartas, Sigitas 
Tamkevičius, could not have envisioned that, 35 
years later, the Pope would visit his prison cell. 
 On Sunday, Pope Francis descended 
into the underground basement of the former 
KGB prison to honor those who sacrificed them-
selves during the period of Soviet occupation 
while protecting their religious rights. Sigitas 
Tamkevičius, longtime editor of the “Chronicles 
of the Catholic Church of Lithuania”, who 
became a Bishop when Lithuania re-established 
its Independence, stated that the Pope’s visit 
also provided an opportunity to recognize the 
Vatican’s support of the Soviet dissidents in 
opposing the Soviet regime. “Everyone knew 
that the Church was fighting not only for its 
rights, but also for those of the nation,” said S. 
Tamkevičius. The visit to the Museum of 
Freedom Struggles is very significant. Its 
message, in a subtle way, emphasizes the fact 
that the Pope highly values those who bore the 
cross of faith. The KGB prison was a place that 
processed thousands of the best of Lithuanian 
people, including religious and lay people; many 
were executed, interrogated, and deported to 
labor camps. 
https://www.vz.lt/laisvalaikis/

akiraciai/2018/09/19 

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   

Kard. S. Tamkevičius 
Cardinal S. Tamkevičius 

Popiežiaus apsilankymas KGB 
Pope visit at KGB prison 
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Mišių intencijos /Mass Intentions -  liepa/ July 2022 Šv. Petro lietuvių parapija/ St. Peter Lithuanian Church 

                                            Užprašyta/ requested by           kunigas/ presiding priest 
 
Su 7/3-      10:30 am Gyvieji ir mirusieji parapijiečiai      TBD 
          Living & deceased parishioners                        

Su 7/10-    10:30 am  Knašų šeima        TBD 
 
Su 7/17 -  10:30 am   Stasys ir Ona Venckai, Danutė Venckutė šeima    TBD 
 

Su 7/24 -  10:30 am  Benediktas Povilavičius,         
   Veronika ir Juozapas Daleckai     Adelė Povilavičienė                 kun. Aurelijus Gricius 

Su 7/31 -  10:30 am  Gyvieji ir mirusieji parapijiečiai         kun. Aurelijus Gricius 
   Living & deceased parishioners 

Mišių intencijos /Mass Intentions -  rugpj./ August 2022 Šv. Petro lietuvių parapija/ St. Peter Lithuanian Church 

                                                       Užprašyta/ requested by           kunigas/ presiding priest 

 

Su 8/7 - 10:30 am  Gyvieji ir mirusieji parapijiečiai      TBD 
          Living & deceased parishioners                        
 

Su 8/14 -10:30 am   Benediktas Povilavičius,         
   Veronika ir Juozapas Daleckai     Adelė Povilavičienė                  TBD 
                                   

Su 8/21-  10:30 am  Gyvieji ir mirusieji parapijiečiai     kun. Aurelijus Gricius 
          Living & deceased parishioners 

     

Su 8/28  - 10:30 am Stasys ir Ona Venckai, Danutė Venckutė    šeima  kun. Aurelijus Gricius 

   

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.  

 
Šv. Petro lietuvių parapijos finansų tarybos Pranešimas/ Announcement from the Finance 
Council of St. Peter Lithuanian parish                                                                                               
Šv. Petro lietuvių parapijos finansų taryba (Gintaras Čepas, Tomas Girnius ir Birutė Šležas) susitiko gegužės mėn. 
pabaigoje su kun. Peter DeFazio, buvusiu klebonu, ir Susan McLeod, parapijos finansų administratore, peržiūrėti 
parapijos apyskaitos dokumentų ir ataskaitų. Finansų taryba praneša, kad parapijos finansiniai reikalai yra   
tvarkingoje būklėje.                                                                                                                                        The Finance Council 
of St. Peter Lithuanian Parish (Gintaras Čepas, Tomas Girnius, and Birutė Šležas) met in late May with Fr. Peter DeFa-
zio, the outgoing pastor, and Susan McLeod, Collaborative Finance Manager, to review the parish's accounting rec-
ords and reports. The Finance Council can report that the finances of the parish are in order.  

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 

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

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

Susipažinkite su šv. Petro lietuvių parapijos istorija:                                                         
(Ištraukos paimtos iš „Šv. Petro Lietuvių Parapija South Bostone“ dr. Antanas Kučas autorius) 
XXI dalis.   

 Gal šiek tiek kukliau, bet didesniais skaičiais, jaunos parapijos moterys pasitraukė nuo pasaulinio gyvenimo norėdamos tarnauti 

Dievui įstojant vienuolyne. Dauguma pasirinko Kazimieriečių vienuolyną. 

 Per savo paskutiniuosius klebonavimo metus, kun. Urbanavičius toliau tęsė rodant entuziazmą bei darbštumą kaip ir pirmomis 

klebonavimo dienomis. Žmonės jį mylėjo ir gerbė jo pastabas. Nors ir tebebuvo skirtingų nuomuonių parapijiečių tarpe, jos buvo pagrįstos 

principais o ne asmeniškumais.  

 Financiniai reikalai buvo gerai tvarkomi. Atvykęs į šv. Petro parapiją, kun. Urbanavičius rado $25,000 skolos. Metams  bėgant 

reikėjo įvairių pataisymų pastatams. Tačiau jam apleidžiant parapiją, paliko $11,000 santaupų sąskaitoje. 

 Parapijiečiams nepranešant, kardinolas O‘Connell perkėlė kun Urbanavičių į šv. Jurgio parapiją, Norwood, 1929 m., geg. 19 d. 

Tačiau tai buvo daroma pagal kun. Urbanavičiaus pageidavimą. Jis suprato kad jo prastėjanti sveikata gali pakenkti jo sugebėjimui tvarkyt 

didelę parapiją, ir paprašė mažesnės. Dėka šio pakeitimo, kun. Virmauskis perkeltas iš Lawrence į šv. Petro parapiją, kun. Juras nuo Lowell į 

Lawrence, o kun Strakauskas paskirtas klebonu šv. Juozapo parapijos Lowell. (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. Al-

bert J. Contons) 

Part XXI—                                                                                                                                                                                                                               

 With less public notice, but in greater numbers, the young women of the parish withdrew from the life of the world to devote their 

lives to God. Most of the girls during these years chose the convent of the Sisters of St. Casimir.  

 During his last years as pastor, Father Urbanavičius showed the same interest and industry as in the early days of his pastorate. He 

was loved by the people, and no meeting or program was complete without a word from the pastor. Although there were differences 

among Lithuanians of various parties, they were matters of principle rather than personality. Father Urbanavičius continued to enjoy the 

respect and esteem of all Lithuanians who knew him. 

 The financial affairs of the parish were efficiently administered during the decade of Father Urbanavičius. When he came to St. 

Peter‘s, he found a debt of $25,000, and during the years of his tenure he had to incur other debts in improving parish properties. Yet, upon 

leaving the parish, Father Urbanavičius left a balance of $11,000 in the parish account.  

 Without previous notice to the parishioners Cardinal O’Connell transferred Father Urbanavičius to St. George‘s Lithuanian church 

in Norwood on May 15, 1929. But that was how Father Urbanavičius had planned it, for he was aware of his failing health and requested 

the Cardinal to assign him to a smaller parish where his duties would be less strenuous. As a result of this change, Father Virmauskis was 

transferred from Lawrence to South Boston, Father Juras from Lowell to Lawrence, and Father Strakauskas was appointed pastor of St. 

Joseph‘s Church in Lowell. To be continued... 

Photos:  
Charlotte McGowan 

        Kun. A, Janiūno šeima apsilankė jo 
atminties užprašytose mišiose 
Relatives of Fr. Janiūnas attended Mass 
said in his honor. 
Parapijiečiai prie naujos iškabos kuri 
įamžina šios bažnyčios statybą lietuvių 
dėka. 
Parishioners in front of the new sign on 
St. Peter’s Church honoring the Lithuani-
an builders of this church. 
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