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Kaina  2 dol. 

1§kilmingai paiventinta atnaujinta 
Apreiikimo 
bainytia 

Apregkimo bainyeia. 

Lietuviai iteikia dovanq (Augros Vartq Marijos koplytelq) Brooklyno vyskupui Nicholas DiMarzio 
(is k.): laikinai einanti LR generalinio konsulato New Yorke vadoves pareigas Gitana Skrip-
kaite, JAV LB New Yorko apygardos pirmininke Rasa Sprindys, Aprei§kimo parapijos klebo-
nas monsinjoras Jamie Gigantiello, Brooklyno vyskupas Nicholas DiMarzio, Apreigkimo pa-
rapijos patiketinis Raimundas Slays, LR ambasadorius JAV Rolandas Krigeiarias, LR ambasadore 
Jungtinese Tautose Audra Plepyte. 	 Lino VebeliOno nuotr. 

Kovo 24 d. New Yorko lietuviq tikintiesiems ir visai Lietu-

viq Bendruomenei buvo ypatinga. New Yorko mieste, Wil-

liamsburgo rajone, stovinti Sventiausiosios Mergeles Ma-

rijos Apreigkimo ba2nyeia po daugiau nei metus trukusio 

kapitalinio remonto buvo igkilmingai pagventinta. 

N uo 1914 m. Apregkimo baZnyeia ir parapija yra 
New Yorko lietuviq religines ir kultarines 
veiklos centras, kurio deka ne viena lietuviq 

karta turejo galimybq ne tik melstis lietuvi§kai, bet 
ir glaikyti lietuvi§kas tradicijas ir paproeius. 2017 
m. buvo pradetas kapitalinis baZnyeios remontas, ku- 

ris truko ilgiau nei metus. Tokio didelio remonto ne-
buvo nuo pat basZnyeios pastatymo 1870 metais. 

Remonto metu buvo pakeistas stogas, sure-
montuoti senieji vargonai, perda2ytas ir atnaujin-
tas ba 2nyeios vidus, suremontuoti ir atnaujinti 
suolai, idiegtas modernus patalpq §ildymas ir §al-
dymas. BaZnyeia atnaujinta ir paruo§ta XXI amhaus 
gyvenimui. Maugiames, kad remonto metu buvo 
gsaugotas bakiyeios gorinis ir vidinis grohs, jos 
lietuvi§ki atributai: mediniai kryLai ir koplytstul-
piai, Au§ros Vartq Marijos bei §v. Kazimiero freskos. 

— 4 psl. 



Rkilmingas altoriaus dengimas (Monika Kungiene su tautiniais drabuNais). 

Brooklyno vyskupas Nicholas DiMarzio ir dainininke Simona Minns. 
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LB New Yorko apygardos pirmininke Rasa Sprindys. 	 Apregkimo baNytios vidus po remonto. 	 Raimundo Sli±io nuoraukos 

likilmingai paiventinta ainaujinta Apreitkimo baingia 
Atkelta is 1 psl. 

gkilmingos Apregkimo ba2ny-
6ios pakrentinimo apeigos prasidOjo i§- 
kilminga procesija. Joje dalyvavo visa 
trijq bendruomeniq - lietuviq, ispanq 
ir italt! atstovai. Lietuviams procesijoje 
atstovavo New Yorke veikianaos lie- 
tuvi 	New Yorko skau- 
tq, ateitininkm Atlett! klubo, Maironio 
mokyklos ir Apregkimo parapijos at-
stovai gkilmingoje procesijoje nek 
savo organizacijq vOliavas ir skiria-
muosius Zenklus. 

Lietuvgkas kry2ius prie ba2nytios durq. 

Sv. Kazimiero freska vB" altoriaus. 

Gausiai i§kilmes susirinkusios 
lietuviq, ispanq, italq bendruomenOs 
dkaugsmingai sutiko J. E. Brooklyno 
vyskupa Nicholas DiMarzio, atvykusi 
§ia proga aukoti sv. Mikm Koncelebra-
vo §ek kunigai, tarp kuriq buvo lietu-
vit.! kunigas Vytautas Volertas bei 
monsinjoras Jamie J. Gigantiello, ku-
ris Mikq metu buvo gkilmingai pa-
skirtas parapijos klebonu. 

Ypa6 gkilmingai buvo pa§ventin-
tas naujas baZny6ios altorius, ant ku-
rio buvo pilamas §ventas aliejus, nau-
dojamas Krikko ir Sutvirtinimo sak-
ramento metu. Skaitiniai buvo skai-
tomi italq ir ispanq kalbomis, Evan-
gelija - anglgkai, o atliepiamoji psal-
me buvo giedama lietuvgkai. Ypatin-
ga proga giedojo jungtinis lietuviq, 
ispanq, italq choras ivairiomis ben-
druomeniq kalbomis. Nepaprastai gra-
hal kanklOmis giesmes atliko lietuvO 
dainininkO Simona Minns. 

Apregkimo baZny6ia jau seniai ne-
buvo ma6iusi tokio gausaus maldi-
ninkt! burin. SventOje dalyvavo LR 
ambasadorius JAV Rolandas Krikia-
nas, LR ambasadorO JungtinOse Tauto-
se Audra PlepytO, laikinai einanti LR 
generalinio konsulato New Yorke va-
doves pareigas Gitana SkripkaitO, JAV 
Lietuviq BendruomenOs (LB) Krako 
valdybos pirmininkas Arvydas Urbo-
navi6ius, New Yorko, New Jersey ir 
Connecticuto valstijq LB atstovai. 

Ambasadorius R. Krikifinas padO-
kojo visiems padOjusiems atnaujinti sib 
§ventove. Sveikinime ambasadorius 
ap2velgO ypatinga Katalikq Ba2ny6ios 
svarba Lietuvos istorijoje - tiek kovo-
jant del laisvOs, tiek saugant lietuviq 
tapatybe Amerikoje. 

gkilmingt! Mikq pabaigoje para-
pijos vaikai nek gOles, skirtas Svc. 
Mergelei Marijai. Tai buvo tesinys 
pries diem Apregkimo ba2ny6ioje vy-
kusios §ventOs, kuri buvo skirta pa-
gerbti Sve". Mergele Marija. Jos metu 
lietuviq, ispanq ir italj bendruomeniq 
vaikai parode atskiras programeles, 
skirtas supakndinti, kaip tautos lvai-
riai gerbia Sv6. Mergele Marija. Lie-
tuviams atstovavo Sutvirtinimo sak-
ramento kandidatai, papasakoje apie 
Aukos Vartq ir Siluvos Marijq garbi-
nimo tradicijas. New Yorko Maironio 
mokyklos mokiniai giedojo Maironio 
giesme „Marija Marija" bei thing „Pa-
laimink, Dieve, mus". 

Vyskupas DiMarzio ba2ny6ios  

§ventinimo Mikq metu pamoksle Ap-
regkimo ba2ny6ios atnaujinima tapa-
tino su Evangelijoje paminau JOzaus 
palyginimu apie ilgus metus vaisiq ne-
duodanti figmedi, kuri §eimininkas 
ketino nukirsti. Sodininkas pasiale 
dar palaukti, apkasti ir patre§ti, jei ir 
tada neduos vaisiq, tada i§kirsti. 

Dabar, kai ne viena lietuviq ba22- 
ny6ia JAV yra uklaroma ar nugriauta, 
New Yorko Sve". MergelOs Marijos Ap-
regkimo ba2ny6ia yra suremontuota, 
§viesi, §ilta ir toliau igieka vieta, kur 
New Yorko lietuviai gali melstis lietu-
vit kalba, kur vyksta liturginOs apeigos, 
§ven6iamos visos religinOs §ventOs,  

krikkijami vaikai, vyksta jungtuvOs, 
ruokama Pirmosios Komunijos bei 
Sutvirtinimo sakramentams ir visa 
lietuviq bendruomenO lietuvi§kais mak 
dos Zodkais ir giesmOmis meldkasi 
kartu. 

Atnaujinta, sutvarkyta, pla6iai at-
verusi duris Apregkimo ba2ny6ia lau-
kia tikincijq, ir tik laikas parodys, ar 
mes, kaip tas figmedko medis, sustip-
rOsime ir duosime vaisiq. Tai pri-
klausys nuo mash aktyvumo, dalyva-
vimo lietuvgkose Mikose, parodymo, 
kad lietuviams svarbi §i vieta. 

§ve". M. Marijos Apreiikimo parapijos inf. 


