Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish
Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija
Serving the Lithuanian Community
and the residents of Marquette Park since 1927
A member of the Marquette Park Catholic Campus
September 6, 2020—September 6, 2020
Twenty Third Sunday in Ordinary Time
XXIII Eilinis Sekmadienis
Komunijos priegiesmis:
Jėzus byloja:- “Aš– pasaulio šviesa.
Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse,
Bet turės gyvenimo šviesą”.

Lithuanian—Lietuviškai - Šv. Mišios kasdien: 8:30 v.r.
4:00 p.m. Šeštadienį (Sekmadienio Vigilija)
SUNDAYS—SEKMADIENIAIS:
English: 9:30 am & Lietuviškai: 11:00 v. r.
HOLY DAYS—Švenčių Dienomis: 11:00 a.m. Lt/Eng

Parish Office: 6812 South Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629
Phone: 773-776-4600 Fax: 773-776-0677
E-mail: nativity6812@yahoo.com
Website: chicagonativitybvm.org
Facebook : Nativity BVM
Youtube.com/draugolaikrastis
(tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu)

PARISH STAFF:
Rev. Jaunius Kelpšas, Pastor
Rev. Gediminas Keršys, Lithuanian Ministry
Audra Zakarauskas, Secretary
Bill Carroll, Business Manager
Ričardas Sokas, Organist
Giedrė Sokas, Organist
Atliepiamoji psalmė:
O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
“Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”.
Skaitiniai Psl. 602

8th of September we celebrate the Feast
OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės darbo valandos:
Monday—Friday— pirmadienis -penktadienis 9:00 a.m.—4:00 p.m. of the Nativity of Mary. May it be the
source of a great surge of hope within our
Novena to Our Lady of Šiluva/Novena Šiluvos Marijai
souls and within our
The 13th of every Month—6:00p.m.
world. Two thousand years
Kiekvieną mėnesį 13 dieną—6:00 v.v
ago, the birth of the one
destined to be the Mother
Baptism-contact the priest;
Krikštas—susitarti su kuof the Savior meant that
nigu;
the tyranny of sin was
Sacrament of Reconciliation—Susitaikymo
about to end.
sakramentas:
Continuing to honor her
Saturdays—Šeštadieniais 3:00—3:45 p.m.
on her Nativity opens us to
Anointing of the sick: Contact the Rectory to speak to a
be more receptive to her
priest.
Son and to share in her
Ligonių Sakramentas: Susitarti su kunigu.
purity of heart.
Marriage: Contact the Rectory for an appointment with a
pastor.

You must contact the parish 6 months before date of Marriage.

Šiluvos Marija: “Melskis už mus”!
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Weekly amount needed for budget: $ 4450

Amount under budget: (2190.34)
Vigil Mass Saturday–Šeštadienis 5,–Rugsėjo 5d.
4:00pm-už parapijiečius
† Stasė ir Juozas Jonikai// † Alė ir Viktoras Jonikai
† Jadvyga ir Antanas Varaneckai
† Henrikas Varaneckas// † Feliksas Bobinas
† Stasys Paulauskas (30d.)
† Justina Jasaitienė
† Seselė Margaret Mary Mazgelis
† Teresė Navickienė (2 met)
Sunday-Sekmadienis–August 6, - Rugpjūčio 6d.
Šiluvos atlaidų pradžia – Siluva Novena starts
9:30am (Engl.)- for parishioners living and deceased
† Raymond Pauksta
11:00am (Lith.) - meldžiame už Katalikų Bažnyčią,
parapiją ir parapijiečius
† Edvardas Stoškus
† Krikščiūnų ir Šmulkščių šeimų mirusius
† Benigna Butler ir jos † mamytė
† Zigmas Navickas (6 mėn. meldž. žmona Aldutė)
† Zenonas Šukys (meldž. S. Bacevičius)
† Stasys Paulauskas (30d.)
† Stefa Miliauskas
† Vaclovas Daukantas, (mirė Lietuvoje meldž. A. ir V. Valavičiai)
† Vygantas Balsys
† Anastazija Balsienė
† Balsių giminės mirusius
† Martynas Žemaitis (prisimenant gimtadienio proga)
† Janina Žemaitienė
† Antanina Svirubskienė
† Nijolė ir Karinutė Dargis
Dievo palaimos Genutei Pivoris 100-jo gmtadienio proga
Sveikatos ir Dievo palaimos Miliauskų, Levušių, ir Riley
šeimoms
Monday - Pirmadienis—September 7 — Rug. 7d.
11:00am— meldžiame už Lietuvą
Tuesday—Antradienis—September 8, - Rug. 8d.
11:00am- Švč. Mergelės Marijos Gimimo Šventėmeldžiame už pašaukimus ir pašauktuosius kunigus,
seseles bei vienuolius
† Dennis Wasilauskas
Wednesday–Trečiadienis–Sept. 9, – Rugsėjo 9d.
11:00am–meldžiame už Taiką ir Teisingumą pasaulyje
Thursday-Ketvirtadienis–Sept. 10,- Rugsėjo 10d.
11:00am–meldžiame už Lietuvius išeivijoje
† Joseph Wasilauskas
Friday–Penktadienis—Sept. 11, – Rugsėjo 11d.
11:00am– meldžiame už ligonius ir kenčiančius
† Jo Ann Vilutis
Saturday– Šeštadienis - Sept. 12,–Rugsėjo 12d.
11:00 am- meldžiame už šeimas, už jaunimą, už mūsų
parapijoje pakrikštytus vaikus
4:00pm—už parapijiečius
Sunday –September 13, — Sekmadienis -Rug. 13d.
9:30am (Engl) - for parishioners
→→→→→→→

August-Rugpjūčio 29/30
Collected at church: $ 1202
Received at Rectory: $ 1000
Received by PayPal: $ 57.66
Total: $ 2259.66
$ 500 J. Jakaitytė
$ 100 M. Žemaitaitis, A. Kuras, G. Sokas,
S. Jurjonas, R. Juodis, R. Bilskienė, M. Yeager,
J. Stoškus
$ 60 J. Zakarka
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.
Thank you for your generosity.
God bless you all!
Kviečiame maldai/Prayer group
The Legion of Mary will meet this Thursday at 5:30 p.m. in
the school. For more information contact Mark (312) 934-1349
Marijos Legionas renkasi ketvirtadieniais 5:30val. p.p. Dėl
daugiau informacijos skambinkite Marytei Smilgaitei (773)-767-9570).

Free book “Mary at the Crossroads of History” now
available at Relevant Radio www.relevantradio.com/chicago
Naują knygą “Marija - Istorijos Kryžkelėse” galite
gauti per katalikišką radijo stotį internete.

Vestuvių užsakai / Wedding Banns

Tomas Nedveckis & Elena Pojoga
11:00am (Lith)-meldžiame už parapijiečius,
Čikagos Lietuvių tautines organizacijas, kurios
vienija tautą
† Dr. Genovaitė ir Zenonas Zakarevičiai
† Lina Gilevičienė
† Donatas Bruzga
† Zigmas Navickas (meldž. O. Pečiulienė)
† Stasys Paulauskas (meldž. A. Zakarauskas)
† Vitas Kalvinskas ir giminės mirusius
† Benigna Butler ir jos mamytė
† Aldona ir Vitas Stasiulevičiai ir giminės mirusius
† Angelė Katelienė ir giminės mirusius
† Bronius Kuras (1 met.)
† Vaclovas Lesčinskas (1 mėn)
† Rimantas Ilginis
† Sr. Margaret Mary Mazgelis (meldž. G. Jucienė)
Dievo palaimos ir sveikatos Angelei Katelytei
Padėka Dievui už suteiktas malones
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If Your Brother Sins against You
What's the best way to repair a damaged relationship? Jesus offers his disciples spiritual freedom and power for restoring broken or injured relationships.
What can we learn from Jesus' instructions about how to mend a
damaged relationship (Matthew 18:15)? If you feel you have
been wronged by someone, Jesus says the first step is to speak
directly but privately to the individual who has done the harm.
One of the worst things we can do is brood over our grievance.
This can poison our mind and heart and make it more difficult to
go directly to the person who caused the damage. If we truly
want to settle a difference with someone, we need to do it face to
face. If this fails in its purpose, then the second
step is to bring another person or persons, someone who is wise and gracious rather than someone
who is hot-tempered or judgmental. The goal is
not so much to put the offender on trial, but to
persuade the offender to see the wrong and to be
reconciled. And if this fails, then we must still not
give up, but seek the help of the Christian community. Note the emphasis here is on restoring a
broken relationship by seeking the help of other
Christians who hopefully will pray and seek a
solution for reconciliation based on Christian love
and wisdom, rather than relying on coercive force
or threat of legal action, such as a lawsuit. When
you are offended, are you willing to put aside
your own grievance and injury in order to help
your brother's wound? The Lord Jesus wants to
set us free from resentment, ill-will, and an unwillingness to forgive. The love of Christ both
purifies and sets us free to do well to all - even
those who cause us grief. The call to accountability for what we have done and have failed to do is inevitable and
we can't escape it, both in this life and at the Day of Judgment
when the Lord Jesus will return. But while we have the opportunity today, we must not give up on praying for those who
cause us offense. With God's help we must seek to make every
effort to win them with the grace and power of God's healing
love and wisdom.
“Lord Jesus, make me an instrument of your healing love and
peace. Give me wisdom and courage to bring your healing love
and saving truth to those in need of healing and restoration.”

Let us pray for all the sick of our parish
Melskimės už parapijos sergančius
Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis,
Sigitas Balsys, Ethel Radžius, Ona Žukauskienė,
Angelė Katelytė-Lawler, Julija Smilgienė, Vytautas
Beleška, Sr. Milda Blinstrubas, Genovaitė Ankus,
Birutė Saldukaitė, Bronė Barakauskas, Marytė
Vyčas, Mary Lally, Robert Svehla Jr., Gražina
Santoski.
DONATE TO OUR PARISH VIA INTERNET
For those who wish to make donations to our parish via
internet, simply go to the parish website
www.chicagonativitybvm.org and look for the PAYPAL
connection. Questions? Contact the rectory (773) 776-4600.
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Meilė — įstatymo pilnatvė
Gyvenimas pagal dieviškus ir slėpiningus žodžius kaskart vis
labiau žavi. „Kur du ar trys...“ Jėzus nepateikia nurodymų, kas
tokie jie turėtų būti. Jis palieka šių žodžių prasmę atvirą, – jie
galėtų būti ir: du ar trys atgailaujantys nusidėjėliai, susivieniję
jo vardu, dvi ar trys mergaitės, kaip ir mes kažkada, vienas
suaugęs ir vienas vaikas.
Du ar trys... Mes gyvenome šiais žodžiais ir stebėjomės,
matydami, kaip griūna užtvaros ir sienos. Dažnai tarp gretimų
miestų ar kaimų gyventojų kyla nesutarimai, pavydas, nepasitikėjimas ir kartais net neapykanta. Tačiau, kai kas nors iš
Triesto ir kas nors iš Rovereto susitinka Jėzaus vardu... jis padaro galą tokiems menkiems dalykams.
Du ar trys iš skirtingų šalių... Tuomet
įveikiamas nacionalizmas. Du ar trys
skirtingų rasių... Tuomet liaujasi rasinė
diskriminacija. Du ar trys, manantys esą
atskirti dėl socialinės padėties: turtuolis
ir vargšas, mokytas ir bemokslis. Visi
gali ir turi vienytis Kristaus vardu. Du
ar trys – taip pat ir tikintieji, ir geri
krikščionys... Kad išnyktų bet koks
grupinis egoizmas, kartais kylantis ir
bažnytiniuose sąjūdžiuose ar įvairiose
religinėse bendruomenėse.
Gyvenimas pagal šiuos žodžius suteikia
mūsų bendruomenėms ankstyvosios
Bažnyčios bruožą. Prisideda prie to, kad
pasaulis pažintų Bažnyčią kaip visų
žmonių motiną ir matytų jos vienybę.
Šie žodžiai rodo, kad krikščioniškas
gyvenimas – tai bendrystė; jie leidžia
nugalėti
individualizmą,
kuriame
paskendę gyveno daugelis iš mūsų. Du ar trys... Toks gyvenimas nereikalauja ilgo pasirengimo ar išrinktųjų dvasinių
dalykų patirties. Tai skirta visiems. Juk Jėzus nepasakė: „Kur
du ar trys šventieji susirinks mano vardu...“, bet paprasčiausiai:
„Kur du ar trys...“
Chiara Lubich, g. 1920

Sekmadienio Šv. Mišios
Dėl visa ko, jei kas nutiktų dėl covid-19 pandemijos, kad
reikalinga išankstinė registracija šv. mišioms:
chicagonativitybvm.org // arba tel. 773-776-4600.
Šv. Mišios darbo dienomis aukojamos 8:30 val.r.
ŠEŠTADIENIAIS-4:00 val. vak.
SEKMADIENIAIS – 9:30 val. r. ir 11:00 val. r.

“Šiluvos Dievo Motinos su kūdikiu
paveikslas”, pašventinas 2007 metais Čikagos kardinolo Francis
George. Keliauja iš šeimos į šeimą. Norintys parsinešti šį paveikslą į
savo namus maldai, prašome kreiptis į parapijos raštinę.

"HELLO - MY NAME IS TEOFILIUS"
Anyone interested in a small biography based on the writings of
St. Teofilius Matulionis, contact the parish office. Cost: $6.00
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Įkrikščioninimas
užbaigiamas
šventąja Eucharistija. Krikšto
iškeltieji į karališkosios kunigystės garbę, o Sutvirtinimu tapusieji dar panašesni į Kristų eucharistiniu būdu drauge su visa
bendruomene dalyvauja paties
Viešpaties Jėzaus aukoje. „Mūsų
Išganytojas Paskutinės vakarienės
metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo kūno
ir kraujo auką. Taip jis pratęsė
savo kryžiaus auką per amžius, iki
ateis, ir mylimajai Sužadėtinei
Bažnyčiai patikėjo savo mirties ir
prisikėlimo atminimą – maldingumo sakramentą, vienybės ženklą,
meilės jungtį, velykinį pokylį,
kuriame priimamas Kristus, siela
pripildoma malonės ir gaunamas būsimos garbės laidas.
Sveikiname Raimundą Juodį praėjusį Sekmadienį
įsijungusį į pilną bendrystę katalikų bažnyčioje per mūsų parapijos
sakramentinį gyvenimą.
Nuotraukoje: Elytė ir Raimunas Juodis ir Kun Jaunius Kelpšas
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Nuoširdžiai sveikiname mūsų
ilgametę parapijietę Genutę Pivoris
su 100-tuoju gimtadieniu ir linkime
stiprios sveikatos bei Dievo
malonių!!!
Kai šimtas metų beldžiasi į širdį
Galit plačiai duris atidaryti —
Tai giminė ateina apkabinti
Ir ąžuolų vainikais padabinti.
Laiminga būkit, mūsų Šimtamete!
Priimkit kuklias dovanas ir rožes.
Mes norim dėmesiu Jus šiandien lepint
Ir apipilt gražiausiais širdies žodžiais.
Kai šimtas metų Jums vis teikia jėgą,
Tai mums dejuot ir pasiguosti gėda.
Lai triumfo jausmas Jums sveikatą lieja —
Nusišypsokit Šimto Jubiliejui.

You are truly blessed — you have lived 100 years and
have 10 decades of great memories. Happy 100th
birthday to Genute Pivoris!!!
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