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
April 11, 2021—Balandžio 11, 2021
Divine Mercy Sunday
Atvelykio Sekmadienis
Komunijos priegiesmis:
“Pridėk čia ranką ir apžiūrėk vinių vietą:
Jau nebebūk netikintis, - būk tikintis”, aleliuja.
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

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:

(tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu)

Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras,
Jis maloningas per amžius.
Skaitiniai Psl. 677

OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės darbo valandos:

Monday—Friday— pirmadienis -penktadienis 9:00 a.m.—4:00 p.m.

Novena to Our Lady of Šiluva
Novena Šiluvos Marijai
The 13th of every Month—6:00p.m.
Kiekvieną mėnesį 13 dieną—6:00 v.v
Baptism-contact the priest; Krikštas—susitarti su kunigu;
Sacrament of Reconciliation—Susitaikymo sakramentas:
Saturdays—Šeštadieniais 3:00—3:45 p.m.

Anointing of the sick: Contact the Rectory.
Ligonių Sakramentas: Susitarti su kunigu.

Marriage: Make an appointment with a pastor.
You must contact 6 months before date of Marriage.

Santuokos Sakramentas: Susisiekite su klebonu.
Ne vėliau kaip 6 mėn prieš santuokos datą.
NEW PARISHIONERS—Register in parish rectory.
Nauji parapijiečiai registruojami parapijos raštinėje.

“Blessed are those who have not seen
and have believed”
“Palaiminti, kurie tiki nematę !”

Second Sunday of Easter – Balandžio 11, 2021
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Weekly amount needed for budget: $ 4450

Amount under budget: (88)
Saturday–Šeštadienis–Balandžio 10d.

4:00pm (Lith.) - už parapijiečius
† Julija (Lilė) Izokaitienė (meldžiasi sesuo)
† Dainius Labanauskas (1 met)
Sunday April 11, — Sekmadienis–Balandžio 11d.
Divine Mercy– Dieviško Gailestingumo šventė

9:30am - for parishioners
† Theresa J. Senese (req. Sergio and Linda Senese)
11:00am—už parapijiečius
† Genovaitė Miglinas
† Aurelijus Prapuolenis
† Dr. Genovaitė ir Zenonas Zakarevičiai
† Angelė Kašubienė (35met.)
† Albertas Stočkus
† Genovaitė Ankus (req. V. Berženienė)
† Kazys Daulys (prisimenant gimtadienio proga)
† Kornelija Buožytė
† Elena Oželytė – Šaulienė
† Dainius Labanauskas (1 met)
† Valdas Andrijauskas (1 mėn)
† Gediminas ir † Gražina Sakevičius
† Juozas Černius
† Jonas Orentas
† Kazimieras Skaisgiris
† Lawrence Ekster (req. Genutė Untulienė)
† Frank Bonham (req. Genovaitė Untulienė)
† Seselė Salvatore, SSC (4 met.)
† Matas Čiučkis (4 met.)
† Zenonas Šukys (A. Zakarauskas)
† Mušinskų šeimos mirusius

Dievo palaimos ir sveikatos:
Valerijui Kviliūnui
Nijolei, Loretai ir Remigijui
Arui Kalniūnui; Linai ir Robertui
Simonai-Marijai ir Žanetai Mušinskienei

March 27/28
Collected at church: $ 3791
Received at Rectory: $ 145
Received by PayPal: $ 668
Total: $ 4604

$ 250 L. Kuzmarskis
$ 200 L. & A. Osavoliuk, M. Kriaučiūnas
$ 190 M. Banky; $ 106 D&D Karalis
$ 100 J. Stoškus, R. Damašauskas, L. Milaitis; M. Utz
$ 60 A. Pečaitis, V. Sakevičius
$ 50 D. & A. Barzdukas, J. Smilga, M. & G. Yeager
$ 30 B. Bulota, P. & R. Blekys

Easter Flowers

$ 50 R. Juškaitis, A. Abramikas; $ 25 S. Bacevičius

Easter Donations

$ 300 M. Yeager
$ 250 M. Banky, R. Damašauskas
$ 200 J. Stoškus, L. Milaitis,
$ 110 R. Juškaitis; $ 106 D&D Karalis
$ 100 M. Ulanski, D. Ilginis, R. Aleksiunas, E. Lapėnas,
S. Bacevičius
$ 50 G. Indreika, S. Kemėza, V. Kilikauskas, R. Černius,
B. Šabanauskienė, J. Variakojienė, J. Smilga, Z. Bagdžius,
R. Vadeiša, A. Vokietaitis, N. Šumskis, R. Daukus
$ 30 B. Chavosky, B. Bulota, C. Sliwa

Easter Collection April 3/4
Collected at church: $ 9292
Received at Rectory: $ 1268
Total: $ 10,560
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.
Thank you for your generosity.
God bless you all!

2:00 pm Holy Hour - Šventoji Valanda

Sunday- Sekmadienis– April 18,- Baland. 18d.
Monday -Pirmadienis—April 12— Balandžio 12d. 9:30am—parishioners
8:30am— † Dennis Wasilauskas

Tuesday—Antradienis—April 13, -Balandžio 13d.

† Lilija Brada (Birthday commemoration)

11:00am—už parapijiečius
† Gediminas Žukauskas (1 met)
† Juozas Mickevičius
Wed.–Trečiadienis–April 14,–Balandžio 14d.
† Regina Skirienė
8:30am– † Tony Novitsky, Jr.
† Zenonas Vieraitis (meldž. Marija Smilga)
Thursday-Ketvirtad.–April 15,-Balandžio 15d.
†
Juozas Mikulis
8:30am– už parapijos geradarius
†
Bronislava Šimkienė (3 mėn)
Friday–Penktadienis—April 16, –Balandžio 16d.
† Emanuelis Jarašiūnas
8:30am– †Viktorija Remeikis
† Genovaitė Šulcienė (20 met)
Saturday– Šeštadienis - April 17,–Balandžio 17d.
† Adelė ir Leonas Narbučiai
4:00pm— už parapijiečius
Dievo palaimos : Valerijui Kviliūnui
† David Binkis// † Lilija Barzda (gimtadienio proga)
Nijolei, Loretai ir Remigijui;
† Bernadeta Graužinienė (27 met)
Aistės šeimai
† Daina Rudaitienė (40d.)
8:30am– Šiluvos Novenos mišios-Siluva Novena
† Alina Damulevičius

Second Sunday of Easter — April 11, 2021

Unless I See - I Will Not Believe
The Risen Lord Jesus revealed the glory of his resurrection to
his disciples gradually and over a period of time. Even after the
apostles saw the empty tomb and heard the reports of Jesus'
appearance to the women, they were still weak in faith and
fearful of being arrested by the Jewish authorities. When Jesus
appeared to them he offered proofs of his resurrection by
showing them the wounds of his passion, his pierced hands and
side. He calmed their fears and brought them peace, the peace
which reconciles sinners and makes us friends of God.
Jesus did something which only love and trust
can do. He commissioned his weak and timid
apostles to bring the good news of the Gospel to
the ends of the earth. This sending out of the
disciples is parallel to the sending out of Jesus
by his heavenly Father. Jesus fulfilled his
mission through his perfect love and obedience
to the will of his Father. He called his first
disciples and he now calls each one of us to do
the same. Just as he gave his first disciples the
gift of the Holy Spirit, so he breathes on each of
us the same Holy Spirit who equips us with new
life, power, joy, and courage to live each day as
followers of the Risen Lord. The last apostle to
meet the resurrected Lord was the first to go with him to
Jerusalem at Passover time.
While Thomas deeply loved the Lord, he lacked the courage to
stand with Jesus in his passion and crucifixion. After Jesus'
death, Thomas made the mistake of withdrawing from the other
apostles. He sought loneliness rather than fellowship in his time
of trial and adversity. He doubted the women who saw the
resurrected Jesus and he doubted his own fellow apostles.
When Thomas finally had the courage to rejoin the other
apostles, the Lord Jesus made his presence known to him and
reassured him that he had indeed overcome death and risen
again. When Thomas recognized his Master, he believed and
exclaimed that Jesus was truly Lord and truly God! Through
the gift of faith we, too, proclaim that Jesus is our personal
Lord and our God.
“Lord Jesus Christ, through your victory over sin and death you
have overcome all the powers of sin and darkness. Help me to
draw near to you and to trust in your life-giving word. Fill me
with your Holy Spirit and strengthen my faith in your promises
and my hope in the power of your resurrection.”

Resposorial Psalm

Give thanks to the Lord for he is good,
His love is everlasting.
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Atvelykis, Dievo Gailestingumo šventė
Velykų vakarą prisikėlusiam Kristui pirmąkart pasirodant
susirinkusiai Dvylikos grupei, apaštalo šv. Tomo nebuvo.
Vėliau jis atsisakė tikėti tuo, ką liudijo jo broliai. Tačiau dabar,
savaitei praėjus, Kristus vėl pasirodo apaštalams, o tarp jų yra ir
Tomas. Kristus -liepia tam netikinčiajam paliesti vinių vietas ir
įleisti pirštą į ieties smūgiu pervertą šoną. Tomas atsako
nuostabos šūksniu: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“
Prisilietimas prie skausmingų Kančios žymių, neišdildomai
atsispaudusių ant Kristaus kūno, leidžia Tomui suprasti, kad
Jėzus – ne Dievo nukaltas „rūstybės indas“,
bet gailestingumo įrankis ir trykštantis
amžinojo gyvenimo šaltinis visai žmonijai.
Ne visiems duota tai išvysti, tačiau
„palaiminti, kurie tiki nematę“ ir gyvena šia
tikrove. Vis dėlto istorijos būvyje kai kas
gavo ypatingą malonę ne tik tikėti, bet ir
matyti.
Taip atsitiko jaunai lenkei seseriai M.
Faustinai Kovalskai, apie 1930 metus keletą
kartų apdovanotai šlovingojo Velykų Kristaus
regėjimu. Jis pasirodė jai tokiu pavidalu, kuris
aiškiai priminė pasirodymą Tomui, tačiau iš
perverto Jo šono sklido du šviesos spinduliai
– baltas ir raudonas. Tai primena Didžiojo penktadienio vandenį
ir kraują. Be to, šitaip Viešpats lieja galingą gailestingosios
meilės srovę iš savo širdies, kuria nori apgaubti visą žmoniją.
Faustina tapo nepailstama šio Kristaus troškimo liudytoja.
Maldoje ji nuolat šaukdavosi Gailestingumo Viešpaties, liepė
nutapyti tokio Kristaus, koks jai pasirodė, atvaizdą (dabar esantį
Vilniuje) ir prašė įsteigti Dievo Gailestingumo šventę
sekmadienį po Velykų.
2000 m. popiežius Jonas Paulius II, vieną pirmųjų enciklikų
skyręs Dievo gailestingumui, kanonizavo seserį Faustiną. Kartu
Atvelykio sekmadieniui jis suteikė papildomą pavadinimą –
Dievo Gailestingumo šventė. Primindamas šios šventės prasmę,
Jonas Paulius II rašė: „Žmonijai, kuri kartais atrodo suklaidinta
ir valdoma blogio, egoizmo bei baimės jėgų, prisikėlęs Viešpats
duoda atleidžiančios, sutaikinančios ir iš naujo atveriančios sielą
vilčiai meilės dovaną. Ši meilė pakeičia širdis ir suteikia
ramybę. Pasauliui taip reikia suvokti ir priimti Dievo
Gailestingumą.“ Šiandienių Mišių pradžios maldoje aidu
atsiliepiama į šį popiežiaus norą. Kreipiantis į „Amžinai
gailestingą Dievą“, joje visiems, švenčiant Velykas
atnaujinusiems tikėjimą, prašoma malonės „gerai suprasti, kokiu
vandeniu jie nuplauti, kieno dvasia atgimdyti, kieno krauju
atpirkti“.

Please remember our Nativity BVM Parish
in your will /estate planning. Contact the Rectory

Let us pray for all the sick of our parish
Melskimės už parapijos sergančius
Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis,
Sigitas Balsys, Ona Žukauskienė, Julija Smilgienė,
Vytautas Beleška, Birutė Saldukaitė, Marytė Vyčas,
Mary Lally, Sr. Regina Dubickas, SSC

at 773-776-4600 for more information.
Thank you to our parishioners who were faithful to our parish,
by remembering us with bequests in their last wills.

Melskimės už mirusius /Let us pray for our deceased

Daugiau informacijos paskambinus į parapijos raštinę.
tel. 773-776-4600. Nuoširdus ačiū.

† Motiejus (Mike) Juknius
† Irene Brizgys

Nepamirškite ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčios planuojant savo palikimus.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiams, kurie
nepamiršo ir savo palikimuose prisiminė ir bažnyčią.

Second Sunday of Easter —April 11, 2021
„MEILĖS
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DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“

Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai
Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės
džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą
Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei. Tai vertinga medžiaga apmąstymui ir įgyvendinimui. Popiežius sako, kad „meilės
džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“ (AL 1). Tuo būdu jis atkreipia dėmesį į abipusį
ryšį tarp šeimos ir Bažnyčios. Juk šeima yra „namų Bažnyčia“, o dėl bendrystės ryšio tarp šeimų ir visa
Bažnyčia tampa „šeimų šeima“. Daugybę žmonių apimančioje Bažnyčios bendruomenėje turi būti jaučiama šeimos dvasia, kai vieni kitus pažįstame vardu. Praktiškai tai gali būti įgyvendinama, bendraujant ir bendradarbiaujant mažesniuose rateliuose: šeimų grupelėse, maldos susitikimuose, karitatyvinėje, ugdomojoje ir kitose
panašiose veiklose. Bažnyčios bendruomenė ypač brangina Eucharistiją, kuri yra „viso krikščioniškojo gyvenimo
versmė ir viršūnė“ (Lumen Gentium 11). Joje, prie Dievo žodžio ir Kristaus Aukos stalo, esame maitinami mus vienijančia Gyvenimo Duona. Šv. Mišiose patirtą Dievo gailestingumą paliudija konkreti artimo meilė, kurią
stengiamės parodyti ne tik namiškiams, bet ir kiekvienam sutiktam žmogui. Kaip visõs Bažnyčios
bendruomenės, taip ir šeimõs kertinis akmuo yra Jėzus Kristus. Jis iškėlė santuoką į sakramento garbę, kad ji
būtų Jėzaus Kristaus meilės Bažnyčiai atspindžiu. Per šį sakramentą vyras ir žmona save dovanoja vienas
kitam, kad patirtų neatšaukiamos, ištikimos, vaisingos meilės džiaugsmą. Ši kilni ir atsakinga misija yra įmanoma, šeimoje įsiklausant vieniems į kitus ir atsiremiant į Dievą. Santykis su Dievu, kuris pranoksta mus visus ir
kiekvieną myli, daro atidesniu ir kitam žmogui. Jėzus kreipia žvilgsnį į pradžią, kai Dievas „sukūrė žmones kaip
vyrą ir moterį“, kurie glausis vienas prie kito, „ir du taps vienu kūnu. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 5-6). Istorijos eigoje buvo ir yra skirtingų praktikų, požiūrių į santuoką, skyrybas, tačiau Jėzus
atkreipia dėmesį į pradinę Kūrėjo mintį. Jis kviečia grįžti prie šaknų, pradinio Dievo plano. (bus daugiau)
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