
 

 

 

Serving the Lithuanian Community  

and the residents of Marquette Park since 1927 

A member of the Marquette Park Catholic Campus 
 

April 25, 2021—Balandžio 25, 2021  
Fourth Sunday of Easter 
IV Velykų Sekmadienis  

 

 

Komunijos priegiesmis:  

 Prisikėlė gerasis Ganytojas, 

 kuris už avis paguldė gyvybę, 

 už kaimenę teikėsi mirti, aleliuja.  

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija 

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:  
      Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,  
                             pačiu kertiniu pasidarė. 

                                                                                Skaitiniai  Psl.  683                                                                               

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. 



 

 

 

Saturday–Šeštadienis–Balandžio 24d. 
4:00pm (Lith.) - už parapijiečius      
      † Stasė ir Juozas Jonikai 
      † Henrikas Varaneckas 
      † Jadvyga ir Antanas Varaneckai 
      † Feliksas Bobinas 

Sunday April 25, — Sekmadienis–Balandžio 25d.      
9:30am - for parishioners 
           

11:00am—už parapijiečius   
         † Petras Jadviršis  (meldž. Brazaičių šeima) 
          † Genovaitė Miglinas 
          † Kęstutis Steponaitis 
          † Angelė Katelytė- Lawler (req. A. Uzgiris)         
          † Fabijus Brazaitis 
          † Bernardas Pūras (prisimenant gimt. proga) 
          † Jonas Gliaudelis ir † Stasys Gliaudelis 
          † Bruno Pivoris 
          † Sophie Adomaitis 
          † Salomia Ruibis //  † Vincent Ruibis 
          † Sally Sasevich 
          † Janina Masiokienė (9 men) 
          † Viktorija Bagdonas (43 met.) 
          † Henrikas Laucius (1 met.) 
          † Regina Skirius (1 met)  
          † Albinas Vaškelis (10 met.)  
          † Gediminas Jankevičius, mirė prieš 3 savaites Čikagoje 
             (užuojauta jo giminei meldž. draugai )             
 

Sveikatos ir Dievo palaimos:  
           Irenai Valaitis,  (meldž. klubų nariai)   

Monday -Pirmadienis—April 26— Baland. 26d. 
8:30am— † Helen Norkus 

Tuesday—Antradienis—April 27, -Baland. 27d.  
8:30am– už parapijiečius       

Wednesday–Trečiadienis–April 28,–Balan. 28d. 
8:30am– † Joseph Wasilauskas  

Thursday-Ketvirtadienis–April 29,-Baland. 29d. 
8:30am– † Joseph Banky (44 years) 

Friday–Penktadienis—April 30, –Baland. 30d. 
8:30am– † Joseph Wasilauskas 
                    † Krikščiūnų ir Šmulkščių šeimų mirusius 

Saturday– Šeštadienis - May 1,–Gegužės 1d. 

4:00pm— už parapijiečius 
 Speciali intencija 
† Muzikas ir vargonikas Nikodemas J. Kulys   

Sunday- Sekmadienis–May 2,- Gegužės 2d. 
9:30am—parishioners   

11:00am—už parapijiečius 
         † Elena Miknevičienė// † Martynas Miknevičius 
          † Jonas Gibaitis 
          † Angelė Katelytė-Lawler (req. W. & V. Lawler) 
          † Vitas Kalvinskas ir giminės mirusius 
          † Teofile Azevičienė (1met.) 
          † Marija Matukaitienė// † Regina Čeponienė 
          † Vanda Mileškienė// † Henrika Almonaitienė 
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Weekly amount needed for budget: $ 4450 

Amount under budget: (1597)         

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.  

Thank you for  your generosity.  

God bless you all! 

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis  į parapijos raštinę 

tel. 773-776-4600 ar rašyti elektroniniu paštu sekretorei  

Audrai Zakarauskas nativity6812@yahoo.com 

The Legion of Mary will meet this Thursday at 5:00 p.m. 
In the school. For more information contact Mark  

(312) 934-1349 

Marijos Legionas renkasi ketvirtadieniais 5:00val. p.p. 

Dėl daugiau informacijos skambinkite Marytei Smilgaitei 

(773)-767-9570). 

  

April 17/18 
  Collected at church:  $ 1648 
  Received at Rectory: $ 1155 
  Received by PayPal:  $ 50 
                                Total: $ 2853 
$ 100 R. Damašauskas, J. Stoškus, Z. Wininger 
$ 58 R. Chiapetta; $ 50 J. Šedys 
$ 25 R. Juškaitis, M. Ulanski 

Easter Donations 
 

$ 100 Rūta Jautokienė 
$ 25 W. Kazlauskas 

Kviečiame atšvesti Motinos dieną Jaunimo centre gegužės 1 

dieną, 1:45val p.p. ,,Mariachi Perla de Mexico" programa 

2:00val p.p. Švediškas stalas, meksikiečių maistas ir lietuvės 

mamos - tarptautinis renginys! 

Motinos dienos pietus remia  ,,Linos Salsa". 

Laikantis COVID-19 reikalavimų stalų ir dalyvių skaičius ribo-

tas ir grupė prie vieno stalo negali viršyti šešių asmenų. Bilieto 

kaina: $40 suaugusiems, $25 vaikams. Vietas užsisakyti 

paskambinus 312-493-8754 

Celebrate Mothers Day at the Chicago Lithuanian Center 

on May 1, 2021 at 1:45pm.  ,,Mariachi Perla de Mexico" will 

perform at 2:00pm. This event sponsored in part by Lina's 

Homemade Salsa. 

Due to COVID-19 restrictions, attendance is limited and tables 

will seat no more than 6. Tickets are $40 for adults and $25 for 

children. Reservations can be made by calling 312-493-8754. 

Gegužės mėnuo yra skirtas Marijos garbei. 

Marijos Litaniją kalbėsime kiekvieną rytą 

po 8:30 val. r. Šv. Mišių, o šeštadieniais po 

4val. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. 

 

During the Month of May a Litany of Mary 

will be recited after the 8:30AM weekday 

masses. 

MARIJOS LITANIJA-LITANY OF MARY 



 

 

 

Let us pray for all the sick of our parish  
Melskimės už parapijos sergančius 

 
 

Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis, 
Sigitas Balsys,  (Ona Žukauskienė is in a Holy Family 
Villa for long term care), Julija Smilgienė, Vytautas 
Beleška, Birutė Saldukaitė,  Marytė Vyčas, Mary 
Lally, Sr. Regina Dubickas, SSC, Irena Valaitis 

     Please remember our Nativity BVM Parish  

in your will /estate planning. Contact the Rectory  

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.  

Nepamirškite ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo 

bažnyčios planuojant savo palikimus.  
Daugiau informacijos paskambinus į parapijos raštinę.  

 tel. 773-776-4600. Nuoširdus ačiū. 

Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiams, kurie 

nepamiršo ir savo palikimuose prisiminė ir bažnyčią. 

Melskimės už mirusius /Let us pray for our deceased 
 

† Lawrence Ekster 

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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Resposorial Psalm 

The stone rejected by the builders  

has become the cornerstone. 

I Am the Good Shepherd 
The Old Testament often speaks of God as shepherd of his peo-

ple, Israel. The Lord is my shepherd; I shall not want (Ps 23:1). 

Give ear, O Shepherd of Israel, you who lead Joseph like a 

flock! We are his people, and the sheep of his pasture. The 

Messiah is also pictured as the 

shepherd of God's people: He 

will feed his flock like a shep-

herd; he will gather the lambs in 

his arms (Isaiah 40:11). Jesus 

says he is the Good Shepherd 

who will risk his life to seek out 

and save the stray sheep. He is 

the Shepherd and Guardian of 

our souls. 

Jesus made three promises to his 

followers. He promised them 

everlasting life. If they accept 

him and follow him, they will 

have the life of God in them. 

Jesus also promised them a life 

that would know no end. Death 

would not be the end but the 

beginning; they would know the 

glory of indestructible life. Jesus 

promised a life that was secure. Jesus said that nothing would 

snatch them out of his hand, not even sorrow and death, since 

he is everlasting life itself. Our lives are safe in his hands. 

he words which Jesus spoke upset many of the Jewish leaders. 

How could he speak with the same authority which God spoke 

and claim to be equal with God? He must either be insane or 

divine. Unfortunately some thought he was mad even though 

he cured a man who was blind from birth. We are faced with 

the same choice. Either Jesus is who he claims to be - the Son 

of God and Savior of the world - or the world's greatest delud-

er! We cannot be indifferent to his claim. For those who accept 

him as Lord and Savior he offers the peace and security of un-

ending life and joy with God. 

“Lord Jesus, you are the Good Shepherd who keeps watch over 

our lives. May I be ever attentive to your voice and submit ful-

ly to your wise rule for my life. Draw me near to you that I 

may always find peace and joy in your presence.” 

Nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kuriuo 

mes gelėtume būti išgelbėti! Apd 4, 12 

Šį savaitgalį švenčiame Gerojo Ganytojo Sekmadienį, pri-

simindami Jėzaus pažadą apsaugoti mus nuo, pavojų, surasti 

mus paklydusius, ir dienos pabaigoje parvesti namo. 

Šiandienos Švento Rašto skaitiniuose randame dvi metafor-

as, kurios nusako, ar net nutapo Jėzaus paveikslą. Šventasis 

Petras psalmisto žodžiais Jėzų vadina kertiniu akmeniu. 

Jėzus yra krikščioniško tikėjimo pamatas, Jis mirties 

nugalėtojas, padovanojęs pasauliui išganymą. O evangelijoje 

Jėzus save vadina Geruoju Ganytoju, kuris gano ir rūpinasi 

savo ir kitų avidžių avimis ir net už jas guldo savo gyvybę. 

Norėdami kalbėti apie ganytoją biblijoje, galėtumėm parašyti 

knygą, tačiau apsiribokime keliomis pastabomis. Pirmoji iš 

jų esminė, susijusi su tikrąja šio simbolio prasme. Ganytojas 

yra bandos vedlys. Kaip rašoma psalmėse:, Tu – Ganytojas, 

tavo lazda ir vėzdas- jie mane gina (Ps 23, 4). 

Tačiau yra ir kitas labia svarbus bruožas: ganytojas yra 

gyvenimo ir kelionės palydovas. “Nebijau jokio pavojaus 

nes tu esi su manimi”. (Ps 23) Taigi jis nesiekia išsigelbėti 

pirmas, nevalgo ir negeria atskirai nuo bandos, o viskuo su ja 

dalijasi. Negana to, Jėzus skelbia, kad ganytojas “už avis 

guldo gyvybę”. Vadovas geras tas, kuris gyvena su savo 

tauta, dalinasi būviu, džiaugsmu ir skausmu. Minėtoje ištrau-

koje ryškėja dar vienas bruožas, ganytojas supriešinamas su 

samdiniu. Pastarasis svetimas savo bandai, o iškilus pavojui 

skuba gelbėti ne ją, o save. Tai Jėzaus užuomina į daugelį to 

metų asmenų: dvasininkai, seniūnai, raštininkai, politikai, kurių 

kiekvienas buvo pasiruošęs įgyvendinti savo planus, bet ne tar-

nauti broliams, ar aukotis dėl tautos. Todėl visu savo grožiu ir 

spindesiu iškyla “Gerojo Ganytojo” asmuo.   

Žurnalistė S. Russell, aprašiusi savo apsilankymą kalėjime, 

pasakojo, kaip vieno kalinio vienutėje ji pastebėjo Gerojo Gan-

ytojo paveikslą. Žurnalistė panoro su tuo kaliniu pasikalbėti. Jai 

buvo smalsu, kaip pas nusikaltėlį atsirado religinis paveikslas. 

Kalinys jai papasakojo, kad tą paveikslą jis buvo gavęs iš savo 

motinos. Motina buvusi religinga ir savo vaikams dažnai pasa-

kodavo apie Kristų kaip Gerąjį Ganytoją. „Aš daug blogo pa-

dariau sau ir kitiems, bet neužmiršau savo motinos išmokytos 

maldelės į Gerąjį Ganytoją. Tikiu, kad Gerasis Ganytojas kada 

nors mane atras ir padės prisikelti”. 



 

 

 

Fourth Sunday of Easter —April 25, 2021                                                 IV Velykų Sekmadienis—Balandžio  25d., 2021 

„MEILĖS DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“  
(Tęsinys) Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai 

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės 

džiaugsmas).  Taip pat ir Bažnyčios bendruomenė tebūna labiau matoma kaip atvira kiekvienam žmogui. 
Požiūrių įvairovė tegul netampa gąsdinančiu iššūkiu, bet veikiau proga liudyti gebėjimą keliauti kartu, mokantis 
vieniems iš kitų ir būnant atviriems Šventajai Dvasiai, vedančiai į tiesos pilnatvę (plg. Jn 16, 13). Vienijami to 
paties Krikšto ir to paties tikėjimo išpažinimo, visgi prisiminkime, kad Bažnyčia nėra vien „teisiųjų“ namai. Juk 
Dievo Karalystė, kurios „ūglys ir pradžia žemėje“  yra Bažnyčia, yra panaši į lauką, kuriame iki pjūties meto au-
ga ir kviečiai, ir raugės (plg. Mt 13, 24-30). Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kiek Bažnyčia bus matoma kaip 
atvira bendruomenė, priimanti ir nusidėjėlį, klystantį bei kantriai lydinti jį link gyvenimą perkeičiančio Dievo 
gailestingumo. Kiekviena šeima tegul kreipia žvilgsnį į Šventąją Šeimą. Jos gyvenime ne viskas buvo taip idealu, 
kaip galėtume įsivaizduoti. Jėzus gimė gyvulių tvarte, o visa Šeima netrukus patyrė pabėgėlių dalią. Tačiau, kaip 
sako popiežius Pranciškus, „keliais varganais vystyklais ir meilės gausa Marija pavertė gyvulių tvartą Jėzaus 
namais“ (Evangelii Gaudium 286). Tai tepadrąsina šeimas atsiverti didesnei meilei netgi savo neidealiose situ-
acijose. Tepadeda Viešpats atsigręžti į Jį ir į vienas kitą, tėvams į vaikus ir vaikams į tėvus. Gal šis žvilgsnis leis 
pastebėti, kad jūsų namuose būtų vietos dar vienam sūnui ar dukrai: galbūt tam, kuris šiuo metu auga vaikų na-
muose ir svajoja, kad galėtų į ką nors kreiptis „mama“, „tėti“. 
Klauskime savęs, kokiu būdu mano ir mano šeimos gyvenimas kviečia ir kitus ateiti prie tos versmės, kuri yra 
sekmadienio Eucharistija? Kaip mūsų pavyzdys patraukia artintis prie Dievo gailestingumo? Kokiu būdu mūsų 
laikysena paskatina kitus į gėrį? Kaip galėčiau prisidėti, kad parapijos bendruomenėje būtų labiau jaučiama šei-
mos dvasia? Tebūna šie Šeimos metai palaiminti santarve mūsų namuose. Kiekviena šeima tepatiria meilės 
džiaugsmą ir tegul būna bendrystės bei maldos židiniu, palaiminimu Bažnyčiai ir pasauliui. (Pabaiga) 
          2021 m. kovo 19 d.Šv. Juozapo iškilmė 
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Please print 200 copies for September 6 

Thanks,  

Audra Zakarauskas 


