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 12, 2021—Rugsėjo 12, 2021
Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time
XXIV Eilinis Sekmadienis
Komunijos priegiesmis:
Laiminimo taurė, kurią laiminame, yra
bendravimas Kristaus Kraujyje,
o duona, kurią laužome,
yra bendravimas Kristaus Kūne.

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.

PARISH STAFF:
Rev. Jaunius Kelpšas, Pastor
Rev. Gediminas Keršys, Lithuanian Ministry
Audra Zakarauskas, Secretary
Bill Carroll, Business Manager
Ričardas Sokas, Organist
Giedrė Sokas, Organist

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

Atliepiamoji psalmė:

(tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu)

Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo pasauly—
tarpe gyvųjų.
Skaitiniai Psl. 763

OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės valandos:
Monday—Friday— šiokiadieniais 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—Susitaikymas:
Saturdays—Šeštadieniais 3:00—3:45 p.m.

Anointing of the sick: Contact the Rectory.
Ligonių Patepimo 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.

OUR LADY OF SILUVA, PRAY FOR US!
ŠILUVOS MARIJA-MELSKI UŽ MUS!
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Weekly amount needed for budget: $ 4450
Saturday–Šeštadienis - Sept. 11–Rugsėjo 11d.

11:00am-meldžiame už šeimas, už jaunimą, vaikus
4:00pm— už parapijiečius
† Stasė ir Juozas Jonikai
† Alė ir Viktoras Jonikai
† Jadvyga, Antanas ir Henrikas Varaneckai
† Feliksas Bobinas

Sunday—Sekmadienis–Sept. 12, – Rugsėjo 12d.
9:30am - for parishioners
11:00am—meldžiame už Čikagos Lietuvių tautines
organizacijas, kurios vienija tautą
† Genovaitė Miglinas
† Onutė Lodienė (17 met.)
† Aurelijus Prapuolenis
† Dr. Genovaitė ir Zenonas Zakarevičiai
† Jonas Miglinas (req. L. Putrius)
† Aldona ir Vitas Stasiulevičiai ir jų giminės mirusius
† Angelė Katelienė ir jos giminės mirusius
† Vincas Katelė
† Julija Steponaitienė
† Angela Katelytė-Lawler
† Beningna Butler ir jos mamytė
† Vanda Vaitulevičienė
† Vitas Kalvinskas ir jo giminės mirusius
† Karolis Kalvinskas
† Albina Jančiulienė ir jos giminės mirusius
† Aleksandras Giler ir jo giminės mirusius
† Rokas Skergelžis
† James Gryzybowski (1 met.)
Dievo palaimos ir stiprybės:Povilui
Dievo palaimos ir sėkmės: Deividui Malukui
Dovilei ir jos šeimai
Vaidai ir jos šeimai

Monday-Pirmadienis—Sept. 13,—Rugsėjo 13d.
8:300am— † Tony Novitsky, Jr.

Tuesday—Antradienis—Sept. 14, - Rug. 14d.

Amount under budget: ()
September 4/5
Collected at church: $ 2680
Received at Rectory: $ 1415
Received by PayPal: $ 361
Total: $ 4456
$ 100 D. Šaulys, R. Juškaitis, J. Stoškus
$ 50 M. Banky

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.
Thank you for your generosity.
God bless you all!
REGISTRACIJA SAKRAMENTŲ PASIRUOŠIMUI
Kviečiame registruotis parapijos raštinėje vaikus ir suaugusius sakramentų pasiruošimo klasėms 2021/22m. iki Spalio
mėn.

Raštinės tel.: 773-776-4600
arba e-mail: nativity6812@yahoo.com
Pirmai komunijai ruošia katechetė Auksuolė
tel. 630-401-9967;
sutvirtinimui jaunimą nuo 13-18metų kun. Gediminas
773-663-3430;
suaugusius kun. Jaunius 630-272-4907.
Reikalingi dokumentai: krikšto sertifikatas ir gimimo
liūdijimas. Maloniai jūsų laukiame.

8:30am– už parapijos geradarius

Wednesday–Trečiadienis–Sept. 15,–Rug. 15d.
8:30am– † Joseph Wasilauskas

Thursday-Ketvirtadienis–Sept. 16,- Rug. 16d.
8:30am– † Jo Ann Vilutis

Friday–Penktadienis—Sept. 17, – Rugsėjo 17d.
8:30am– Kelpšų giminės mirusius

Saturday– Šeštadienis –Sept. 18,-Rugsėjo 18d.
4:00pm-už parapijiečius
Saul šeimos mirusius
† Viktoras Bilaišis (2 men.)
† Arūnas Žebrauskas (1 met.)

Sunday- Sekmadienis–Sept. 19,- Rugsėjo 19d.
9:30am— for parishioners
11:00am— † Zenonas Vieraitis (req. Stase Rudokas)
† Juozas Mikulis →→→

→→→
† Bronislava Šimkienė
† Monika Sajonienė, prisimenant gimtadienio proga
† Onutė Šaltmierienė (30d. )
† Džiugutis Laucevičius
† Butvilų šeimos mirusius
† Daukantų šeimos mirusius
† Aleksandras Ušakovas (30met.) ir šeimos mirusius
Speciali aukotojo intencija
Dievo palaimos, bei stiprybės:
Povilui ir jo šeimai
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8 September: Feast of the Nativity of the
Blessed Virgin Mary.
This feast day commemorates the birth day of Mary. There
are only three birthdays on the liturgical calendar: Mary, Jesus, and John the Baptist. Usually, it is the custom to celebrate the feast day of a saint on the date of their death as that
marks their “birth” into everlasting life. Mary, however, entered the world sinless (known as the “Immaculate Conception”). She was born to be the mother of the Savior of the
world, the spiritual mother of all men, and the holiest of
God’s creatures. Mary is called the firstborn of the redeemed
and her nativity is “the hope of the entire world and the dawn
of salvation” (Pope Paul VI, Marialis Cultus). Mary’s birth is
not recorded in scripture but is found in the Protevangelium
of James, an apocryphal writing from the 2nd century. The
liturgical celebration of this feast has a joyous
theme of light: the world that had been shadowed
in the darkness of sin sees a glimmer of light
with the arrival of Mary. Through Mary comes
Christ, the Light of the World. The Blessed Virgin has a pivotal role in the history of salvation,
and she was given the highest mission ever commended to any creature. We rejoice that the
Mother of God is our Mother, too. Today and
every day, let us often call upon the Blessed Virgin as “Cause
of our joy”, one of the most beautiful titles in her litany.
There are some wonderful traditions from around the world
that are associated with Our Lady’s birthday. Since September 8 marks the end of summer and beginning of fall, this day
has many thanksgiving celebrations attached to it. In the older
form of the Roman Ritual there is a blessing of the fall planting seeds. The winegrowers in France called this feast “Our
Lady of the Grape Harvest.” The best grapes are brought to
church to be blessed and then some bunches are attached to
hands of the statue of Mary. A festive meal which includes
the new grapes is part of this day. In the Alps section of Austria this day is “Drive-Down Day” during which cattle and
sheep are led from their summer pastures in the slopes and
brought to their winter quarters in the valleys. This was usually a large caravan, done with decorations and festivity. In
some parts of Austria, milk from this day and all the leftover
food are given to the poor in honor of Our Lady’s Nativity.
Pray a rosary – that’s the best way to say “happy birthday” to
your heavenly mother!

Responsorial Psalm

I will walk before the Lord,
in the land of the living.
KVIEČIAME TAPTI MŪSŲ PARAPIJOS NARIAIS

Klebonas, kun. Jaunius, maloniai kviečia naujus narius įsijungti
į mūsų parapijos gretas. Registruotis galima parapijos rašinėje.
Maloniai jūsų laukiame mūsų parapijos šeimoje!
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Rugsėjo 8 d. – Švč. M. Marijos gimimas
Rugsėjo 8 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini Švč. M. Marijos gimimo šventę. Visą oktavą, rugsėjo 7–15 dienomis, Šiluvoje švenčiami Marijos gimimo atlaidai. Nelabai daug žinome
apie Marijos gimimą ir tikrai nežinome tikslios jos gimimo datos. Bažnyčios tėvai moko, kad Marijos pasirodymas pasaulyje
– tai tarsi aušra, kuri atneša pirmus šviesos spindulius prieš
Kristaus saulės galingą spindesį. Rugsėjo 8-ąją Bažnyčia
kviečia: „Džiaugsmingai minėkime Švenčiausiosios Mergelės
Marijos gimimą, nes iš jos užtekėjo teisingumo Saulė, Kristus,
mūsų Dievas“.
Šventasis Raštas nekalba apie Marijos gimimą. Pasak tradicijos,
ji gimė Joakimo ir Onos šeimoje. Tėvai dukters susilaukė jau
būdami nejauni. Su Marijos gimimo šventės data – rugsėjo 8-ąją
– liturginiame kalendoriuje suderinta Nekaltojo Prisidėjimo
iškilmė, minima gruodžio 8-ąją.
Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė buvo
įvesta tik devynioliktajame amžiuje,
tuo tarpu pirmosios užuominos apie
Marijos gimimo šventę siekia
penktąjį amžių, kai Jeruzalėje buvo
pastatyta Marijos motinai šv. Onai
dedikuota bažnyčia. Romoje Marijos
gimimą pradėta minėti aštuntajame
amžiuje.
Šios šventės Mišių antrajame skaitinyje girdėjome svarbią žinią,
kurią turime giliai priimti į savo širdį. Apaštalas Paulius sako:
„Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Šią žinią
girdime visoje Evangelijoje, todėl mes ją ir vadiname Gerąja
Naujiena“, – sakė arkivyskupas Mišių homilijoje „Ypač šiandien svarbu girdėti šiuos Dievo žiodžius, kai aplink mūs daug
nerimo – dėl viruso, dėl neramumų kaimynystėje ar dėl visų
sudėtingų situacijų visame pasaulyje. Mūsų atrama yra žinojimas, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą. […] Marija yra
nuolatinis šios tiesos priminimas. Kai jaučiamės pasimetę, kai
mus vargina sunkumai, atsigręžkime į Dievo Motiną. Ji šiandien
mus kviečia atsigręžti į jos Sūnų ir niekada, jokiuose
sunkumuose ar išmėginimuose neužmiršti, kad Viešpats yra
šalia mūsų ir kad iš tikrųjų viskas išeina į gera mylintiems Dievą.“ (JM / Vatican News)

Let us pray for all the sick of our parish
Melskimės už parapijos sergančius
Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis, Sigitas
Balsys, Julija Smilgienė, Vytautas Beleška, Birutė
Saldukaitė,
Mary Lally, Susan Binkis, Sr. Regina
Dubickas, SSC, Kęstutis Bagdonas
The Legion of Mary will meet this Tuesday at 5:30 p.m. in
the parish hall. All are invited to attend.
For more information contact Mark (312) 934-1349
Marijos Legionas renkasi šį antradienį, rinksis 5:30 val. p.p.
parapijos salėje. Kviečiame dalyvauti. Dėl daugiau informacijos skambinkite Marytei Smilgaitei (773)-767-9570).

New Parishioners

We welcome new parishioners. If you have an interest in
Nativity BVM Church, please stop by the parish rectory
(6812 S. Washtenaw) and fill out a registration form.

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į parapijos raštinę
tel. 773-776-4600 ar rašyti elektroniniu paštu sekretorei
Audrai Zakarauskas nativity6812@yahoo.com
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A Prayer to our Lady of Siluva
O Most Holy Virgin Mary, thou who didst appear to the
Shepherds in the fields at Siluva, Thou whose tears did
bathe the rock where once an altar stood, Thou
who didst with plaintive voice say:” You plow and
seed here where formerly my Son was honored,”
grant that we, moved by Thy tears, may, once as
our Forefathers did, revive the spirit of adoration of
Thy Son in our fallow hearts, strengthen the tottering structure of the Shrine which is the family, and
seek forgiveness for our negligence and sins.
O Mother of God, we desire to raise up the glory of
Your revelation from forgotten ruins, that, we may
all the more honor Thee, the Patroness of Lithuania, and with Thy help obtain for us the spirit of a
living Faith. Through Christ our Lord. Amen.

AUKOJIMAS INTERNETU
Kviečiame prisidėti prie šios istorinės ir gražios šventovės
išlaikymo aukojant internetu. Aplankykite mūsų parapijos interneto svetainę: www.chicagonativitybvm.org ir aukokite per
PayPal Iškilus klausimams prašome kreiptis į raštinę tel.: (773)
776-4600 arba kleb. Jauniaus asmeniniu tel.6302724907 arba el.paštu:
nativity6812@yahoo.com
Dėkojame už dosnumą.
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MALDA MARIJAI, APSIREIŠKUSIAI ŠILUVOJE
Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliams, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį,
išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai:
„Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o
dabar ariama ir sėjama!“, duok, kad Tavo ašarų
sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių
dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų širdžių
šventoves, permaldautume Viešpatį už visos mūsų
tautos apsileidimus ir nuodėmes.
O Dievo Motina, mes trokštame iškelti iš
užmaršties griuvėsių Tavo apsireiškimo garbę, dar
labiau pagerbti Tave, mūsų žemės Globėja, ir Tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo
dvasią. Amen.

Sveikiname Bronių ir Feliciją Jančiukus, su 60-ties metų
vestuvių jubiliejumi ir linkim Dievo
palaimos bei stiprios sveikatos.
May the love you have for one another
continue to grow and blossom with each
passing year...
Happy Wedding Anniversary!!!
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