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
Rugpjūčio 7, 2022—August 7, 2022
Nineteenth Sunday in Ordinary Time
XIX Eilinis Sekmadienis
Komunijos priegiesmis:
Maitini mus, Dieve, dangaus duona,
kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą
ir visus troškimus numalšina.
Lithuanian/Lietuviškai - Šv. Mišios kasdien: 8:30am
4:00pm Šeštadienį (Sekmadienio Vigilija)
SUNDAYS — SEKMADIENIAIS:
English: 9:30am & Lietuviškai: 11:00am
HOLY DAYS—Švenčių Dienomis: 11:00am 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)

OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės valandos:
Monday—Friday—šiokiadieniais 9:00am—4:00pm

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

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.

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

Laiminga tauta,
kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe.
Skaitiniai Psl. 908
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Weekly amount needed for budget: $ 4450

Amount under budget: (3004)
Saturday–Šeštadienis –August 6–Rugpjūčio 6d.
4:00pm-už parapijiečius
† Dennis Wasilauskas
† Raymond Paukšta

Sunday—Sekmadienis–August 7, – Rugpjūčio 7d.
9:30am - for parishioners
† Michael Baker (req. M. Ulanski)
David Yerkes, congratulations on his 94th Birthday

11:00am—už parapijiečius

† Filomena Černiuvienė
† Antanas Valavičius (req. V. Stanevičius)
† Vygintas Sinkevičius (1 met)
† Elena ir † Antanas Liubancai
† Irena Parakininkas (req. E. Lapėnas)
† Elena ir Mečys Krasauskai
† Albertas Stočkus
† Jonas Paštukas
† Kazimiera Indreika
† Povilas Masiokas
† Gilbertas Sodys
† Ruikių šeimai
† Jokšų šeimai
† Genčių šeimai
† Kym Labiak –Cassillo (1 Anniv.)
† Sigita Urbonienė ( 3 met)
† Povilas Masiokas

August 6/7
Collected at church: $ 1086
Received at Rectory: $ 360
Received by PayPal: $ 0
Total: $ 1446
$ 300 Lack & Sons F.H.
$ 100 D. Carauskas, D. Paskauskas, V. Sileika

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.
Thank you for your generosity.
God bless you all!
Kviečiame registruotis pasiruošimui sakramentams:
Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Pamokos
prasidės rugsėjo mėnesį po Šiluvos atlaidų (po rugsėjo
18d.)
Kviečiame registruotis iš
anksto. Formas galite paimti
bažnyčioje po mišių arba
parapijos raštinėje. Daugiau
informacijos tel 773-776-4600.

Monday-Pirmadienis—August 8,- Rugpjūčio 8d.
8:30am- † Jo Ann M. Vilutis
Intencija
Tuesday—Antradienis—August 9, - Rugpjūčio 9d.
8:30am– † Joseph Wasiliauskas
Wednesday–Trečiadienis–August 10,–Rugpj. 10d.
8:30am – † Josephine Wasilauskas
Thursday-Ketvirtadienis–August 11,- Rugpjūčio 11d.
8:30am– † Dennis Wasiliauskas
Friday–Penktadienis—August 12, – Rugpūčio 12d.
8:30am— † Helen Norkus
Saturday– Šeštadienis –Augut 13,- Rugpjūčio 13d.
4:00pm– Siluva Novena Mass– Šiluvos Novena
† Ed Norkus
Sunday- Sekmadienis– August 14,- Rugpjūčio 14d.
9:30am— for parishioners
11:00am — už parapijiečius
† Genovaitė Miglinas
† Jonas Miglinas (req. šeima)
† Dr. Genovaitė ir Zenonas Zakarevičiai
† Antanas ir Jadvyga Lapinskai ir jų šeimos mirusius
† Viktorija Valavičienė (req. M. Remienė)
† Vytas Jurjonas (6met.)
† Marytė Zakarauskienė
Dievo palaimos Povilui, gimtadienio proga

KLUBŲ SUSIRINKIMAS/MEETING

Parapijos klubų (Šakių, Suvalkiečių ir Tauragės)
bendras susirinkimas įvyks
šiandien, po mišių parapijos salėje.
Maloniai visų laukiame ir taip pat
kviečiame įsijungti naujus narius.

DĖMESIO!!! ATTENTION!!!
SEKLYČIA BUS UŽDARYTA RUGPJŪČIO MĖNESĮ.
Atsidarys trečiadienį, rugsėjo 7d.
SEKLYCIA WILL BE CLOSED IN AUGUST.
Re-open on Wednesday, September 7th.

Melskimės už mirusius /Let us pray for our deceased

† Renaldas Matuzas
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The Lord Knocks at Your Door - Will You Answer?
The Lord Jesus promises that those who seek God and his
kingdom will not be disappointed. The Lord Jesus offers us the
greatest treasure possible - but we must first seek it and make it
our true joy and possession above all else. We naturally want to
have and keep whatever we think will bring us happiness,
peace, and security. Jesus offers a priceless treasure and source
of abundant joy and security that is
worth selling all else for.
Jesus tells his followers to not be fearful
or anxious about their present lives and
future security. He urges them to sell
their possessions and to give their money
to those who need it most - especially
those who have nothing to provide for
their present needs and welfare. This
seems to go against our natural instinct
to hoard and save for the future. Why
would anyone want to sell their
possessions and give away their money unless they wanted to exchange these
goods for something far more precious
and of greater value than all the money
and possessions they could ever hope to
acquire in this present life.
Jesus warns that money and possessions
will not last and can be taken away at
any moment by a thief or by death itself. But there is one
treasure which can never be lost or destroyed because it is kept
secure by God himself. Jesus' parable adds an unexpected
reward for those who have faithfully served and watched for
the master's return. When the master finally arrived home from
the wedding feast at a late hour of the night, he did the
unthinkable for his servants who were present to welcome and
let him in. He then puts on a servant's apron and tells his
servants to be seated at his own banquet table. Once they are all
seated the master then personally waits on them and serves
them with his own rich food and drink. Jesus' parable turns the
world's way of thinking upside-down. The master rewards his
faithful servants by serving them himself with the best he has to
offer - a royal feast fit for a king and his loyal subjects.
Jesus' parable has an important lesson for each one of us. Just
as Jesus was faithful and ready to obey his Father in everything
- even to the point of laying down his life on the cross for us,
we too are called to be faithful and obedient to the Lord's will
for our lives.

Responsorial Psalm

Blessed the people the Lord has chosen
to be his own, to be his own.
Let us pray for all the sick of our parish
Melskimės už parapijos sergančius
Christy Rizzuto, Norma Siordia,
Elena Šulskis, Sigitas Balsys,
Julija Smilgienė, Birutė Saldukaitė,
Mary Lally, Kęstutis Bagdonas, Julie
Zakarka, Claude Hittenger.
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Ir jūs būkite pasirengę
Mūsų mirtis yra tiesiog apsisprendimo akimirka. Šioje
akimirkoje susitelkia visas žmogaus gyvenimas, šią akimirką
viskas mūsų gyvenime tampa tvirtu ir galutiniu, mirtyje mūsų
laikas ir mūsų gyvenimas tampa amžinybe. Arba taip, arba taip.
Mirtyje kalba Dievas ir žmogus, abu ištaria savo paskutinį žodį,
kuris lieka ir niekada nesibaigia, bet išlieka ausyse ir širdyje,
dabar ir amžinai. Ar mes turėsime malonę šią akimirką
padaryti malda, didžia kunigiška mūsų gyvenimo, viską
paaukojančio ir viską atiduodančio, malda, kuri visa tai,
kas mes esame ir buvome, ką darėme ir nuo ko
kentėjome, iškelia į Dievo šviesą ir panardina Jo
gailesčio bedugnėje? Ar mes mirsime žinodami ir
mylėdami, ar skvarbi mūsų akis įžvelgs mirtyje tą, kuris
esant šiai būsenai paskutinį kartą šioje žemėje susitinka
su mumis, tą, kuris pats numirė, ir, pažvelk, jis gyvas,
Jėzus Kristus? Ar ši mūsų malda bus Kristaus lydima
sužadėtinės malda, Bažnyčios „tikėjimo malda“ (Jok 5,
15), mus patepanti amžinybės kunigaikščiais? Ar mes
galėsime melstis šią apsisprendimo valandą ir
melsdamiesi atiduoti savo dvasią į Dievo rankas?
Gailestingasis Dievas tesuteikia mums malonę
meldžiantis atsiskirti nuo šio pasaulio, kad paskutinysis,
tuometinis širdies žodis galėtų būti pirmasis amžinybėje,
niekada nesibaigiantis! Palaimintas tas, kuris pats tokią
apsisprendimo maldą įstengia ištarti apsispręsdamas!
Tačiau mes nežinome, ar malonė mums bus duota –
sąmoningai ir dvasios laisve eiti pasitikti mirties ir meldžiantis
sveikinti ją kaip Dievo pasiuntinį. Mirtis atsėlina kaip vagis
naktį. Mes nesame tikri, ar mūsų paskutinis apsisprendimo apie
laiką ir amžinybę žodis nenuskambės būtent tą akimirką, kai
mes negalvosime apie mirtį, kad tai nebūsiąs žodis, apie kurį
mes patys nieko nežinosime, jog jis buvo mūsų atsiliepimo
Dievui pabaiga. Tokiu būdu mes negalime daryti nieko kito,
kaip dabar ir visuomet laikyti degantį tikėjimo ir meilės žibintą,
nuolat išlikti apsiginklavusiu gerų darbų aliejumi, visada
budėti, kad atėjęs Viešpats nerastų mūsų miegančių. Mes
negalime padaryti nieko geresnio, kaip tik apsispręsti malda,
kurią mes mielai kalbėtume savo mirties valandą, jau dabar ir
nuolatos melstis, dabar melstis už apsisprendimą tą būsimą
valandą, dabar melsti tvirtumo malonės. Dabar melsti: „Neleisk
man niekuomet nuo Tavęs atsiskirti, o jei norėčiau Tave, mano
Dieve, palikti, neleisk ir priversk, Tu, silpnų ir narsių širdžių
Dieve, ir mano maištingą širdį su Tavo paslaptingai švelnios
malonės visagalybe Tau tarnauti!“ Gera malda yra jau dabar
galvoti apie savo mirtį.
Karlas Raneris, † 1984

TARNYSTĖS BAŽNYČIOJE/LECTORS
Mieli mūsų parapijiečiai ir bažnyčios lankytojai, norime
pakviesti jungtis į lektorių - Dievo
Žodžio skaitovų tarnystę. Visus
norinčius ir galinčius raiškai skaityti
kviečiame drąsiai skambinkite
į parapijos raštinę
773-776-4600 Audrai
arba pasikalbėkite su kunigais.
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WE INVITE YOU TO COME HOME TO NATIVITY
ON SUNDAY, SEPTEMBER 18, 2022
TO CELEBRATE OUR PARISH’S 95TH ANNIV.
The anniversary mass will be celebrated on September 18th, at
11:00AM mass by
Bishop Rimantas Norvila and will be
followed by a special banquet in the parish
Hall.
Siluva masses and novenas will begin
on September 8th at 11:00AM mass.
Siluva Novena from September 11-18.

You may also share your good wishes through the
purchase of a greeting in our Ad Book. A full-page ad will cost
$100.00, a half-page $60.00, a quarter-page $30.00, inside
covers $200.00 and back outside cover $250.00.
Please sent all greetings before August 15th to the e-mail:
nativity6812@yahoo.com
Please join us at our celebration banquet on September
18, 2022 at 1:00pm.
Tickets cost: adults $65 and children under 12 years old $30;
you may also purchase cash raffle tickets.

Maloniai Jus kviečiame dalyvauti
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie
prasidės rugsėjo 8d. ir Šiluvos Novena
bus nuo rugsėjo 11 iki rugsėjo 18 dienos.
Savaitės dienomis Šv. Mišios bus aukojamos 11:00 val. ryte.
Kiekvieną dieną bus speciali intencija. Atlaidus praves
svečias iš Lietuvos, vyskupas Rimantas Norvila.
Šiais metais mūsų parapija švenčia 95-uosius metus nuo
parapijos įkūrimo (1927). Šventinis parapijos pokylis įvyks
sekmadienį, Šiluvos Atlaidų uždarymo dieną rugsėjo 18, 2022
1:00 val. po pietų banketinėje salėje.

Kviečiame maldai/Prayer group

Marijos Legionas renkasi
The Legion of Mary
šį antradienį, rinksis 5:30
will meet this Tuesday at
val. vak. parapijos salėje. 5:30 p.m. in the parish hall.
Kviečiame dalyvauti. Dėl
All are invited to attend.
informacijos skambinkite For more information contact
Marytei Smilgaitei
Mark Szyzewski
(773)-767-9570).
(312) 934-1349
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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