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EILINIS SEKMADIENIS / 3 - A / SUNDAY IN ORDINARY TIME

!

VIETA JŪSŲ REKLAMAI !

!

248-354-3429

Mišių intencijos / Mass Intentions
January 22 Day Of Prayer For The
Legal Protection Of Unborn Children Saturday, January 21, 4:00 p.m. - For Parish

Lietuvių organizacijos / Lithuanian Organizations
Detroito Ateitininkai
Lithuanian American Roman Catholic Federation “Ateitis”
Rusnė Kasputienė, 734-454-1142
JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito Apylinkė
Lithuanian American Community, Detroit Chapter
Rigonda Savickas, 734-934-2394, dukterig@aol.com
Sporto Klubas “Kovas” / Lithuanian Sports Club “Kovas”
Linas Polteraitis, 734-646-0080, lpolteraitis@gmail.com
Paulius Butkūnas, 734-464-9171, pab21@chrysler.com
Detroito Skautai / Lithuanian Scouts Association,Detroit Ch.
Daina Anužienė, 810-355-1502, dainanuzis@yahoo.com
Vita Caravias, 908-342-1542, vcaravias@gmail.com
Andrius Anužis, 810-355-1502, andyanuzis@yahoo.com
Žiburio Lituanistinė mokykla / Lithuanian School “Ziburys”
Vida Pekorienė, 734-367-9979, vpeck3@yahoo.com
Lietuvos Dukterys / Daughters of Lithuania
Ramunė Mikailienė, 248-879-2092, mikaila@gmail.com
Šauliai:
Andrius Viskantas, 406-579-3446, aviskantas@gmai.com

Šv. Mišių Tvarkaraštis / Mass Schedule

Laima Maziliauskienė, 248-259-2379 , lmazkas@yahoo.com
Algis Kaunelis, 248-474-6594, alkaunelis@aol.com

Vilija Matvekas, 248-787-3713, viliart@hotmail.com
Rita Giedraitienė, 248-478-8456, ritagied@yahoo.com

Algis Kaunelis, 248-474-6594, alkaunelis@aol.com

Kiti tarybos nariai / other council members:Algis Kaunelis
(sekretorius), Alma Butkūnienė (vicepirmininkė),
Laura
GarnytėVirga
Virga Šimaitytė,
JaninaJuškaitė-Švobienė,
Udrienė (sekretorė), Lelė
Viskantienė
Šimaitytė,
Regina
Susan
Bubnelis, Paulius
Butkūnas, Vitas Sirgėdas, Vida Pekorienė, Elena Alkuvienė,
Daiva Rugieniūtė.

!

Aukos Bažnyčiai / Offerings to Church

Monday – Tuesday, Thursday at 9:00 a.m.
No mass on Wednesday
Every Friday: 12:00 p.m. Rosary, 12:30 p.m. Mass
Mass: Saturday (angliškai / in English) 4:00 p.m.
Mišios / Mass: Sunday:
(lietuviškai / in Lithuanian) 10:30 a.m.
Sacraments: for reconciliation (confession), other sacraments
visitation of the sick, please contact the rectory.

!
!

Klebonija / Rectory
T/ Fax: 248-354-3429,
E-mail: DPLithuanianChurch@gmail.com
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Klebonas kun. / Pastor Fr. Gintaras Jonikas
Mob. / Cell 248-915-0585, gjonikas@gmail.com

Mišiolėlis: 250 p.; skaitiniai 548 p.; visuotinė malda 1106 p.
!

Edis Sventickas, Laura Alkevičius

!

VIEŠPATS - MANO ŠVIESA, GELBĖTOJAS MANO. Ps. 29

!

Saturday 01/14, 4:00 p.m.
Saturday 01/15, 10:00 p.m.
Received by mail
Building Improvement
Cooling/Heating
Coffee Donations
Other Income

$223
$1,440
$100
$85
$95
$30
$2,160

————————————————-——————
Total $4,133
—————————————————-—————
Budget $3,755.77 / Variance + $377.23
————————————————————————

The over 56 million abortions since the 1973
decisions of Roe v. Wade and Doe v. Bolton
reflect with heartbreaking magnitude what Pope
Francis means by a “throwaway culture.”
However, we have great trust in God’s
providence. We are reminded time and again in
Scripture to seek the Lord’s help, and as people
of faith, we believe that our prayers are heard.
The General Instruction of the Roman Missal
(GIRM), no. 373, designates January 22 as a
particular day of prayer and penance, called the
"Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn
Children”: “In all the Dioceses of the United
States of America, January 22 (or January 23,
when January 22 falls on a Sunday) shall be
observed as a particular day of prayer for the full
restoration of the legal guarantee of the right to
life and of penance for violations to the dignity of
the human person committed through acts of
abortion.”
A great prayer for life is urgently needed, a
prayer which will rise up throughout the world.
Through special initiatives and in daily prayer,
may an impassioned plea rise to God, the
Creator and lover of life, from every Christian
community, from every group and association,
from every family and from the heart of every
believer. - Pope Saint John Paul II

!

Sekmadienis, sausio 22 d., Šv. Mišios - 10:30 val.
už Gediminą Naumavičių 50 m.m., užpr. E. Alkuvienė
už Joną Matulaitį, užpr. Laura Garnytė
už Albiną Bubnelį, užpr. šeima
už Phyllis Zywica, užpr. Susan Bubnelis
už Leoną Sabaliūną, užpr. šeima
už Eleną Jokšienę, užpr. Dalia ir Kazys Navasaičiai
už Onutę Sirgedienę, užpr. Juozas ir Irena Polikaičiai
už Aldoną Nemanis, užpr. šeima
už Galiną Gobienę. užpr. Česlova Naumienė
už Anelę ir Antaną Lelevičius, Juozą Vosylių,
užpr. Ada Lelienė
už negimusius vaikus - Už Gyvybę dienos intencija
Aukotojų intencijomis prie uždegtų žvakių.
January 23-24, 26 - 9 a.m.; January 25 - NO MASS;
January 27 - Rosary – 12:00 p.m.; Mass 12:30 p.m.
už Algirdą Grigą 30 d.m., užpr. Elena Alkuvienė
Saturday, January 28, 4:00 p.m. - for Kathi
Hackstock, req. by Doug & Ellen Komer,
for Hedwig Mukomel, req. by Family
Sekmadienis, sausio 29 d., Šv. Mišios - 10:30 val.
už Joną Bironą, užpr. dukros
už Petrą ir Uršulę Stašius, užpr. Ona Savickienė
už Eleną Jokšienę, užpr. Valentina Rauckis
už Oną Sirgedienę, užpr. Ramunė Bassett
už Galiną Gobienę. užpr. Dalia ir Jaunius Gilvydžiai
už Phyllis Zywica, užpr. Julie Morrison
už Bronę Simonaitienę, užpr. sesuo Teresė

Only with prayer - prayer that storms the heavens
for justice and mercy, prayer that cleanses our
hearts and souls - will the culture of death that
surrounds us today be replaced with a culture of
life."
Pastoral Plan for Pro-Life Activities, U.S. Catholic
Bishops
=======================================
ŽIEMOS GRYBŲ PIETŪS
MUSHROOM DINNER
January 29th
Sekmadienį, sausio 29 d.,
po Šv. Mišių Krikščioniškos
Tarnybos komisija kviečia
parapijiečius Grybų Pietums
bei smagiai praleisti laiką.
Pietus ruošia mums visiems gerai žinomos grybautojos
ir šeiminkės Elena Alkuvienė, ir Izabelė Korsakienė.
Pelnas bus skiriamas paremti parapijai.
Bus labai skanu! Ateikite ir įsitikinsite.
Lauksime visų!
=======================================
DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOJE %
PAMINĖTA SAUSIO 13 - LAISVĖS GYNĖJŲ
DIENA

SUTEIKTAS KRIKŠTO
SAKRAMENTAS

!

Sausio 14 d. Dievo Apvaizdos
parapijoje pakrikštyta
Simona Greta Szymanski.
Sveikiname mergaitės tėvelius
Kristina Barauskaitę - Szymanski ir
Mark Szymanski, krikšto tėvelius Taurą Barauską ir
Daną Barauskas, senelius ir visą gausią šeimą.
Linkime Simonai Gretai augti sveikai, didelei ir Dievo
bei Mergelės Marijos globojamai.
==========================================

Maloniai kviečiame pasiklausyti įspūdžių iš
2016 metų piligriminių kelionių.

4.6 Taika kiekvienam žmogui

Sausio 22 dieną, sekmadienį, po Šv. Mišių ir
pietų, parapijos svetainėje –
kelionės įspūdžiai iš Šventosios Žemės Kun. Gintaras Jonikas
Sausio 29 dieną, sekmadienį, po Šv. Mišių ir
Grybų pietų, parapijos svetainėje – kelionių
įspūdžiai iš Portugalijos (Fatima/Santorem)
ir Lenkijos – Vitas ir Danutė Sirgedai
bei iš Lietuvos (Kryžių kalnas/Šiluva) –
Birutė Duncan ir Laura Alkevičiūtė

Ateikite! Bus labai įdomu!
Visų labai laukiame!
Parapijos Švietimo komisija
Šv. Mišių prasmė%
Istorija ir dvasinė vertė!
kun. Darius Trijonis pagal Theodor Schnitzler
“Was die Messe bedeutet?”
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14.3 Ekumeninė taika
Kad negalvotume, jog šiuose tekstuose randame tik senas
archeologines iškasenas, tuoj pat po embolizmo einanti
doksologija, kurią kalba žmonės: “Tavo valdžia ir galybė, ir
garbė per amžius”, primena ir mūsų dienas, kada ypač
didžiulis dėmesys yra skiriamas ekumeniniam susivienijimui.
Šis gyrius tampa mūsų išpažinimu už Vieną, Šventą,
Apaštalinę Bažnyčią, prašant Viešpaties, kad tikrai Jo valdžia
viešpatautų visų tautų, visų kultūrų ir rasių žmonėse.
14.4 Taika Bažnyčioje
Kristaus žodžių sustiprinti, kuriuos jis taria apaštalams: “Aš
palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę”, mes esame
įpareigojami išsaugoti šią ramybę savo Bažnyčios viduje:
tarp popiežiaus ir vyskupų, tarp teologų ir Bažnyčios
Magisteriumo, tarp kunigų ir pasauliečių, kad visi galėtume
džiaugsmo kupina širdimi švęsti Viešpaties Eucharistiją.
14.5 Taika bendruomenėje
Celebrantas tiesia rankas ir sako: “Palinkėkite vieni kitiems
ramybės”. Šiais žodžiais ir ištiestomis rankomis jis linki tos
vidinės taikos ir ramybės toje susirinkusioje bendruomenėje.
Kad neliktų nė menkiausio plyšelio, kuris leistų įterpti
pykčio bei nesutarimų pleištą ir išjudinti visą bendruomenę.
Todėl nenuostabu, kad paduodamas ramybės ženklas, būtent,
arčiausiai stovintiems: bažnyčios kunigams, tarnams,
zakristijonui. Dirbant kartu dažniausiai gali pasitaikyti
įvairiausių nesusipratimų ir netobulumų, tad labai yra svarbu,
mokėti iš naujo atleisti ir panaikinti visa tai, kas mus skiria...

!

14. Ramybės giesmė, išdėstyta devyniose eilutės

Kad šis ramybės gestas neliktų rezervuotas tik esantiems
arčiau altoriaus, visi tikintieji yra paraginami pasidalinti šia
Kristaus ramybe ir perduoti vienas kitam šios taikos ženklą.
14.7 Kaip namuose prie stalo
Sekančios ramybės giesmės eilutės yra ne tiek ištariamos,
kiek vizualiai parodomos: Duonos laužymas ir dalelės
įmerkimas į Vyno taurę. Dažniausiai tikintiesiems kalbant
“Dievo Avinėli”, iš tiesų, jau nebesigirdi kunigo žodžių,
tačiau matome tik veiksmus. Šis Duonos laužymas mums
primena, jog tai yra Duona už “visus”, vienintelė Duona,
kuria galime pasisotinti, kurią Tėvas laužo į dalis, kad galėtų
pastiprinti savo šeimos narių dvasios jėgas. Duonos dalelės
įleidimas į taurę Vyno, reiškia, jog tiek gėrimas, tiek valgis
kartu paėmus yra šeimos maistas.
14.8 Kryžiaus taika
Kalbant “Dievo Avinėli” eilutes, prisimenamas tas Kristaus
romumas ir nuolankumas, su kuriuo buvo einama į kryžiaus
mirtį. Toji ramybė ir pasitikėjimas Tėvu ir dabar teka mums
iš nukryžiuoto Kristaus žaizdų.
=================================
BRINGING GOD INTO DAILY
LIFE
THE STORIES OF THE DESERT PRIESTS
During the early part of the Christian era,
the monastery at Scete became a center where many
people gathered. After renouncing everything they had,
they went to live in the desert surrounding the monastery.
Many of the teachings of these men have been collected
and published in numerous books. (Paul Coelho)

Krikščionių vienybės malda
•

„Visa tebūna viena! Kaip Tu Tėve, esi
manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji
būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų,
jog Tu esi mane siuntęs“ (plg. Jn 17, 21), –
taip meldėsi Viešpats Jėzus.
KUN.: Melskime, broliai ir seserys už visus Kristų
tikinčius, kad juos Viešpats Dievas tiesos keliu
surinktų į vieną savo Bažnyčią ir joje išlaikytų.
Giedama „ŠVENTAS DIEVE“.
KUN.: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu
suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; * maloniai
pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienyk
tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, *
kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas.* Prašome
per Kristų, mūsų Viešpatį.
VISI: Amen.
=================================
Eucharistijos Ministrantai / Eucharist Ministers
01/22 - Kastytis Giedraitis 02/05 - Rūta Mikulionienė
01/29 - Algis Petrulis
02/12 - Danutė Sirgedienė
====================================

Lektoriai / Altar Lectors
01/22 - Paulius Jankus
01/29 - Vaida Maloney

01/21 - Barb Mukomel
01/28 - Dorothy Gillette

====================================

Kava / Coffee Schedule
01/22 - Žiburio mokykla 02/05 - Kovas
01/29 - Lietuvių Bendr.
02/12 - Lietuvos dukterys
====================================

Parapijos kalendorius / Parish Calendar
Sausio 22 d. - Maldos už krikščionių vienybę
Sausio 24 d. - Parapijos tarybos posedis
Sausio 27 d. - Palaimintasis Jurgis Matulaitis
====================================
The middle way
The monk Lucas was walking through a village
accompanied by a disciple. An old man asked the man
from Scete:
- Holy man, how can I come closer to God?
- Enjoy yourself. Praise the Creator with your joy – was
the reply.
The two went on their way. Just then, a young man came
over. - What must I do to come closer to God?
- Enjoy yourself less - said Lucas.
- When the young man left, the disciple commented:
- It seems to me that you are not sure whether or not
one should enjoy oneself.
- A spiritual journey is a bridge with no railings across
an abyss – replied Lucas, - If someone is too near the
right hand side, I tell him ‘left a bit!’ If he approaches
the left side, I say ‘right a bit!’ The extremes veer us
away from the Path.

3

