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Edis Sventickas, Laura Alkevičius

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.

!
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Klebonija / Rectory
T/ Fax: 248-354-3429,
E-mail: DPLithuanianChurch@gmail.com

4

Klebonas kun. / Pastor Fr. Gintaras Jonikas
Mob. / Cell 248-915-0585, gjonikas@gmail.com

Mišiolėlis: 252 p.; skaitiniai 553 p.; visuotinė malda 1108 p.
Mišių intencijos / Mass Intentions

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, rmikaila@gmail.com
Šauliai:
Andrius Viskantas, 406-579-3446, aviskantas@gmai.com
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TEISUSIS NUŠVINTA GERIESIEMS LYG ŠVIESA TAMSYBĖJ. Ps. 111

!

Saturday 01/28, 4:00 p.m.
Sunday 01/29, 10:00 p.m.
Received by mail
Building Improvement
Cooling/Heating
Coffee Donations
Other Income

$486
$1,235
$150
$
$
$63.80
$2,865.25

————————————————-——————
Total $4,800.05
—————————————————-—————
Budget $3,755.77 / Variance + $1,044.28
————————————————————————

Saturday, February 4, 4:00 p.m. - Diane Saint
George recovery of health, req. by Doug Komer
Sekmadienis, vasario 5 d., Švč. Sakramento
adoracija ir pagarbinimas - 10 val.
Šv. Mišios - 10:30 val.,
Šventinama Šv. Agotos duona
už Onutę Sirgedienę 1 m.m., užpr. V. ir D. Sirgedai
už Anatolijų Viskantą 8 m.m. ir Feliksą Saulytį,
užpr. Lelė Viskantienė ir šeima
Šiandien, vasario 5-ąją, minima šv. Agotos diena. už Marcelę Naumavičienę, užpr. E. Alkuvienė
Tradiciškai tądien bažnyčioje šventinama juoda už Phyllis Zywica, užpr. Anthony Bubnelis
už Phyllis Zywica, užpr. Lietuvos dukterys
ruginė duona. Jos sudžiūvęs kriaukšliukas
už Eleną Jokšienę, užpr. Dana Petronienė
protėvių visus metus buvo laikomas
garbingiausioje namų vietoje - virš krikštasuolės, už Galiną Gobienę. užpr. Genė Stašienė
Sveikatos, Dievo palaimos Elenai Zubrickienei,
prie šventųjų paveikslų.!
. užpr.Virga, Ada, Diana
Tikėta, kad apeigose pašventinta šv.Agotos duona
February 6 - 7, 9 - 9 a.m.; 8 - NO MASS;
pagelbsti kilus gaisrui, saugo nuo ligų: nuo blogos
February
10 - Rosary – 12:00 p.m.; Mass 12:30 p.m.
akies (nužiūrėtom karvėms grąžina pieną, atkeri
Saturday, February 11, 4:00 p.m. - for Kathi
nužiūrėtus žmones), padeda gydyti akių ligas, žaizdas,
Hackstock, req. by Peter & Ruta Striupaitis,
saugo nuo gyvatės įkandimo.
for Hedwig Mukomel, req. by Family
Kilus gaisrui, duonos būdavo metama į ugnį, tikint,
Sekmadienis, vasario 12 d., Šv. Mišios - 10:30 val.
kad ugnis nurims ir nesunaikins namų. Šventinta
už Anatolijų Viskantą 8 m.m., užpr. R. Ražauskienė
duonelė būdavo užkišama po trobos rąstais palubėje, už Stasį Erlingį, užpr. Marytė Erlingienė
įkišama į namo pamatus. Tokios duonos gabaliuką
už Vincą Butkų, užpr. Zita ir Albinas Navickai
padėdavo ant krosnies, kad ugnis iš namų neišeitų ir
už Eleną Jokšienę, užpr. Ed. ir Joan Barrell
neišplistų. Kilus perkūnijai, tokią duoną laikydavo
už Oną Sirgedienę, užpr. Elena Alkuvienė
suspaudę rankoje, kad perkūną atbaidytų. Einant sėti už Galiną Gobienę. užpr. Janina Mikulionienė
už Juriną ir Vitą Rugienius, užpr. R. ir V. Petruliai
linų, tokios duonos kriaukšlelis lininėje skepetaitėje
aukotojų
intencijomis prie uždegtų žvakių
pririšamas prie sėtuvės, kad linų pluoštas būtų

baltesnis. Išleisdama sūnų į kariuomenę ar šiaip į tolimą
Mieli lietuviai,
pavojingą kelionę, mama trupinėlį šv. Agotos duonelės
Jau tapo tradicija, kad vasario mėnesio pirmąjį
užsiūdavo marškinių kamputyje, tikėdamos, kad sūnų
sekmadienį švenčiame tarptautinę cepelinų dieną!
aplenks kulka ar kita bėda. Ir einant į raistą uogauti,
pravartu jos turėti: gyvatė po kojomis nepasipins. Taigi Nesvarbu kokiam žemės kampelyje begyventų, šią
dieną, visi lietuviai susivienija ir valgo cepelinus.
šventoji duonelė gina nuo visko, kas nutvilko kaip
ugnis: ar kulkos, ar gyvatės kirčio. Nėra pasaulyje
Daug skanių cepelinų šį sekmadienį mums
skanesnio maisto kaip lietuviška juoda ruginė duonelė.
pagamins šeimininkė Regina.
Lietuvių liaudies skulptūroje įprasta Agotą matyti su
Tad vasario 5 dieną, po Šv. Mišių, Dievo
duona. Agota vaizduojama viena, stovinti, kartais – ant
Apvaizdos parapijos svetainėje kviečiame valgyti
postamento, dažnai vilkinti kilmingos moters rūbais.
cepelinų kartu su šios dienos iniciatoriumi
Šventoji būna vienplaukė arba su gėlių vainiku ar
Juozu Vaičiūnu!
įvairių formų karūna ant galvos. Karūna liaudies
vaizdiniuose pabrėžė Agotos aukštą kilmę. Dažniausiai,
kaip įprasta mūsų skulptūroje, ji basa. Vienoje rankoje
ji gali laikyti pergalingos kankinystės simbolį – palmės
šaką arba kryžių ar abu šiuos atributus kartu.
======================================
Maldos Grupė
“Mes tvirtai pasitikime juo,
nes ko tik prašome pagal jo
valią, jis mus išklauso. O
jeigu žinome, kad jis mūsų
Ateikite patys ir atsiveskite savo draugų nelietuvių
išklauso, ko tik prašome, tai
paragauti šio unikalaus lietuviško patiekalo!
ir žinome turį, ko ęsame
Lauksime visų!
praše.“ (1 Jn 5: 14-15)
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Malda. Tai krikščionio
širdies ir sielos pokalbis su
Dievu, per kurį ji garbinam,
jam dėkojam, ir prašome pagal jo valią. Kaip
bažnyčios bendruominė, Šv. Paulius mokina mus,
kad ęsame vienas kūnas-Kristaus kūnas. Užtai,
vieno nario rūpestis yra mūsų visų rūpestis, kito
džiaugsmas yra ir mūsų džiaugsmas ir t.t. Ęsame
šaukiami vienas kitam padėti, vienas kitą mylėti, ir
fizinei bei dvasiniai paremti.

==========================================
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JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito Apylinkės
Pavasario renginiai

2017 m. Vasario 18 (šeštadienį)
Vasario 16 –tos Minėjimas
1:00 val. Pietūs – Reginos virtuvė,
vynas, kava ir gėrimai vaikams.
2:00 val. Minėjimas ir Koncertas
Vytauto Didžiojo Universiteto Kamerinis orkestras
Programoje: Vidmanto Bartulio veikalas
„I like F. Schubert“
Tą dalinai įgyvendinti, norėčiau sudaryti
Liutauras JanušaiVs „Two Diﬀerent Sides“
„užtarimo maldos tarnystę“, kurios pagrindinė
Tarpukario estrada (1918 – 1939m.)
užduotis būtų melstis už mūsų parapijos dvasinį
VDU Kamerinis orkestras – vienas jaunatviškiausių
ūgdymą, organizacijas bei veiklą, už mūsų kleboną,
klasikinę muziką atliekančių kolektyvų, nuolat stebina
ir asmeniškas parapiečių intencijas.
publiką neVkėtais pasirinkimais. Atvyksta 17 muzikų.
Tiems kurie jaučia pašaukimą priklausyti tokiai
Įėjimas nemokamas, bus renkamos aukos JAV LB
grupei, kviečiu susirinkti panagrinėti smulkesnes
Krašto valdybai
detales tiesiai po Šv. Mišių sekmadienį, vasario
Vasario 24 (penktadienį) Draugystės vakaronė
25d. parapijos klasėje.
6:00 val. Susipažinimo valandėlė – vynas, pica…
7:00 val. Programą atliks svečias iš Lietuvos prof.
Jei turite klausumų, kreipkitės pas
V. Landsbergio sūnus Vytautas V. Landsbergis
Danutę Sirgėdienę, dsirgedas@hotmail.com,
Įėjimas – auka. Labai prašome gausiai dalyvauV!
248-347-0832.

Šv. Mišių prasmė%
Istorija ir dvasinė vertė !
kun. Darius Trijonis pagal Theodor Schnitzler
“Was die Messe bedeutet?”
16. Doksologija 16.1 S/al0niai

Dėl kreipinio: “Tavo valdžia ir galybė, ir garbė per amžius”
istorijos bėgyje yra buvę tam tikrų problemėlių. Jis kyla iš
protestantiškos liturgijos.
Dar gerokai prieš Vatikano II Susirinkimą, kai prasidėjo
pirmieji ekumeniniai sąlyčiai, pritiko, kad katalikai,
norėdami pasirodyti esą prielankūs “broliams
protestantams”, prijungė doksologiją prie Tėve mūsų
maldos. Tuo metu tarp evangelikų buvo paplitusi
nuomonė, jog šis kreipinys priklauso Viešpaties maldai, ir
tai sutinka su šv. Raštu. Tačiau vėliau egzegezės studijos
patvirtino, jog šis kreipinys buvo vėlesnis, nei panaši
malda SUv. Rašte, ir visiškai nepriklauso bibliniam tekstui.
Todėl vėliau kai kurios
evangelikų bendruomenės, praleido šią doksologiją.
Iš kur atsiranda toji doksologija? Jos pirmtakas yra
žodelis “Amen”. Jau Tėve mūsų maldoje, kurią
randame Evangelijoje pagal Matą, kai kuriuose
rankraščiuose taip pat randame priedą “Amen”. SUio priedo
papildymas įtakojo naujos doksologijos atsiradimą.
Kaip gi galima taip greitai užbaigti Viešpaties maldą?
Reikia palaipsniui. Pavyzdžiui, jei automobilis yra gerokai
įsibėgėjęs, jis negali sustoti iškart vietoje, jis dar
pašliaužia keletą metrų pirmyn. Jei sustotų iškart, mašina
tuoj pat apsiverstų nuo perkrovos.
Paprastai, iškilminga kalba negali būti užbaigta tik
trumpu kokiu nors paprastu žodžiu, reikia tam tikros
mandagumo formos ar išraiškos, kad viskas sklandžiai
pasibaigtų. Net gi, kalbant Valandų liturgiją, po kiekvienos
psalmės praskaitomas ar giedamas doksologijos (“Garbė
Dievui Tėvui...”) tekstas. O čia gi nepaprastas tekstas, bet
Viešpaties žodžiai....
Garbės giesmės žinomos jau bizantiškoje kultūroje, kuri
skyrė jas imperatoriaus garbei.
Iš biblinių tekstų, kuriuose galima aptikti doksologijas,
paminėtinas Apreiškimo tekstas: “jam šlovė ir galybė per
amžių amžius. Amen” (Apr 1, 6). Prieš nuplėšiant
septynius antspaudus, pasigirsta šlovinimas: “Vertas esi,
mūsų Viešpatie ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę,
nes tu visa sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo
sutverta” (Apr 4,11). Dar didesnis šlovės gausmas
nuskamba kitoje Apreiškimo vietoje: “Jie skelbė skambiu
balsu: Vertas Avinėlis, kuris buvo nužudytas, imti galybę ir
lobį, ir išmintį, ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir
gyrių.” (Apr 5, 12). Tuoj po to teksto seka mintis, jog:
“Keturios būtybės kartojo: “Amen” – o vyresnieji puolė ant
žemės, reikšdami pagarbą” (Apr 5, 14). Taigi, matome, jog
doksologijų pabaigoje yra būdingas pritarimo šūksnis
“Amen”.
Galbūt, Apreiškimo karališkosios eilutės, skirtos Kristui,
buvo sukurtos pagal žydų šventyklos liturgijos modelį
arba dar kurios nors religijos liturgijos struktūrą. Tačiau,
kai jas priėmė į savo liturgiją bizantiškoji krikščionybė, ji
tiesiog visomis savo apeigomis liudyte liudijo, jog:
“Kristus yra karalius”; “Jis yra šviesa”; “tas, kuris yra
Amžinas ir Galingasis”.

BRINGING GOD INTO DAILY LIFE

THE STORIES
OF THE DESERT PRIESTS
Work in the field
A young man crossed the desert and finally came to the
monastery of Scete. There, he asked to hear one of the
abbot’s lectures – and was granted permission.
That afternoon, the abbot’s discourse was about the
importance of work in the field.
After the lecture, the young man said to one of the
monks:
- That was amazing. I thought I would hear a fine
sermon about virtues and sins, and the abbot spoke only
of tomatoes, irrigation and so forth. Where I come from,
all believe that God is merciful: all one must do is pray.
The monk smiled and replied:
- Here we believe that God has already done His part;
now it is up to us to continue the process.
=================================
Eucharistijos Ministrantai / Eucharist Ministers
02/05 - Rūta Mikulionienė 02/19 - Kastytis Giedraitis
02/12 - Danutė Sirgedienė 02/26 - Algis Petrulis
====================================

Lektoriai / Altar Lectors
02/05 - Kastytis Giedraitis 02/04 - Doug Komer
02/12 - Linas Orentas
02/19 - Barb Mukomel
====================================

Kava / Coffee Schedule
02/05 - Kovas
02/19 - Volunteers
02/12 - Lietuvos dukterys 02/26 - Žiburio m-la

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

Parapijos kalendorius / Parish Calendar
Vasario 12 d. - Švenčiame parapijiečiių gimtadienius.
====================================
NUOŠIRDI PADĖKA KRIKŠČIONIŠKAI TARNYBAI
už šiais metais ir vėl suruoštus puikius Grybų Pietus.
Ačiū Reginai Juška- Švoba už gražias karūnas ir visą
šventės pravedimą. Pelnas : $1,006
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