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Mišiolelis 232p. Skaitiniai 508p.

Mišių intencijos / Mass Intentions

!Saturday, April 29, 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, rmikaila@gmail.com
Šauliai:
Andrius Viskantas, 406-579-3446, aviskantas@gmail.com

Šv. Mišių Tvarkaraštis / Mass Schedule
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
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Klebonas kun. / Pastor Fr. Gintaras Jonikas
Mob. / Cell 248-915-0585, gjonikas@gmail.com

Visuotine malda 1100p.

Laima Maziliauskienė, 248-259-2379 , lmazkas@yahoo.com

Sekmadienis, balandžio 30 d.,
Šv. Mišios - 10:30 v. r.

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

už Jurgį Jurgutį 10 m.m., Jurgutis - Piestys šeimos
už Eleną ir Kazį Karvelius, užpr. R. ir P. Striupaičiai
už Oną Sirgedienę, užpr. Vita Neverauskienė
už Martą Šimaitienę, užpr. Virga ir Ada Šimaitytės
už Stasį Erlingį, užpr. Marytė Erlingienė
už Eleną Jokšienę, užpr. Linda Raye
už Teresę Ivanauskienę, užpr. G. M. Ivanauskas - Keil

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.
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Aukos Bažnyčiai / Offerings to Church
Saturday 04/22, 4:00 p.m.
Sunday 04/23, 10:30 a.m.
Received by mail
Building Improvement
Cooling/Heating
Coffee Donations
Other Income

$264
$1,453
$470
$0
$25
$30
$1,750

————————————————-——————
Total $ 3992
—————————————————-—————
Budget $3,755.77 / Variance $+236.23
————————————————————————

! wisdom and divine
O Holy Spirit, Spirit of
love, impart Your knowledge, understanding,
and counsel to youth that they may know the
vocation wherein they can best serve God.
Give them courage and strength to follow
God's holy will. Guide their uncertain steps,
strengthen their resolutions, shield their
chastity, fashion their minds, conquer their
hearts, and lead them to the vineyards where
they will labor in God's holy service.
Amen.
Our Lady, Queen of the Americas, And Mary,
Mother of the Catholic Church of the Eternal
Word, Pray for us

!* MAY 1 - 5, NO MASS
!
Saturday, May 6, 4:00 p.m. - for Kathi Hackstock
,!req. Gegard Nowik, Hedwig Mukomel, req. by Family;
!!
!

Sekmadienis, gegužės 7 d., Šv. Mišios - 10:30 val.

!!už E. ir J. Baublys, užpr. Ruta ir Petras Striupaičiai

už Aldona Latoža, užpr. šeima
už Eleną Karvelienę, užpr. Aldona Duobienė
už Martą Šimaitienę , užpr. dukros
už Eleną Jokšienę, užpr. Ed & John Birrel
už Oną Sirgedienę, užpr. Ada Lelienė
už visas maldos grupės intencijas
už visus mirusius palikimų aukototjus lietuvių parapijos
Detroite
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Nuoširdžiai kviečiame visas šeimas į
Dievo Apvaizdos parapijos

MOTINOS DIENOS
PIETUS
Sekmadienį, gegužės 14
dieną, po Šv. Mišių.
Programoje pasirodys Žiburio mokyklos mokiniai.
BILIETAI:
$20 suaugusiam (nuo 14 metų)
$8 jaunimui (nuo 8 iki 13 metų)
Bilietus galima įsigyX sekmadieniais arba skambinX
Laimai Maziliauskienei tel. 248-259-2379.
Prašome bilietus įsigyX iš anksto, renginio dieną jie
nebus parduodami!
VISI LABAI LAUKIAMI!
Parapijos taryba
=======================================

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju šaunioms parapijietėms, kurios taip
gražiai atliko dažymo darbus. Tai Daiva Rūgieniūtė,
Laura Alkevičiūtė ir Marytė Andrijonasi. AČIŪ!

!

Klebonas ir Parapijos taryba
===============================
Popiežiaus Pranciškaus bendroji
audiencija. Ką mums reiškia Kristaus
prisikėlimas? Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje
vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius
Pranciškus tęsė prieš savaitę
pradėtą katechezę apie Kristaus prisikėlimą.
Praėjusį kartą buvo kalbama apie patį Prisikėlimo
įvykį, apie Prisikėlimo žinią, kurią skelbiant
ypatingas vaidmuo buvo skirtas moterims, Jėzaus
mokinėms. Šį kartą popiežius Pranciškus kalbėjo
apie prisikėlimo svarbą žmogaus likimui.
Ką Prisikėlimas reiškia mūsų gyvenime? Kodėl be
jo būtų tuščias mūsų tikėjimas? Mūsų tikėjimas
remiasi Kristaus Mirtimi ir Prisikėlimu taip kaip
namai stovi ant savo pamatų: jei pamatai netvirti,
griūna visas pastatas. Ant
kryžiaus Jėzus paaukojo save prisiimdamas visas
mūsų nuodėmes, nužengdamas į mirties
bedugnę, o Prisikėlimujas nugalėjo, panaikino,
atvėrė kelią į prisikėlimą naujam gyvenimui.
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Šv.Petras tai labai glaustai išreiškia savo Pirmojo
laiško pradžioje: „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio
gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš
numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir
nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam
palikimui, kuris skirtas jums danguje“ (1,3-4).
Apaštalas mums sako, kad Jėzaus prisikėlimu
įvyksta kažkas visiškai nauja: mes esame
išvaduojami iš vergavimo nuodėmei ir tampame
Dievo vaikais, esame pagimdomi
naujam gyvenimui. Kada tai įvyksta? Krikšto
akimirką. Praeityje Krikštas būdavo suteikiamas
panardinimu vandeny. Krikštijamasis, nusivilkęs
drabužius, įžengdavo į krikštyklos baseiną;
vyskupas arba kunigas tris kartus užpildamas
vandens jam ant galvos krikštydavo vardan Tėvo,
Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pakrikštytasis
iškopdavo laukan ir apsivilkdavo nauju baltu rūbu.
Pasinardinimu Kristaus Mirtyje ir Prisikėlime jis
gimė naujam gyvenimui, tapo Dievo vaiku. Šv.
Paulius Laiške romiečiams rašo: „Jūs gavote
įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba,
Tėve!“ (8,15). Toji Dvasia, kuri mums buvo duota
krikšto metu, mus skatina kreiptis į Dievą: Tėve“
ar kstiliau sakant „Aba“ („Tėti“). Dievas mums yra
tėtis. Šventosios Dvasios dėka mes tampame
Dievo vaikais. Ir tai yra pati didžiausia dovana,
kurią mums duoda Jėzaus velykinis slėpinys.
Dievas su mumis elgiasivkaip su vaikais, mus
supranta, mums atleidžia, mus apkabina, myli
net ir tuomet kai mes suklystame. Jau Senajame
Testamente pranašas Izaijas tvirtino, kad net jei
motina užmirštų savo vaiką, Dievas mūsų niekada
neužmirš (plg. 49,15). Tai iš tiesų labai gražu.
Vis dėlto šitoks sūniškas santykis su Dievu negali
būti tik tarsi koks lobis, kurį saugome paslėptą
savo gyvenimo kamputyje, bet jis turi būti
brandinamas, turi būti kasdien maitinamas Dievo
Žodžio klausymu, malda, sakramentais, ypač
Atgaila ir Eucharistija, taip pat meilės darbais.
Mes turi gyventi kaip Dievo vaikai! Mes galime
gyventi kaip vaikai! Čia ir glūdi mūsų orumas,
kilnumas. Mes turime elgtis kaip tikri sūnūs ir
dukros. O tai reiškia, jog turime leisti, kad Kristus
mus perkeistų, padarytų panašius į save; turime
stengtis gyventi kaip krikščionys, stengtis jį sekti,
net jei ir matome savo ribotumą bei silpnumą.
Mūsų visada tyko pagunda nustumti Dievą į šalį ir
patiems atsistoti centre; mūsų tyko nuodėmė, kuri
žeidžia mūsų krikščionišką gyvenimą, mūsų
buvimą Dievo vaikais.
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Dėl to mūsų tikėjimas turi būti drąsus, turime
atsispirti tai mąstysenai, kuri sako:
“Dievo nereikia: jis tau nesvarbus“. Kaip tik
priešingai: tik gyvendami kaip Dievo vaikai,
kad suklupdami ir nusidėdami, bet
neprarasdami drąsos, jausdami, kad jis mus
myli, gyvensime naują gyvenimą, ramų ir
kupiną džiaugsmo. Dievas yra mūsų jėga!
Dievas yra mūsų viltis! Brangieji broliai ir
seserys, mes patys turime gyventi šia viltimi ir
turime ją liudyti kitiems, būti regimas ir šviesus
jos ženklas. Prisikėlęs Viešpats yra viltis, kuri
neapgauna (plg. Roma 5,5). Viešpaties viltis
nenuvilia. Kiek kartų savo gyvenime
nusivylėme, kiek kartų neišsipildė lūkesčiai,
kuriuos turėjome širdyje! Tačiau mūsų
krikščioniška viltis yra stipri, patikima, tvirta
šioje žemėje, kurioje Viešpats pašaukė mus
gyventi, ji atvira ir amžinybei, kurią mums žada
visada ištikimas Dievas. Neužmirškime: Dievas
visada yra mums ištikimas. Būdami per Krikštą
prikelti su Kristumi, gavę tikėjimo dovaną,
nenykstantį palikimą, dar labiau siekime Dievo,
daugiau apie jį galvokime, daugiau melskimės.
Būti krikščionimis – tai ne tik vykdyti įsakymus,
bet sekti Kristų, mąstyti kaip jis, elgtis kaip jis,
leisti, kad jis pasisavintų mūsų gyvenimą ir jį
perkeistų, išvaduotų iš blogio ir nuodėmės
sutemų. Brangieji broliai ir seserys, tiems, kas
klausia apie mumyse gyvenančią viltį (plg. 1 Pt
3,15), parodykime Kristų. Parodykime jį
skelbdami jo Žodį, bet visų pirma
savogyvenimu, tokiu, koks dera prikeltiems iš
numirusių. Liudykime buvimo Dievo vaikais
džiaugsmą, gyvenimo su Kristumi laisvę, kuri
yra tikra laisvė, vaduojanti iš blogio, nuodėmės
ir mirties. Keldami akis į dangiškąją Tėvynę,
gausime šviesos ir jėgų taip pat ir kasdieniams
rūpesčiams. Tai labai vertingas patarnavimas,
kuriuo galime padėti šiam mūsų

pasauliui, taip dažnai nesugebančiam
pažvelgti aukštyn, pakelti akių į Dievą.

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

!A.A.

Jurgis Jurgutis - LR Garbes Konuslas
Michigan Valstijai
Meldziam zaliuojant, 2007m. balandzio 30d., - jau
desimts metu - kai garbes konsulas a.a. Jurgis Jurgutis
iskeliavo amzinybem. Buves parapijos Tarybos narys ir
pirmininkas, skautu tuntininkas, sv. Antano parapijos
palaikytojas, isteiges "DARIAUS"salpos fondo,Siauliu ir
Telsiu vyskupiju remejas. 2001m. ministro A. Valionio
paskirtas LR pirmuoju garbes konsulu Michigan valstijai
atstovauti Lietuva.

DE`MESIO!
Klebonas Gintaras Jonikas iki gegužės 11 d. yra išvykęs į
Lietuvą.
Visais klausimais prašome kreipQs į parapijos rašQnę
pas Patriciją Kaunelis, arba skambinQ: 248-354 3429
====================================
Eucharistijos Ministrantai / Eucharist Ministers

04/30 - Rūta Mikulionienė 05/14 - Kastytis Giedraitis
05/07 - Danutė Sirgedienė 05/21 - Algis Petrulis

!

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

Lektoriai / Altar Lectors
04/30 - Vaida Moloney
04/29 - Doug Komer
05/07 - Kastytis Giedraitis 05/06 - Mathew
05/14 - Linas Orentas
05/13 - Dorothy Gillette
===================================

Kava / Coffee Schedule
04/30 - Lietuvių bendr-ė
05/07 - Volunteers

05/14 - Motinos diena
05/21 - ”Kovas”

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

Parapijos kalendorius / Parish Calendar
Gegužės 14 d. - Motinos diena / Mothers Day
Gegužės 14 d. - Švenčiame gimtadienius ir jubiliejus /
Birthday Sunday
====================================

Catholic Services Appeal 2016 CSA *
Target is $17,178
We are asking for $150 per family. Write
checks to “Catholic Services Appeal” or
“CSA” and send them to Divine Providence
Parish office.
Mr. Gediminas Balanda collects the
donations every Saturday and Sunday
before the Mass. Donations are tax
deductible.
Thank you very much in advance!

====================================
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PALYDĖJOME Į AMŽINYBĘ

!

Š.m. kovo mėn. 17 d. į amžinybę iškeliavo taurus,
energingas, lietuvių kilmės buvęs Šv. Antano
parapijos parapijietis ROBERT STANLEY BORIS,
86 metų amžiaus.
Šv. Mišios buvo aukojamos ir į kapines žemiškieji
palaikai buvo palydėti balandžio 22 d.
Užuojauta šeimai, bendraminčiams, Vyčių
organizacijai, draugams.
Amžinąjį Atilsį duok mirusiam, Viešpatie…
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