Dievo Apvaizdos
Lietuvių Katalikų Bažnyčia
Divine Providence
Lithuanian Catholic Church
25335 West Nine Mile Rd.,
Southfield, MI 48033-3933
Tel. /Fax: 248-354-3429
www. divineprovidencechurch.com
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Edis Sventickas, Laura Alkevičius
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Klebonas kun. / Pastor
Fr. Gintaras A. Jonikas

2017 - A

EILINIS SEKMADIENIS#
#
SUNDAY IN ORDINARY TIME

VIEŠPATIE, TAVO MALONES GIEDOSIU PER AMŽIUS. Ps. 88
Mišiolėlis: 260 p.; skaitiniai 575 p.; visuotinė malda 1106 - III p.

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

Klebonas kun. / Pastor Fr. Gintaras Jonikas
Mob. / Cell 248-915-0585, gjonikas@gmail.com
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Mišių intencijos / Mass Intentions
Laima Maziliauskienė, 248-259-2379 , lmazkas@yahoo.com

Saturday, July 1, 4:00 p.m. - for Parish

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

Sekmadienis, liepos 2 d., Švč. Sakramento
adoracija 10 val.; Šv. Mišios - 10:30 v. r.
už Robert S. Boris, užpr. N. E Feliz, Z. Mayberg
už Leoną Petronį, užpr. Teresė Vaitkūnaitė
už Kazį Ražauską ir šeimos mir., užpr. R. Ražauskienė
už Eleną Karvelienę, užpr. Dana Naujokaitienė
už Oną Sirgedienę, užpr. Bob ir Audra Copes
už Martą Šimaitienę, užpr. Virga ir Ada Šimaitytės

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.

July 3 - 4, 6 - 9 a.m.; July 5 - NO MASS
July 7, Rosary - 12 p.m.; Mass - 12:30 p.m.
Saturday, July 8, 4:00 p.m. - For Kathi Hackstock,
req. by Chery & Marty Ray; for Hedwig Mukomel,
req. by Family
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Aukos Bažnyčiai / Offerings to Church
Saturday 06/24 4:00 p.m.
$604
Sunday 06/25, 10:30 a.m.
$1,609
Received by mail
$200
Building Improvement
$20
Cooling/Heating
$Coffee Donations (Vilija, Živile Idzelytės) $60
Other Income
$225
————————————————————————

Total $2,718
—————————————————-—————
Budget $3,755.77 / Variance - $1,037.77

Sekmadienis, liepos 9 d., Šv. Mišios - 10:30 val.

Monsinjoras dr. Algirdas Jurevičius
Viena iš jausmingiausių beatifikacijos iškilmių
akimirkų – iškilmingas palaimintojo relikvijų

už Vytautą Mačiunską 30 d.m., užpr. Pavlovski šeima
už Robert S. Boris, užpr. N. E Feliz, Z. Mayberg
už Eleną Bironas, užpr. dukros
už Alma Hopkins, užpr. Carol Kobosh
už Vytą Petrulį, užpr. R. ir V. Petruliai
už Martą Šimaitienę, užpr. Virga ir Ada Šimaitytės
už Oną Sirgedienę, užpr. Marcelė Junušas
už Eleną Karvelienę, užpr. Vita Neverauskienė
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įnešimas ir paveikslo atidengimas. Tuomet suskamba
varpai, sugaudžia trimitai, o tikinčiųjų minios savo
džiaugsmą išreiškia ovacijomis. Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio beatifikacijoje tikintiesiems buvo pristatytas
vadinamasis kanoninis naujojo palaimintojo
paveikslasKanoniniu vadinamas todėl, kad jo tapyboje
buvo vadovaujamasi tradiciniam krikščioniškam
sakraliniam menui keliamais reikalavimais (gr. kanon –
taisyklė, nuostata, norma).
Svarbiausias krikščioniško meno uždavinys – neįstrigti
gėrintis tobulu idėjos raiškos būdu, bet visų pirma nešti
žinią, pranokstančią šiapusybę. Filosofas pasakytų, jog
tai menas, kreipiantis „žiūrovų“ žvilgsnį link
transcendencijos. Tenka apgailestauti, kad čia visiškai
netinka žiūrovo–kūrinio santykis, nes tikras ir pavykęs
sakralinio meno kūrinys kelia maldingų minčių ir
skatina melstis. Šis menas yra prakalbinantis ir
perteikiantis konkretų krikščionišką turinį. Anot Rytų
krikščionių, ikona kyla iš maldos ir veda į maldą: ikona
išlaisvina iš juslių, kurios suvokia tik išorinumus ir
nepastebi tikrovę nušviečiančios Dvasios, uždarumo.
Esama skirtumo tarp sakralinio (su liturgija susijusio,
bažnyčios erdvei priklausančio) ir apskritai religinio
meno. Anot Josepho Ratzingerio, „šventųjų paveikslai
nėra nuotraukos, nes sakralių paveikslų paskirtis –
išvesti už ribų to, kas apčiuopiama vien materialiai,
pažadinti vidines jusles ir išmokyti naujo regėjimo,
regimybėje įžiūrinčio neregimybę. Paveikslo sakralumo
esmė ta, kad jis kyla iš vidinio regėjimo ir todėl prie
vidinio regėjimo ir veda“ (Liturgijos dvasia).
Vos pasklidus žiniai apie vyskupo ir kankinio Teofiliaus
Matulionio beatifikaciją, Bažnyčia inicijavo keturių pal.
Teofiliaus sakralinių paveikslų tapybą (tris Lietuvoje ir
vieną užsienyje). Privačių iniciatyvų šioje srityje taip
pat esama. Grįžkime prie pal. Teofiliaus paveikslo,
kuris buvo pristatytas Vilniaus Katedros aikštėje.
Palaimintojo vaizdavimo maniera sukurta Krokuvoje
profesoriaus Czesławo Dźwigajaus meno dirbtuvėse
bendradarbiaujant su Kaišiadorių vyskupijos atstovais.
Idėją realizavo dailininkas Zbigniewas Gierczakas
(gim. 1972 m.).
Kokią žinią skelbia mums šis palaimintojo
atvaizdas?
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo žinovai
tuoj pat atpažins, jog pagrindinis sakralinio paveikslo
motyvas yra paimtas iš 1933 m. nuotraukos, kuri tapo
didžiule sensacija ir puikavosi pirmuose laikraščių
puslapiuose ne tik Lietuvoje. Nuotraukoje
vaizduojamas kalinio drabužiais (šimtasiūle) iš Solovkų
lagerio grįžęs ir kalėjime drožinėta lazdele pasirėmęs
vyskupas. Lageryje nebuvo žinoma apie slaptą
Teofiliaus įšventinimą vyskupu. Tad iš šio slaptumo
gimė menininkų mintis vaizduoti pal. Teofilių vyskupo

drabužiais, ant kurių – kalinio šimtasiūlė. Vyskupystė
yra ne reprezentacinis drabužis, bet vidinė dvasios
kokybė, asmens įšventinimas atsakingoms pareigoms
Dievo tautoje. Tad ir pal. Teofilius kalėjime jautėsi ne
tiek kalinys, kiek dvasininkas – vyskupas, atsakingas
už jam pavestuosius. Net ir tuomet, kai kunigams buvo
uždrausta klausyti kitų kalinių išpažinčių, Teofilius
nepaisė šio draudimo, todėl buvo pakartotinai
nubaustas ir įkalintas griežto režimo kalėjime. Vyskupo
atsakomybė reiškėsi ir tuomet, kai atsirado galimybė
keičiantis kaliniams sugrįžti į Lietuvą. Drauge
įkalintieji negalėjo suprasti, ko Teofilius spyriojasi ir
neskuba duoti sutikimo. Tikro ganytojo paveikslas
Teofiliaus asmenyje buvo toks pat akivaizdus, kaip
vyskupo sutana paveiksle.
Rankoje vyskupas laiko lazdą, kuri jam kartu yra ir
pastoralas – ganytojo lazda. Joje išdrožinėti
Kaišiadorių vyskupijos heraldikos fragmentai: Dievo
Apvaizdos akis ir Avinėlis. Rašymas ant sienų, o esant
galimybei ir drožinėjimas – neatsiejama kalinių
kasdienybės dalis. Vyskupas laiko lazdą ne todėl, kad
būtų silpnas ir norėtų ja pasiremti, – jis laiko lazdą kaip
ganytojas. Pagrindinis jo ramstis – pasitikėjimas Dievo
Apvaizda bei tikėjimas galutine Avinėlio pergale prieš
blogį.
Sunkią kalinio kasdienybę išduoda raišteliais užrišami
batai ir iš po vyskupiškos sutanos matomi ant kojų
užvynioti autai. Dailininkas sąmoningai nupiešė
švarius batus, nes tame įžiūrėjo vidinio švarumo
ženklą, kurio nepajėgus užgožti joks purvas.. Nors
vyskupas stovi ant purvinos žemės, tačiau nuo pat
paveikslo apačios iki viršaus driekiasi šviesūs
spalviniai tonai. Ryškiausiai spindi Šiaurinė žvaigždė,
kuri lietuvių dažnai yra vadinama Marių arba Jūreivių
(Jūrų) žvaigžde, nes pagal ją orientavosi žvejai ir
jūrininkai. Be to, Jūrų Žvaigžde (Stella Maris)
tituluojama ir Švč. Mergelė Marija, audringoje
gyvenimo jūroje nušviečianti kelią pas Kristų.
Paveiksle žvaigždėms tenka gan svarbus vaidmuo, nes
ant medinių narų matomas peiliuku išdrožinėtas
vyskupo šūkis Per crucem ad astra – Per kryžių į
žvaigždes. Žvaigždėtas dangus iš Solovkų salyno
Baltojoje jūroje buvo puikiai matomas, todėl žemės
purvo ir žvaigždėto dangaus kontrastas ypač
iškalbingas.
Pal. Teofilius stovi tarp narų, kuriuose galima įžiūrėti
kryžiaus formą. Narai čia tampa kryžiaus simboliu, o
išdrožinėtas vyskupo šūkis kviečia neapsistoti ties
kančia ir kelti žvilgsnį į dangų, į žvaigždes. 1955 m.
pal. Teofilius vienam savo bičiuliui, kunigui iš Potmos,
atsiuntė nuotrauką, joje užrašydamas: „Laisvas
kalinys.“ Šie žodžiai tobuliausiai atspindi Teofiliaus
vidinę nuotaiką: įkalinamas tik kūnas, bet žmogaus

dvasia ir mintis visuomet turi laisvės erdvę. Tai ryškiau,
tai blankiau pasirodantis spygliuotos vielos motyvas
neleidžia nutolti nuo minties, kad čia kalbame apie
LAISVĄ, nors ir įkalintą žmogų. Rankoje laikydamas
Rožinio vėrinį palaimintasis liudija apie sklindančią iš
maldos paguodą.
Laisvo kalinio idėja plėtojama ir pal. Teofiliaus
žvilgsnyje, kuris viltingai nukreiptas ne tiek į tolį, kiek į
kiekvieną, kuris ateina melsti palaimintojo užtarimo.
Čia pasinaudojama Rytų tradicijos ikonografijoje
reikšmingu principu: ne tik maldininkas kreipia savo
žvilgsnį į šventąjį, bet ir šventasis žvelgia į
besimeldžiantįjį.
Narų šešėlyje nematome daugiau įkalintų žmonių, bet
matome daug tradicinių lietuviškų kryžių, kurie yra tarsi
išplaukę iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
paveikslų. Kryžiai čia tampa tremtinių ir politinių
kalinių personifikacija. Kiekvienam – savas kryžius,
savi rūpesčiai ir išgyvenimai. Nors paveiksle ir daug
tamsos, tačiau žvaigždėto dangaus fone akylas
maldininkas įžvelgs Gailestingojo Jėzaus paveikslo
motyvus. Dangaus pašvaistė vaizduojama lygiai taip,
kaip ir laiminančios Jėzaus rankos pagal šv. Faustinos
regėjimus tapytame paveiksle. Laimingas Teofilius,
nuolat jautęs tokį stiprų užnugarį!

TEOFILIUS MATULIONIS – TVIRTUMO
IR IŠTIKIMYBĖS PAVYZDYS JAUNIMUI
Mindaugas Jonušas
Lietuva turi naują palaimintąjį arkivyskupą Teofilių
Matulionį. Šio Lietuvos sūnaus, kalinto 16 metų
lageriuose bei kalėjimuose, beatifikacija kiekvienam iš
mūsų – didelė dovana ir įpareigojimas sekti juo ir bent
iš dalies gyventi jo dorybėmis. Palaimintojo šūkis „Per
kryžių – į žvaigždes“ ko gero labiausia atspindi ir mūsų
šalies istoriją, kurioje skausmas ir kančia persipina su
džiaugsmu, atgavus laisvę, lyg per kryžių ir kančią
pasiekus žvaigždes.
Džiugu, kad šis palaimintasis skelbiamas jau laisvoje
šalyje, dar džiugiau, kad jo iškilmė sutampa ir su
jaunimo dienomis, per kurias kiekvienas tiesiogiai ar
netiesiogiai dalyvaujantis jaunas žmogus turėjo
unikalią progą išgirsti, prisiliesti ir pagalvoti, ką man
reiškia šio didžio žmogaus gyvenimas, jo besąlygiškas
pasitikėjimas Dievu ir jo ištikimybė iki galo. Ir kaip
galiu sekdamas juo dalintis su kitais savo kasdienybėje?
Mūsų visuomenei, o ypatingai mūsų jaunimui, reikia šių
arkivyskupo savybių, kurios perkeistų mūsų gyvenimus,
nebijant aukotis už tikėjimą bei savo valstybę, o ypač
paliudijant savo tikėjimą net jei už tai grėstų ilgi
kalinimo ar tremties metai, ar net mirtis.
Nepalaužiamas, ištikimas, atviras ir nuolankus Dievo
vedimui, nepabūgęs ilgų kančių, o galiausiai,

nukankintas sovietinio režimo, toks jis lieka mūsų atmintyje,
kaip sektinas ir labai reikalingas pavyzdys kiekvieno
žmogaus gyvenime. Mūsų šalies didvyris, per kryžių pasiekęs
palaimintojo ir šventojo žvaigždę.
Galiausiai, man kaip jaunam ir tikinčiam žmogui, šio
arkivyskupo tvirtumas bei ištikimybė – didelė paspirtis ir
toliau likti ištikimu savo valstybei, puoselėti bei gyventi
pilietiškumu,aukotis vardan kiekvieno iš mūsų,liudyti
tikėjimą net jei už tai grėstų tremtis ar panieka, nes nieko
nėra svarbiau žmogaus gyvenime, kaip likti ištikimu
Evangelijai ir per kryžių pasiekti žvaigždes.
Ačiū tau, Teofiliau, kad kasdien mokai mane tapti tvirtu,
ištikimu bei pasitikinčiu Dievo tarnu.
Juk tik tiesa mus padarys laisvus! (Jn 8,31-42).
====================================
Kviečiame visus, jaunus ir senus, plonus ir storus, į
parapijos "Weeds Party/Piktžolių popietę” penktadienį, liepos 7 dieną, 12 p.m. po Šventu Mišių.
Please bring the following items/Prašau atsinešti:
Gardening gloves/pirstines,
Chair to sit on/kėdutę atsisėsti
Gardening tools/daržo įrankius
Bucket for the weeds/kibirėlį piktžolėms
Water and snack/vandens ir užkandėlių
Some good stories and jokes/juokingu istorijų ar
anekdotų
RSVP pas Daivą Rugieniūtę corpgolf@flash.net
(949) 735-2779
====================================

Eucharistijos Ministrantai / Eucharist Ministers
07/02 - Danutė Sirgedienė 07/16 - Algis Petrulis
07/09 - Kastytis Giedraitis 07/23 - Rūta Mikulionienė
====================================

Lektoriai / Altar Lectors
07/02 - Laima Maziliauskienė 07/01 - M. Barsenas
07/09 - Vaida Maloney
07/08 - Barb Mukomel
====================================

Kava / Coffee Schedule
07/02 - R. ir R. Vilkai 07/16 - Skautai
07/09 - ”Kovas”
07/23 - Žiburio mokykla
====================================

Catholic Services Appeal 2017 CSA *
Target is $17,178 / collected $12,090
We are asking for $150 per family. Write checks to “Catholic
Services Appeal” or “CSA” and send them to Divine
Providence Parish office. Donations are tax deductible.
Thank you very much in advance!
====================================

Parapijos
kalendorius /
Parish Calendar
Liepos / July 9 d. Birthday Sunday
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