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ŠVENTOJI ŠEIMA - B

Gaila, kad nėra pasakojimų apie Jėzaus vaikystę, apie tai, kaip gyveno Juozapas su Marija. Kaip jiems
sekėsi spręsti kasdienes problemas, gražiai sutarti ir auginti Jėzų. Gal tada būtų daug aiškesnis ir paprastesnis
Šventosios Šeimos pavyzdys ir šiandieninėms šeimoms.
Tačiau kita vertus, tai buvo jų gyvenimas, kurio neįmanoma atkartoti, tai buvo jų problemos ir jų
pasirinkimo būdai. Dievas nenori, kad mėgdžiotume kitų žmonių gyvenimus. Jis nori, jog mes gyventume savo
gyvenimą. Dievas tokiu būdu suteikia žmogui laisvę veikti, juk kažkada šv. Augustinas yra pasakęs: mylėk ir
daryk, ką nori.
Taip ir šioje Evangelijoje matosi, kad Šventoji Šeima myli Viešpatį, nes atlieka visa, ko reikalauja
Viešpaties Įstatymas. Jėzus vėliau pasakys: kas myli mane, tas laikysis mano žodžio. Taip pat svarbus paskutinis
Evangelijos sakinys, kuris kalba, ko gero, ne tik apie vaikelį Jėzų, bet ir apie Juozapą ir Mariją: būdami kartu ir su
Dievo malone, kuriai jie buvo atviri, augo, stiprėjo ir įgaudavo išminties. Tai yra ne tik žmogiškas tarpusavio
santykių brendimas, bet ir tikėjimo kelionė, kada auga ir bręsta mūsų santykis su Viešpačiu. O kokiu būdu tai
vyksta? Tai yra ir Viešpaties vedimas, ir mūsų pačių pasirinkimas.
kun. Deimantas Braziulis

Ps. atk.

Dievas mums yra Viešpats,
amžiais jis atmena sandorą savo.
skaitiniai knygelėje 9 psl.

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS
9 v.r. už †Rimą Strimaitį (šeima)
11 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius
†Kazimierą Grigaravičių (G.Budreckienė)
†Inocentą ir Rimantą Jurcevičius (A.Jurcevičienė)
†Birutę ir Joną Danaičius (šeima)
specialia intencija (G.J.)
specialia intencija (D.A.Nausėdai)
†Algį Žemaitį (žmona)
†Anicetą ir Eleną Prialgauskus (testamentu)

Šiandien bendras giedojimas

Savaitės šv.Mišios
PIRMADIENIS Nauji Metai (sausio 1):
9 v.r. padėkos intencija (G.J.); 11 v.r. už
gyvus ir mirusius parapijiečius; padėkos
intencija (J.E.Čuplinskai); už †Algį Žemaitį
(žmona); už †Anicetą ir Eleną Prialgauskus
(testamentu).
ANTRADIENIS (sausio 2): 7 v.v. už
geradarius; už †Leo Bates (27 m.) ir Hynes
šeimą (N.Bates); už Baranauskų ir
Kavaliauskų šeimos mirusius (N.Bates);
TREČIADIENIS (sausio 3): 10 v.r.
“Labdaroje” už †Reginą ir Juozą Tarvydus
(A.Jurcevičienė); 7 v.v. už †Liudą Matuką
(Jaglowitz šeima);
KETVIRTADIENIS (sausio 4): 7 v.v. už
†Zenoną Kučinską (D.Kučinskas);
PENKTADIENIS (sausio 5): 7 v.v. už
†Genovaitę Šimkienę;
ŠEŠTADIENIS (sausio 6): 9 v.r. už
†Kotryną Taujenienę (A.Ledas); specialia
intencija (J.E.Čuplinkai); specialia intencija
(J.D.Didžbaliai); 5 v.v. “Vilnius Manor”;
SEKMADIENIS (sausio 7): 9 v.r. už
†Juzefą ir Praną Dovidaičius (dukros); 11 v.r.
už gyvus ir mirusius parapijiečius; už †Oną
(4 m.) ir Zigmą (7 m.) Girdauskus (šeima);
už †Jorde Hunson (Bazarauskų šeima); už
†Algį Žemaitį (žmona); už †Anicetą ir Eleną
Prialgauskus (testamentu).

"Kai būnam dosnūs, duodi mums gausiai” Šv.Pranciškaus malda

Savaitinės rinkliavos
gruodžio 24-25 d.
174 vokeliuose - $ 6,705.55
Be vokelio - $ 535.55
Per bankus - $ 1,140
Šv.Mišiose dalyvavo apie 550 žmonių
…………..
Šv.Kalėdų proga remontų fondui
suaukota - $ 18,950
“Vaikų auka” vokeliuose Danius ir Evelina $ 20
AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

Naujųjų 2018 Metų proga linkime,
Užgimusiam Viešpačiui lydint,
nuoširdžiai vertinti tai, ką turite,
tęsti tai, ką pradėjote,
ir pasiekti tai, apie ką svajojate!
Tikėjimo, meilės ir vilties 2018-aisiais…..
Dėkui “Retkartiniam”, Vaikų ir jaunimo chorams ir jų
vadovėms; solistams ir instrumentalistams: Danutei
Pranaitienei, Julijai Kriščiūnaitei, Gintui Pabedinskui, Gyčiui
Pabedinskui, Arui Puodžiūnui, Robert DiVito.
Dėkui visiems, aukojusiems Šv.Kalėdų proga bei
parapijos išlaikymui.
Dėkui už maldas ir keliavimą kartu…

Naujas „ŽODIS tarp mūsų“ numeris
Bažnyčios prieangyje galite įsigyti sausio - vasario mėn.
numerį. Kaip visada, jame rasite kasdienius Šventojo Rašto
apmąstymus pagal Šv.Mišių liturgijos skaitinius. Tikimės, kad „Žodis
tarp mūsų“ padės Jums geriau pažinti ir pamilti Dievo žodį, padės
sustiprinti draugystę su Jėzumi.
Kaina $5.
Popiežius Pranciškus: Būkime Dievo dovana kitiems žmonėms
<…>
Sekdami Bažnyčios balsu, kaip Evangelijoje
minimi piemenys, mes einame ieškoti tikros
šviesos; einame ieškoti Jėzaus, kuris tapęs panašus
į mus, mums apsireiškia stebinančiu būdu: jį
pagimdė tvartelyje niekam nežinoma vargšė
mergaitė. Pasaulis to nepastebėjo, tačiau dangaus
angelai džiūgavo. Panašiai Dievo Sūnus apsireiškia
ir mums šiandien. Jis ateina kaip Dievo dovana žmonijai, sukaustytai
gilaus miego. Ir šiandien žmonėms mielesnė tamsa, nes šviesoje būtų
atskleisti visi tie darbai ir visos tos mintys, dėl kurių reikėtų rausti ir
klausytis sąžinės priekaištų. Tad geriau pasilikti tamsoje, kad nereikėtų
keisti savo klaidingų įpročių.
Galime save klausti – ką gi reiškia priimti Dievo dovaną, kuri yra
Jėzus? Jis savo gyvenimu mus moko, jog tai visų pirma reiškia, kad mes
turime tapti dovana žmonėms, kuriuos kasdien sutinkame savo
kelyje.Mums padovanota tikroji dovana yra Jėzus. Kaip jis, ir mes norime
būti dovana kitiems. O kadangi mes norime būti dovana kitiems,
keičiamės dovanomis. Tai ženklas, tai išraiška tos laikysenos, kurios Jėzus
mus moko. Jis, Tėvo atsiųstas, yra dovana mums ir mes esame dovanos
kitiems.
Brangieji broliai ir seserys, ypač šiomis dienomis atverkime
protus ir širdis didžiajai Dievo dovanai, - sakė Šventasis Tėvas. Dievas
mums dovanoja Jėzų. Jei jį priimsime, ir mes galėsime tapti dovanomis
kitiems, ypač tiems, kas nesulaukia kitų dėmesio ir švelnumo. Kiek daug
yra žmonių, kurie yra nepatyrę kitų gerumo ir meilės. Kalėdos teskatina
mus su jais dalytis. Šitaip Jėzus vėl gims mūsų gyvenimuose ir per mus
jis bus išganymo dovana mažutėliams ir atstumtiesiems.
(Vatikano radijas)

