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ŠVENTOJI ŠEIMA - C
Marijos širdyje
Marija, širdyje sau svarstydama visa tai, ką sužinojo skaitydama, klausydamasi,
stebėdama, didžiai augo tikėjimu, turtėjo nuopelnais, vis labiau apšviečiama išminties,
vis labiau ir labiau deginama meilės ugnies! Gaivinama jai besiveriančių dangiškųjų
slėpinių, kupina džiaugsmo, sklidina dvasios, ji krypo į Dievą, o viduje laikėsi
nuolankiai. Tokie jau yra dieviškosios malonės vaisiai, kad iš gilumų kelia į aukštybes ir
perkeičia iš garbės į didesnę garbę (plg. 2 Kor 3, 18).
Tikrai palaiminta Mergelės siela, kuri, veikiama joje apsigyvenusios Dvasios ir
pasiduodama jos vedimui, visuose dalykuose klausė, ką liepia Dievo Žodis. Vadovavosi
ne savo protu, ne savo sprendimu; tačiau girdėdama, kuo tikėti viduje nurodo išmintis,
taip ir elgėsi išorėje paklusdama kūnu. Dieviškajai Išminčiai, statančiai Bažnyčios
namus, kuriuose pati apsigyvens, iš tiesų tiko kaip tarpininke naudotis švenčiausiąja Marija, dėl jos klusnumo
Įstatymui, dėl jos sielos tyrumo, dėl jos deramo nuolankumo ir dvasinės aukos.
Sek ja, tikinčioji siela. Idant nutyrintum dvasią ir pajėgtum apsivalyti nuodėmių purvą, įženk į savo
širdies šventovę. Ten Dievas labiau negu patį darbą pastebi meilę, įdėtą į visa, ką darome. Todėl, jeigu uoliai
kontempliuodami sielą keliame į Dievą ir Jam atsiduodame arba ugdydamiesi dorybes ir pagirtinais darbais
pagelbėdami savo artimiesiems rūpinamės būti išmintingi, elkimės taip skatinami vien Kristaus meilės. Iš
tiesų [Dievui] priimtina šitokia dvasinio tyrėjimo auka, ne rankų darbu aukojama, o širdies šventovėje, į kurią
Viešpats Kristus su džiaugsmu įžengia.
Šv. Laurynas Justinianis, † 1455
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- Viešpatie, laimingi, kurie namuose tavo gyvena.
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)
†dr.Oną Gustainienę (KMC valdyba)
†Liudą ir Marką Matukus (G.Matukas)
už Prisikėlimo parapijos gyvus ir mirusius kunigus (G.J.)
specialia intencija (G.J.)
†Anicetą ir Eleną Prialgauskus (testamentu)

Šiandien bendras giedojimas
Savaitės šv.Mišios
PIRMADIENIS (gruodžio 31): 7 v.v. už †Paulių
Barbalavičių (A.A.Laurinaitis);
ANTRADIENIS (Nauji Metai (sausio 1):
9 v.r.
padėkos intencija (G.J.); 11 v.r. už gyvus ir mirusius
parapijiečius; už †Eugenijų Čuplinską
( D . A . N a u s ė d a i ) ; u ž † d r. A n t a n ą D a u g ė l ą
(G.J.Neimanai); už †Anicetą ir Eleną Prialgauskus
(testamentu).
TREČIADIENIS (sausio 2): 10 v.r. “Labdaroje” už
†dr.Oną Gustainienę (Jaglowitz šeima); 7 v.v. už
†Liną Balaišį, vyr. (Balaišių šeima);
KETVIRTADIENIS (sausio 3): 7 v.v. už
†Magdaleną Grigutienę (A.K.Ambrozaičiai);
PENKTADIENIS (sausio 4): 7 v.v. už †Viktorą
Jankauską ir Antaną Slaboševičių (G.Slaboševičienė);
ŠEŠTADIENIS (sausio 5): 9 v.r. už †Vytautą
Krikščiūną (Jaglowitz šeima); 5 v.v. “Vilnius Manor”
už †Eleną Firavičienę (G.J.);
SEKMADIENIS (sausio 6): 9 v.r. už †Juzefą ir
Praną Dovidaičius (V.Dovidaitis); 11 v.r. už gyvus ir
mirusius parapijiečius; už †Joaną ir Algimantą
Zubrickus (šeima); už †Oną (5 m.) ir Zigmą (8 m.)
Girdauskus (šeima); už †dr.Oną Gustainienę
(D.A.Nausėdai); už †Eglę, Aldoną ir Česlovą
Gudaičius (sūnus su šeima); už †Donatą ir Juozą
Žemaičius (G.Kobelskienė); už †Eleną Firavičienę ir
Romą Monkelevičių (A.R.Krasauskai); už Urbonų ir
Rusinų šeimos mirusius (šeima); už †Anicetą ir Eleną
Prialgauskus (testamentu).
“Ateities fondui” iki šiol paaukota - $ 108,305
(D.R.Biskiai, I.Vibrys, R.Pleinys, M.Mandarino,
A.S.Vanagas, M.Akelaitis, N.N.,N.N.- $3,085).
†Irenos irHenriko Matušaičių atminimui, Rasa ir
Juozas Balaišiai “Ateities fondui” aukojo - $ 10,000
Viso: $ 118,305
DĖKUI…
"Kai būnam dosnūs, duodi mums gausiai” Šv.Pranciškaus malda

Savaitinės rinkliavos
gruodžio 23-24-25 d.
216 vokeliuose - $ 7,606
Be vokelio - $ 593.65
Per bankus - $ 1,015
Šv.Mišiose dalyvavo apie 700 žmonių
…………..
Šv.Kalėdų proga remontų fondui suaukota $ 10,465
“Vaikų vokeliuose” - Rūta, Tadas, Meda,
Alexandras - $ 32
AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

SU NAUJAIS 2019 METAIS!

Popiežius Pranciškus Kalėdų rytą:
“Linkėdamas džiugių Kalėdų, aš linkiu brolybės, visų tautų ir
kultūrų žmonių brolybės. Brolybės tarp žmonių, kurių įsitikinimai
skirtingi, bet jie sugeba vieni kitus gerbti ir išklausyti. Brolybės
tarp skirtingas religijas išpažįstančių žmonių. Jėzus atėjo atskleisti
Dievo veidą visiems jo ieškantiesiems.
Dievo veidas buvo apreikštas konkrečiame žmogaus veide. Jis
nepasirodė kaip angelas, bet kaip žmogus, gimęs laike ir vietoje.
Šitaip, savuoju įsikūnijimu Dievo Sūnus mums sako, kad
išganymo kelias – tai meilė, atvirumas, pagarba mūsų
žmogiškajam menkumui, kuriuo visi dalijamės, būdami įvairių
tautybių, kalbų ir kultūrų, bet tuo pat metu broliai, kuriuos vienija
visiems mums bendras žmogiškumas.” (Vatikano radijas)

Dėkui “Retkartiniam” ir draugams, Vaikų ir jaunimo
chorams ir jų vadovėms; solistams ir instrumentalistams:
Julijai Kriščiūnaitei, Gintui Pabedinskui, Arui 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.

MIRTIES PRANEŠIMAS
a.a. KĘSTUTIS ASEVIČIUS, 93 m.
Lankymas: Turner & Porter, Yorke koplyčioje,
gruodžio 30 d., 3 - 6 v.v.
Maldos: 5 v.v.
Laidotuvių Mišios: Prisikėlimo parapijos bažnyčioje,
gruodžio 31 d., 10 v.r.
Paliko: dukrą Eglę Huminilowycz (Marcus),
anūkus Rachel ir William Asevičius (Shirley vaikai).
Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie.

