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KRISTAUS APSIREIŠKIMAS - TRYS KARALIAI - C
Ieškokime Jėzaus, sekime žvaigžde
Elkimės kaip Išminčiai: ieškokime Jėzaus. Yra du būdai Jo ieškoti: ieškoti Jo, kai Jo
nepažįstame, ir ieškoti Jo valios, kai Jį pažįstame. Jis traukia savo malone prie savęs visus
žmones, nes Jis myli visus žmones. Jis nori išgelbėti visus žmones. Jis mirė už visus žmones.
Jis liepia melstis už visus žmones. Jis nori, kad Jo Evangelija būtų skelbiama „visai
kūrinijai“. Dažnai ši malonė spindi sieloje lyg žvaigždė naktyje: sekime ja, nepaisydami
tamsos – ji nuves mus į Jeruzalę, tai yra į šventąją Bažnyčią, o šventoji Bažnyčia parodys
mums Jėzų, jei mes Jo nepažįstame, Jėzaus valią, jei jos ieškome. Mes, turintys laimę
gyventi mūsų švelnios Motinos – šventosios Bažnyčios glėbyje, būti karštai sūpuojami šios
Kristaus Sužadėtinės rankose, pažįstame Jėzų, tačiau dažnai ieškome Jo valios: ji pasirodo
mums tik kaip žvaigždė, dažnai slepiama debesų, tik kaip neryški prošvaistė.
Eikime į Jeruzalę, į Dievo Bažnyčią, pas kunigą, kuriam Bažnyčia Jėzaus vardu suteikė
misiją vadovauti sieloms, misiją atskleisti, ko Dievas nori iš jų, misiją būti joms Dievo
aiškintojais, pas kunigą, kuriam Bažnyčia Jėzaus vardu pasakė tai, ką Jėzus jai pačiai yra pasakęs: „Kas jūsų klauso, manęs
klauso“ (Lk 10, 16)! Eikime pas šį dvasios tėvą, kaip Išminčiai ėjo į Jeruzalę; išdėstykim jam, kaip tai padarė Išminčiai
Rašto aiškintojams, visa, kas susiję su žvaigžde, su mūsų ieškojimais, su mūsų kelione, neaiškiai nujaučiama Dievo valia,
nuspėjama, bet nežinoma, atskleiskime jam savo abejones, savo troškimus, visa tai, kas vyksta mūsų sieloje, savo vidinį
gyvenimą, savo siekius; atverkime jam savo sielą, atskleiskime malonės veikimą joje kiek įmanoma tobuliau, idant gerai
susipažinęs, jis galėtų gerai mus vesti. Juk išminčiai tiksliai nupasakojo aukštiesiems kunigams viską apie žvaigždę.
Saugokimės nepaisyti šios žvaigždės, kuri pasirodo mūsų sielos danguje. Pasekime Išminčiais: žvaigždė jiems nepranešė
nieko visiškai tikro, ji užtikrintai nerodė jiems kelio. Tai nesvarbu: ji pasirodė – panašu, kad iš Dievo; to pakanka, kad
pamaldžios sielos leistųsi į ilgą kelionę, daug ieškotų, idant prisiderintų prie šios nujaustos Dievo valios.
Elkimės kaip Išminčiai: kai tik mūsų sielos horizonte pasirodo žvaigždė, kai tik mums atrodo, jog Dievas kažko nori iš
mūsų, bėkime į Jeruzalę, į šventąją Bažnyčią, pas kunigą, atstovaujantį jai ir Jėzui, ir patikėkime jam visa, kas siejasi su
žvaigžde, kurią mes tariamės matę. Darykime tai labai skubėdami, neatidėliokime, nedelskime, kai kalbama apie Mylimojo
valią.
Pal. Šarlis de Fuko, †1916
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Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.
skaitiniai knygelėje 20 psl.

SEKMADIENIO Šv. Mišios
9 v.r. už †Joną ir Konstanciją Poškus (šeima);
11 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius;
†Oną Eidvidaitę (J.Dūdienė);
†Adelę Abromaitienę (A.A.Vaičiūnai);
†Inocentą Jurcevičių (šeima);
†Sofiją Styrienę (S.Girčienė);
specialia intencija (G.J.);
†Anicetą ir Eleną Prialgauskus (testamentu).

Sausio mėn. gieda:
3 d. - Bendras
10 d. - Bendras
17 d. - Retkartinis
25 d. - Vaikai
31 d. - Bendras

Savaitės šv.Mišios
PIRMADIENIS (sausio 4): 7 v.v. už †Marytę

Sepikaitę (D.Danaitis);
ANTRADIENIS (sausio 5): 7 v.v. už
geradarius; už †Mindaugą Gabrį
(J.G.Neimanai); už †Anelę Kandrotienę
(6 mėn.) (L.Dirmeikienė);
TREČIADIENIS (sausio 6): 10 v.r.
“Labdaroje” už †Bronių Marijošių
(S.Marijošius); 7 v.v. už †Kotryną
Taujanienę (A.Ledas); specialia intencija
(J.E.Čuplinskai);
KETVIRTADIENIS (sausio 7): 7 v.v. už
†Stanislovą ir Vaclovą Bartusevičius
(O.Stončius);
PENKTADIENIS (sausio 8): 7 v.v. padėkos
intencija (K.Žabas);
ŠEŠTADIENIS (sausio 9): 9 v.r. už †Anne
Young (A.K.Ratavičiai); 5 v.v. “Vilnius
Manor” už †Rožę ir Bronių Šliaužius
(G.Bacevičienė);
SEKMADIENIS (sausio 10): 9 v.r. už
†Juzelę (15 m.) ir Praną (20 m.) Dovidaičius
(dukros Vida ir Aida); 11 v.r. už gyvus ir
mirusius parapijiečius; už †Sofiją ir Anthony
Dziengo; Mariją ir Michael Wogtowicz; už
†Jurgį Navicką (V.M.Navickai); už †Sheila
Stephen (D.Danaitis); už †Eglę ir Česlovą
Gudaičius (sūnus su šeima); už †Anicetą ir
Eleną Prialgauskus (testamentu).

Savaitinės rinkliavos:
Gruodžio 27 d. - $ 5,507.10
Kalėdos - $ 12,344.50
Remontams - $ 19,760.00
Alkaniems - $1,450
Advento metu rinktos aukos
vargšams Lietuvoje pagelbėti $6,022.00
Širdingai visiems dėkojame.

“Gero žmogaus širdis yra
Dievo šventykla šioje žemėje.” /Mad.Neckar/
Dėkojame JUMS VISIEMS už gausias dovanas, aukas,
rūpestį ir maldas per visus 2015 metus ir ypatingai
šių Kūčių ir Šv. Kalėdų metu…
br.kun. Jonas Šileika, ofm; klebonas
ir Tėvai pranciškonai
Popiežius Pranciškus:
Kūdikėlio Jėzaus šypsena patvirtina, kad esame mylimi
Paskutinėje šiais metais vykusioje
trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius
kvietė mokytis nuolankumo iš Kūdikėlio Jėzaus.
Šiomis Kalėdų dienomis stovime priešais Kūdikėlį
Jėzų. Namuose dar daugelis šeimų pastato
prakartėles, tęsdami šią gražią tradiciją, siekiančią
Pranciškaus Asyžiečio laikus ir palaikančią mūsų
širdyse gyvą Dievo tampančio žmogumi slėpinį, kalbėjo Šventasis Tėvas,
atkreipdamas dėmesį, kad pamaldumas Kūdikėliui Jėzui labai paplitęs.
Daugelis šventųjų jį puoselėjo savo kasdienėse maldose, trokšdami kurti
savo gyvenimą pagal Kūdikėlio Jėzaus. Popiežius paminėjo šventąją
Teresę iš Lizje, pasirinkusią Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido Teresės
vardą. Karmelitė, vėliau paskelbta Bažnyčios Mokytoja, gyveno ir liudijo
„dvasinę vaikystę“, kuri medituojant Mergelės Marijos mokykloje padeda
išmokti Dievo nuolankumo, kuris dėl mūsų tapo mažutėliu. Tai didysis
slėpinys: Dievas yra nuolankus! Mes didžiuojamės, esame pilni tuštybės, o
esame niekas! Jis, kuris yra didis, yra nuolankus ir tampa kūdikiu. Tai
tikrasis slėpinys – Dievas yra nuolankus.
Popiežius kalbėjo apie tai, kaip Dievas tapo kūdikiu per dievišką
žmogišką asmenį Kristų, tai ypatingai reikšminga mūsų tikėjimui. Nors
mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas yra didžiausia jo atperkančios meilės
išraiška, tačiau nepamirškime, kad visas jo žemiškas gyvenimas yra
apreiškimas ir mokymas. Kalėdų laikotarpiu prisimename jo vaikystę.
Nedaug žinome apie šį tarpsnį, tik kelios nuorodos užsimena apie vardo
suteikimą praėjus aštuonioms dienoms po jo gimimo, paaukojimą
šventykloje bei Išminčių apsilankymą, po kurio sekė pabėgimas į Egiptą.
Vėliau didelis šuolis, ir štai jau dvylikos metų su Marija ir Juozapu Jėzus
kaip piligrimai keliauja į Jeruzalę Velykoms. Taigi nors mažai žinome apie
Kūdikėlį Jėzų, galime daug iš jo išmokti, jei žvelgiame į vaikų gyvenimą.
Tai geras tėvų ir senelių įprotis – žiūrėti į vaikus, ką jie veikia, sakė
popiežius pridurdamas, kad taip visų pirma pastebime, kad vaikai nori
mūsų dėmesio. Jie nori būti centre, bet ne todėl, kad jie kažkuo didžiuotųsi,
o dėl to, kad jie jaučia poreikį jaustis saugomi. Ir mūsų gyvenimo centre
turi būti Jėzus, mes turime žinoti, nors tai ir gali atrodyti paradoksalu, kad
privalome jį apsaugoti. Jis nori būti mūsų glėbyje, nori, kad juo
rūpintumės, kad jis galėtų žvelgti į mus. Stenkimės, kad Kūdikėlis Jėzus
nusišypsotų, kad parodytume savo meilę ir džiaugsmą, jog Jis yra su
mumis. Jo šypsena tai meilės ženklas, patvirtinantis, kad esame mylimi.
Vaikai mėgsta žaisti, priminė popiežius, pridurdamas, kad žaisti su vaiku
tai reiškia palikti savo logiką ir galvoti kaip jis. Vaikas nori, kad su juo
žaistume, įžengtume į jo pasaulį ir taptume patys kaip vaikai. Jei norime,
kad jam būtų smagu, turime suprasti kas jam patinka, nebūti egoistais ir
neversti daryti vaikų to, kas patinka mums. Jėzaus akivaizdoje esame
pakviesti atsisakyti savo pretenzijų į laisvę. Problemos šerdis yra mūsų
laisvės reikalavimas. Tačiau kad įgytume tikrąją laisvės formą – pažinti
esantįjį priešais mus ir patarnauti jam. Jis, kūdikis, Dievo Sūnus, ateina
mūsų išgelbėti, atėjo į mūsų tarpą, kad parodytų Tėvo veidą, pilną meilės ir
gailestingumo. Šiomis dienomis ne tik žvelkime į Kūdikėlį Jėzų, bet
paimkime į glėbį ir leiskime suteikti mums džiaugsmą ir laisvę, gimstančią
iš gailestingos Tėvo meilės. Su Naujais Metais! (Vatikano radijas)

