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ŠIĄ DIENĄ 

 LAIMINGĄ  

VIEŠPATS PADARĖ, 

DŽIŪGAUKIM, 

 KELKIM  

LINKSMYBES!!! 

ALELIUJA,  

ALELIUJA,  

ALELIUJA! 



ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Su juo mes valgėme ir gėrėme, jam 
prisikėlus iš numirusių (Apd 10, 34a. 37-43) 
 
Atliepiamoji psalmė - Šią dieną laimingą Viešpats 
padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! 
 
Antrasis skaitinys - Siekite to, kas aukštybėse, kur 
Kristus (Kol 3, 1-4)  
 
Evangelija - Jis turėjo prisikelti iš numirusių (Jn 20, 1-9) 
 
Mišiolėliuose:  228   psl. - Mišių maldos 
 501   psl. - Mišių skaitiniai 
 1098 psl. - visuotinė malda 
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Balandžio 19 d. 2009 SEKMADIENIS 
II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) 
Dievo Gailestingumo šventė 
Pirmasis skaitinys - Viena širdis ir viena siela (Apd 4, 
32-35) 
Atliepiamoji psalmė - Dėkokime Viešpačiui, nes 
jisai geras, jis maloningas per amžius. 
Antrasis skaitinys - Kiekvienas, kuris gimęs iš Die-
vo, nugali pasaulį (1 Jn 5, 1-6) 
Evangelija - Palaiminti, kurie tiki nematę (Jn 20, 19-31) 
 
Mišiolėliuose:  230   psl. - Mišių maldos 
 505, 679   psl. - Mišių skaitiniai 
 1099 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
13  d. P Apd 2, 14. 22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15 
 
14  d. A Apd 2, 36-41; Ps 33; Jn 20, 11-18 
 
15  d. T Apd 3, 1-10; Ps 105; Lk 24, 13-35  
 
16  d. K   Apd 3, 11-26; Ps 8; Lk 24, 35-48 
   
17  d. P Apd 4, 1-12; Ps 118; Jn 21, 1-14 
  
18  d. Š Apd 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15 
     

Balandžio 12 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
7 val. r. 

Irena Vilimienė 
Svajonė Kerelytė 

Ses. Laimutė Kabišaitytė 
O. Daugirdienė ir J. Baužys 

Mykolas Daugirdas 
Pijus ir Tumas Žarskai 

 
9:15 val. r. 

 
Audrius Polikaitis 

D. Kisielienė, G. Jonikaitė 
R. Marchertienė 

Paulius Siliūnas 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 val. r. 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

I. Grigaitienė, J. Maleiška 
I. Kazlauskienė 

 
Martynas ir Lukas Tunkevičiai 

Balandžio 19 d.    

 
9 val. r. 

 
Ona Daugirdienė 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Marija Čyvaitė 
Elzytė Degutytė 

 
11:00 val. r. 

Rita Venclovienė 
Rimantas Griškelis 

A. Kamantienė 
P. Pranckevičius 

 
Tanvilas ir Augvydas Kuncai 

 
6:00 val. v. 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 
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           Kaip vaikai mus pabudina 
naktį, taip ir savo klausimais paža-
dina mūsų atmintį ir mintis. Žurna-
lo vaikams “Bitutės” skaitytojas 
užklausė, kaip kunigėlis  švęs  Ve- 

Švenčiam Velykas 

lykas. Vaikams reikia trumpai ir aiškiai atsakyti. 
 Visų pirma, jau dvi savaites prieš Velykas mes 
kaime nudažydavome kelias vištas – vieną raudonai, kitą 
mėlynai ir kitas kitomis spalvomis. Didįjį šeštadienį turėda-
vome po 14 spalvotų margučių, tereikėjo peiliuku lietuviš-
kus raštus įskusti. 
 
 Šiais metais vėl gavau dovanų šokoladinį zuikį. 
Kaip kasmet, nervai kyla apsprendžiant, kur pirma kąsti. 
Kadangi vaikai visus sausainiukus, meduolius, saldaini-
nius gyvūnus pradeda nuo galvos, tai tiktų pirma imtis 
ausų. Kai tik įkandi, gailiai sucypia. 
 Tada prie velykinio pusryčių stalo su kaimynu ar 
kaimyne “mušime” margučius. Iš daugelio metų patirties 
žinau, kad mano pirma sukiūžta, tai nereikės laukti su 
kumpiu ir krienais kiaušinio kirsti. Žinoma, ne visus savus 
atsineši prie stalo, nes reikia pievelėje ar ant kilimo ridenti. 
 
 Mūsų laikais surasdavome lietvamzdžio gabalą, 
pakeldavome ant kaladėlės ar kelių plytų. Koks kitiems 
žaidėjams džiaugsmas, kai mano margutis sustoja vos 
žemę pasiekęs, ir sekantis žaidėjas tuoj pataiko į laimikį. 
Kiek džiaugsmo matyti linksmus vaikus su pilnėjančiomis 
pintinėlėmis, nors širdį šiek tiek spaudžia tuščios šio žai-
dėjo rankytės.  
 Labai norėdavome margučių pakrūmėse ir kups-
tuose ieškoti, kaip dabar daroma Baltųjų rūmų kieme. Pa-
siėmę krepšiukus leidomės į ganyklos pakraštį. Kai kiti 
kiaušinius išslapstydavo, vaikams reikėjo gerokai stengtis. 
Kai paūgėjusiam reikėdavo iš anksto išnešioti ir kuo sudė-
tingiau užslėpti, vaikučiai bematant išrankiodavo, kartais 
net daugiau negu padėjai.  
 Užtat labai būdavo miela rytų katalikų bažnyčioje, 
nes po Prisikėlimo pamaldų kunigas kiekvienam tikinčia-
jam paduodavo taip sodriai raudonai nudažytą margutį, 
Kristaus Prisikėlimo įvaizdį – iš kieto kevalo į naują gyve-
nimą. 
 Mįslingu žvilgsniu apie Velykas žiūrėdavome į 
varlių ar rupūžių kiaušinėlius upelio posūkyje, vėliau į 
buožgalvius, tada į suaugusius roplius.  

Nenuostabu, kad krikščioniškame mene ar puošyboje 
pasitaiko varlių, vaizduojančių tą pačią permainą iš se-
nesnio į naują gyvenimą kaip drugelio vikšras, lėlytė ir 
peteliškė. Viešpaties malonė palaipsniui perkeičia mus į 
vis ryškesnius Kristaus Prisikėlimo dalininkus. 
 
                                              Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Dievas turi dvi buveines:  
vieną danguje,  

o kitą - mylinčiose  
ir dėkingose širdyse. 

(Izaakas Waltonas) 

Kiekviena asmenybė turi vidinį šaltinį; 
tegul tas šaltinis bus Kristus. 

Kiekvienas veikimas turi motyvą; 
tegul juo būna Kristus. 

(Henry Drummondas) 

JEIGU ESATE SU  
KRISTUMI PRIKELTI,  

SIEKITE TO,  
KAS AUKŠTYBĖSE (...) 

(Kol 3, 1) 

Džiūgaukime... 
Niekas nemirė nuo šito 

džiaugsmo... 
Lai džiūgauja šventasis, kai 

rankoje mato pergalės palmę. 
Lai džiūgauja nusidėjėlis, kai 

mato atleidimo ranką... 

Krikščioni, prisimink savo kilnumą.... 
Neužmiršk, kad esi išgelbėtas iš tamsybių val-

džios ir perkeltas į Dievo karalystės šviesą. 
(Šv. Leonas Didysis) 
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        Anksti rytą,  Prisikėlimu švenčiame Jėzaus Kristaus pergalę, 
jo Prisikėlimo džiaugsmą ir linksmybę, suteikiančius mūsų gyve-
nimui neišdildomos vilties ir bendrystės su visa tikinčiųjų šeimyna 
visame pasaulyje. Svetingu džiaugsmu sveikiname žmones, ku-
riuos didžiosiomis šventėmis, du triskart per metus sutinkame, 
linkėdami ir melsdami palaimos visiems, kiekvienam, mūsų šei-
moms arti ir toli. 
        Šias didžiąsias šventes mūsų Bažnyčios durys bei mūsų 
širdys atviros visiems ir Dievo dovanai teikiamai malonei. 

Linksmų ir palaimingų šv. Velykų!!! 

VELYKŲ RYTO ŠV. MIŠIOS 

Psalmė prie tuščio kapo (choras). 
 
Kristaus Prisikėlimo procesijos giesmė: 
 

  Linksma diena  

8. “Esu šiandiena laiminga, tave išvydus garbingą, 
     Nieko man daugiau nestinga. Aleliuja …  
 
9. Dangaus karaliaus Aukščiausias, Išganytojas brangiausias, 
    Atpirko  mus maloniausias. Aleliuja …  
 
10. Jis pragarą nugalėjo, žalčio galva sutrupėjo, 
      Vargšams viltis sužibėjo. Aleliuja … 
 
11. Tuoj prapultį atrakino, tėvus šventuosius ramino, 
      Eit paskui save vadino. Aleliuja … 
 
12. Sveikas Karaliau šviesybės, Viešpatie didžios galybės, 
      gelbėk mus iš tamsybės. Aleliuja … 
 
13. Šventuoju prisikėlimu duok mums kalčių atleidimą, 
      Tegul ir mus džiaugsmas ima. Aleliuja …   

1. Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: 
    Kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. 
 
2. Geluonį mirties išrovė, nuodėmes mūsų nuplovė, 
    Pragaro vartus išgriovė. Aleliuja … 
 
3. Angelus siunčia šventuosius, pas Marija ir savuosius 
    Mokytinius mylimuosius. Aleliuja … 
 
4. Pas Motina Sopulingą, neškit naujieną džiaugsminga 
    Prisikėlimo garbingo. Aleliuja … 
 
5. Veikiai patsai pas Ją ėjo, didžia šviesybe žibėjo, 
    Sveikindamas kalbėjo. Aleliuja … 
 
6. “Po tavo skausmų kartybės nušvito diena linksmybės, 
    Būki Tu pilna saldybės.” Aleliuja … 
 
7. “Sveikas gi Jėzau saldžiausias, mano Sūneli mieliausias, 
    Žmonėms visiems maloniausias.” Aleliuja … 

 
Kun.: Tavo prisikėlimu, Kristau, aleliuja. 
Visi:   džiaugiasi dangus ir žemė, aleliuja. 

Prieš taip Didį Sakramentą 
 

1. Prieš taip Didį Sakramentą, pulkim, galvas lenkdami. 
Nes jau seną Testamentą, mano įstatai nauji; 
Tikim paslaptį tą šventą, Kristaus Žodį gerbdami.  

2. Dievui Tėvui Sutvėrėjui, teskamba džiugi giesmė, 
Dievui Sūnui Atpirkėjui, iš visos širdies garbė. 
Ir dangaus šviesos nešėjai, Dvasiai amžina šlovė! Amen. 

Kun.: maitini mus, Dieve, dangaus duona, aleliuja. 
Visi:   kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą, aleliuja. 
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Garbės himnas 
muz. J. Cowan 

      
      Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.    
  Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.                
 Šlovinam Tave,  aukštinam Tave, lenkiamės Tau,  
   garbinam Tave, gėrimės Tavim, Viešpatie Dieve. 
 Amen. 

Atliepiamoji psalmė:       Aleliuja, aleliuja, Kristus prisikėlė! 
                                         Aleliuja, aleliuja džiaukimės džiaukimės! 

Pabaigos giesmė:   

Kristus Viešpats prisikėlė 
 

Kristus Viešpats prisikėlė! Aleliuja! 
Ir dangaus vartus atvėrė! Aleliuja! 
Džiaugės žemė ir dangus! Aleliuja! 

Jis prikels ir mus visus! Aleliuja! 
 

Kryžiaus kančią užsidėjo! Aleliuja! 
Skausmą, širdgėlą pakėlė! Aleliuja! 

Nugalėjęs mirtį Jis! Aleliuja! 
Dangun pravėrė duris! Aleliuja! 

VELYKŲ DIENOS ŠV. MIŠIOS 
         Linksma diena 

 
Sveikas Karaliau šviesybės, Viešpatie didžios galybės, 
gelbėk mus iš tamsybės. Aleliuja … 
 
Šventuoju prisikėlimu duok mums kalčių atleidimą, 
Tegul ir mus džiaugsmas ima. Aleliuja …   

Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: 
Kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. 
 
Geluonį mirties išrovė, nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė. Aleliuja … 

Garbės himnas. 

Atliepiamoji psalmė:       Aleliuja, aleliuja, Kristus prisikėlė! 
                                         Aleliuja, aleliuja džiaukimės džiaukimės! 

Aukos liturgija. 

Pabaigos giesmė:  Kristus Viešpats prisikėlė 

Linksmų švenčių!!! 
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         Spausdiname Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielo-
vadai, prelato Edmundo J. Putrimo šv. Velykų sveikinimo laišką. 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, 
 

„Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, 
ateikite, pagarbinkime jį!“ 

(Didžiojo penktadienio liturgija, Romos Mišiolas, psl. 191) 

          “Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pra-
žūtį, yra kvailystė,” rašo Šv. Paulius, “o mums, ei-
nantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė” (1 Kor 
1:18).  Evangelijų pagrindinis pamokymas apie išga-
nymą nėra vienkartinis, kuris įvyko Jeruzalėje prieš 
2000 metų per Jėzaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. 
Dievo mums pasiūlytas išganymas rėmėsi “ne žmo-
nių išmintimi, bet Dievo galybe” (1 Kor 2:5) visiems 
tikintiems per visus amžius. 
 
          2009 metai yra ypatingi lietuviams visame pa-
saulyje švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo rašyti-
niuose šaltiniuose tūkstantmetį. Kartu minime loty-
niškosios krikščionybės pirmuosius žingsnius Lietu-
voje. Vokiečių rašytiniame šaltinyje – Kvedlinburgo 
analuose paminėta šventojo Brunono Bonifaco Kver-
furtiečio evangelizacija Lietuvoje 1009 m. Ši evange-
lizacija Lietuvoje nebuvo vienkartinė, o įrodo gausius 
Dievo palaiminimus mūsų tautai perduotus per kartų 
kartas. 
 
           Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmečio jubi-
liejų savo parapijose, misijose, lituanistinėse mokyk-
lose, vasaros jaunimo stovyklose ir lietuvių bendruo-
menėse, mums suteikiama proga liudyti bei įvertinti 
mūsų tautos krikščionišką paveldą, mūsų lietuviškos 
tapatybės  dalį.  Šio antro  tūkstantmečio  pradžioje, 

prisiminkime Šventojo Tėvo Benedikto XVI pamoky-
mą išreikštą 80-jame Pasaulio misijų sekmadienį: 
„tebūna jums naudinga proga vis geriau suvokti, kad 
liudyti meilę, misijos sielą, privalu visiems. Tarnavi-
mas Evangelijai neturi būti pavienio asmens nuoty-
kis, tai laikytina bendra kiekvienos bendruomenės 
pareiga.” 

          “Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tė-
vo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save 
už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo am-
žiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. 
Jam šlovė per amžių amžius! Amen.” (Gal 1:3-4, 4b-
5) 
 
         Jėzaus kryžius išreiškia Dievo begalinę meilę 
žmogui. Tai meilė, kuri nelieka ant kryžiaus bet yra 
įgyvendinta per Kristaus prisikėlimą. 
 
        Šv. Velykų džiaugsmas ir viltis telaimina jūsų 
šeimas ir visas lietuvių parapijų bei misijų  bendruo-
menes. 
 
Sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja! 

 

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai. 
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Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis Misijos raštinėje į 
sekretorę arba rašyti elektroniniu paštu redaktorei  

Kristinai: kristina79@gmail.com 

KRISTUS  
PRISIKĖLĖ!!! 

          Mūsų gelbėto-
jas nugalėjo nuodė-
mę ir mirtį. Paklauski-
me savęs: "Ką Kris-
taus prisikėlimas reiš-
kia man šiandien?" 

             Gavėnios metu stengėmės atrasti savo širdyje 
akmenis, trukdančius gyventi naują gyvenimą. Šiandien 
šiuos akmenis Jėzus nuritino, įgalino mus pradėti laisvės, 
vilties bei džiaugsmo kupiną gyvenimą. Tad švęskime ir 
džiūgaukime! Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra mūsų tikė-
jimo pamatas. Senasis, nuodėmingas  gyvenimas  buvo 
nukryžiuotas su Kristumi per prisikėlimą.  Jis mums su-
grąžino naują gyvenimą. Tačiau, kad gyventume tą naują 
gyvenimą, mums reikia nuritinti akmenį nuo savo širdies. 
Moterys , atėjusios prie olos, kur Jėzus buvo palaidotas,  
rado nuristą akmenį.  Reiškia, kad Jėzus prisikėlė.  Jis 
gyvas.  Jis yra mūsų tarpe ir mumyse. Jis nori, kad mes 
pakeltume savo akis nuo dabartinio pasaulio, kad žvelgtu-
me į tai, kas mūsų  laukia  amžinybėje.  "Rūpinkitės tuo, 
kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje"  (Kol 3, 2). 
 
                                                              Vincas Kolyčius 

• Bažnyčios prieangyje naujai pakabintas skiautelių 
siuvinys, vaizduojantis krikščionybės kelią Lietuvo-
je. Jį 1987 m. Lietuvos Krikšto 600 m. proga sukūrė 
prityrusios skautės su dail. Ada Sutkuviene (dabar 
gyv. Beverly Shores, IN). Siuvinys kabėjo Čikagoje 
Jaunimo centre, vėliau jėzuitų koplyčioje. Kai Čika-
gos lituanistinė mokykla įrengė vaikų darželį, meno 
kūrinys rado naujus namus PLC. Kaip tik tinka 
2009 m. Lietuvos vardo tūkstantmečiui (vysk. Bru-
nono misijai baltų žemėse) ir Žemaitijos Krikšto 
600 m. sukakčiai 2013-aisias. 

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI 

            Pavasarį ar vasarą žadantys krikšty-
ti vaikučius kviečiami dalyvauti tėvų ir krikš-
to tėvų pokalbyje. Grupiniai susitikimai vyks 
sekmadieniais – balandžio 26 d., gegu-
žės 31 d. ir birželio 28 d. - po 11 val. r. 
Mišių. Pageidautina apie dalyvavimą iš 

anksto pranešti Misijos raštinėje. Išimties atveju galima 
susitarti Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų pokalbių 
vadovė - Daiva Kisielienė. 

         Gegužės 30 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Visi Misi-
joje krikštytieji bei sutvirtintieji kviečiami dalyvauti Mišiose 
ir šventėje. Misija išsiuntinėja laiškus pagal dokumentuose 
įrašytus adresus. Kadangi gyvenamos vietos kinta, dalis 
laiškų grįžta. Kviečiame prisiminti, kur šeimos nariai bei 
pažįstami tuodu sakramentus priėmė ir dalyvauti šventėje. 

Dėmesio visiems Misijoje krikštytiems ir sutvirtintiems 

• Misijos lankytojai ir Maironio lituanistinės mokyklos 
mokiniai gavėnios pradžioje parsinešė Ryžių dubens 
(Rice bowl) dėžutes. Jos sugrąžinamos Misijai su su-
taupytomis aukomis. Dėkojame už siunčiamą pagalbą 
alkaniems. 

 
• Bendruomeninėse Susitaikymo sakramento apeigose 

balandžio 1 d. dalyvavo apie 300 asmenų. Tėvui An-
tanui Saulaičiui talkininkavo kun. G. Jankūnas, A. 
Gražulis bei prel. I. Urbonas. Misijoje tokios šventės 
rengiamos per adventą ir gavėnią. 

• Balandžio 19 d., sekmadienį, 7 val. vak. PLC konfe-
rencijų kambaryje vyks lietuvių anoniminių alkoholikų 
(AA) grupės “Viltis” atvirų durų susitikimas. Kviečiami 
apsilankyti visi tie, kuriems vienaip ar kitaip yra aktua-
lūs AA gvildenami klausimai, problemos ir jų sprendi-
mai. Papildoma informacija tel.: 708-691-4400 arba 
630-674-5414. 

• Balandžio 19 d., sekmadienį, 12 val. p.p. PLC didžio-
joje salėje PLC moterų renginių komitetas rengia At-
velykio vaišes. Tel.: 630-257-8787 

 
• Balandžio 22 d., antradienį, 9:30 val. r. Ateitininkų 

namuose kun. Kęstutis Trimakas kalbės apie Sibiro 
kankinę Adelę Dirsytę. Pabaigoje - šv. Mišių auka. 
Visi kviečiami. Rengia Ateitininkų namų valdyba. 

• Tautinių šokių ansamblio ”Grandis” 50-mečio jubilie-
jaus sukaktuvinis koncertas “Eina saulelė apie dan-
gų“ vyks šeštadienį, gegužės 2 d., 4 val. p. p. Mo-
ther McCauley gimnazijos teatre (3737 W. 99th St., 
Čikagoje). Programoje dalyvaus žymi Lietuvos daini-
ninkė Veronika Povilionienė, kapela ,,Biru bar“ iš In-
dianapolis, IN, ir grandiečiai. Koncertas skiriamas 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Po kon-
certo – puota Pasaulio lietuvių centre, 7 val. vak. Bi-
lietus į koncertą bus galima įsigyti Misijos prieangyje 
kovo 29 d., balandžio 5 d., 19 d., 26 d. po 9 ir 11 val. 
r. Mišių. Kviečiame visus dalyvauti. 

 
• Gegužės 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p .p. PLC di-

džiojoje salėje Misija ruošia Motinos dienos pietus. 
Vietas užsisakyti tel.: 630-243-1432 (Irena Valaitienė). 



MIŠIŲ INTENCIJOS 

Šv. Mišių užprašymas 
Sudėtinės Mišios laikomos du kartus per savaitę - 
šeštadieniais 8 val. r. ir sekmadieniais 9 val. r. Kvie-
čiame prisidėti ne vėliau kaip prieš savaitę.  
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Sekmadienis, balandžio 12 - ŠV. VELYKOS 
7 val. r.- Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios  
9:15 val. r. - už Motiejų Rutką (šeima) 
-už Izabelę Žiniauskaitę 
-už Antaną Sinkevičių (dukra su šeima) 
-už Uršulę ir Joną Mikšiūnus (Elzė Indriūnienė) 
-už Antaną ir Arūną Grigaitį 
-už Vandą Galinauskienę, Zenoną Galinauską (2 m.) 
ir Rimą Ivanauską (m. Lietuvoje) 
11 val. r. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios  

Pirmadienis, balandžio 13 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, balandžio 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Robertą Kosmoną 

Trečiadienis, balandžio 15 
8 v. r. - už Moniką Stanaitienę (šeima) 
-meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Irenai (dukra) 

Ketvirtadienis, balandžio 16 
8 v. r. - už vaikus ir anūkus (močiutė) 
-už Sofiją Statkienę (Stasė ir Sandra) 

Penktadienis, balandžio 17 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (M. Weber) 
-už Romą Kroną (tėvai) 
 
Šeštadienis, balandžio 18 
8 v. r. – už Albiną Garūną (žmona) 
-už Vincą Izokaitį (25 m.) 
-už Mariją ir Stasį Stembrus (Stasiuliai) 
-meldžiant Dievo palaimos Griškų šeimai 
-už Vytautą Šoliūną (Juozas Baužys) 
-už Leokadiją Kašubienę (D. Griganavičienė) 
-už Kazimierą Jakštą (šeima) 

Sekmadienis, balandžio 19 
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Juozą Kaciliauską 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-dėkojant Dievui už visas malones 
-prašant Dievo palaimos Stasui 
-už Oną ir Kazimierą Misiulius (sūnus) 
-už  Uršulę Sakalauskienę 
-už Uršulę Kraujutaitienę 
-už Oną ir Vytautą Sakalauskus 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Stasį Žilevičių (Ž. ir P. Pranckevičius) 
-už Petrą Čepą ir sūnelį Juozuką (žmona ir dukra) 
-už Kazimierą ir Joaną Skripkus 
-už Sofiją Statkienę (dukra Giedrė, sūnus Narimantas su 
šeimomis 
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 
-už Ingutę (4 sav.) 
-už Aldoną Petraitienę (1 m.) (dukra) 
-už Rasą Poskočimienę 
-už Kazį ir Reginą Kreivėną (Marchertai) 
-už Kazį ir Bronių Gudonius (Marchertai) 
-už Petronėlę Žilvienę ir šeimos intencija (anūkė) 
-Valerijos intencija 
-už Ksaverą Stankevičių (47 m.) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Rūtą Širvinskaitę (3 m.) 

Pirmadienis, balandžio 20 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, balandžio 21 
8 v. r. - už Hildą ir Juozą Kacilauskus 
-už Kazimierą Dapkų (Zita ir šeima) 

Trečiadienis, balandžio 22 
8 v. r. - už Stasę Keliuotytę 
-už Niną Liubinienę (Aldona Kamantienė) 

Ketvirtadienis, balandžio 23 
8 v. r. - už vysk. V. Brizgį (17 m.) 
-už Rūtos ir Dalios šeimas (mama) 

Penktadienis, balandžio 24 
8 v. r. - už Albiną Grigaitį 
-už Rasą Poskočimienę (Aldona Kamantienė) 
 
Šeštadienis, balandžio 25 
8 v. r. – už Kazimierą ir Juliją Misiulius (brolis) 
-už Vytautą Šoliūną (Aldona Kamantienė) 
-už Jurgį Butvilą ir šeimos mirusius 
-už Soltanų šeimą 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 



 KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų 
pokalbio (kiekvieno mėn. pirmąjį sekmadienį, 10 val. r. ) 

Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. susitarti su kapelionu dėl 
santuokos datos bei ruošos. 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 5:50 val. 
p. p. Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mi-
šių arba susitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėne-
sio penktadienį išpažinčių klausoma ryte prieš šv. 
Mišias nuo 7:30 val. 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

Vaikai ir suaugusieji ruošiami sakramentams. Kreip-
tis į seseles tel.: 630-243-1070. 

ADORACIJA 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių 
devyndienis už motinas. Pirmo-
ji Komunija, Sekminių Mišios 
lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mi-
šios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava varg-
dieniams. 
Misijos choro tradicinis kalėdi-
nis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

KALENDORIUS 

Kapelionas-kun. Antanas Saulaitis SJ -  630-257-5613 
Kapelionas būna Misijos raštinėje prieš ir po šv. Mišių. 
Kitu metu prašome kreiptis telefonu. 
Prelatas Ignas Urbonas -  630-243-0691 
Misijos seselės - 630-243-1070 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) - 630-738-1050 
Ses. Laimutė Kabišaitytė ir ses. Loreta Jonušaitė 
Jūratė Grabliauskienė (muzikos vadovė) - 630-362-4691 
Daina Čyvienė (raštinės sekretorė) - 630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
Genutė Razumienė (kanklininkė) - 708-289-8179 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 12 val.p.p. pirmadieniais,  
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. 

ŠVENTOS MIŠIOS 

Šeštadieniais    8 val. ryte               
Sekmadieniais  9 ir 11 val. ryte 
                           6 val vak. 
Šiokiadieniais   8 val. ryte 
 
PRIVALOMOS ŠVENTĖS 2009 m.: 
 
Visi sekmadieniai 
Sausio 1 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val.vak. 
Gruodžio 8 d. ir 25 d. - 8 val. r. ir 7 val. vak. 

Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos adora-
cija. Nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d. - 7 val. vak. ir nuo 
lapkričio 1 d. - 5 val. p.p. 



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
 
 TELEPHONE 
  630 257-5613 or 708 769-8878 
 
 CONTACT PERSON 
  Kristina Balniute 
  Daina Cyvas 
 
 SOFTWARE 
  MSPublisher 2003 
  Adobe Acrobat 8.0 
  Windows XP Home Edition 
 
 PRINTER 
  Hp psc 1310 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  April 12, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
              There are two additional pages added  in this bulletin. 
               Please print 1300 copies. 
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