
ŠLOVĖ  TAM, KURIS ATEINA VIEŠPATIES VARDU!!! 
 

VERBŲ SEKMADIENIS 
Nr. 118 (874) 2009 balandžio 5 d. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 

www.matulaitismission.com 



ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Nenugręžiau veido nuo tų, kurie 
mane plūdo: aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas (Iz 50, 4-7) 
 
Atliepiamoji psalmė - O Dieve, mano Dieve, kodėl 
mane apleidai? 
Antrasis skaitinys - Jis nusižemino, todėl Dievas jį 
išaukštino (Fil 2, 6-11) 
 
Evangelija - Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kan-
čia pagal Morkų (Mk (14, 1-72). 15, 1-39. (40-47) 
 
Mišiolėliuose:  148   psl. - Mišių maldos 
 449, 667   psl. - Mišių skaitiniai 
 1096 psl. - visuotinė malda 
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BALANDŽIO 12 d. 2009 SEKMADIENIS 
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS—VELYKOS 
 
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 

Balandžio 9 d.    

 
7 val. vak. 

Raminta Marchertienė 
Kęstutis Sušinskas 

A. Kamantienė 
S. Lisina 

  

Marija ir Tomas Čyvai 
Elzytė Degutytė 

Balandžio 10 d.    

 
7 val. vak. 

Irena Vilimienė 
Algis Kazlauskas 
Svajonė Kerelytė 

 
R. Žilienė 

J. Prialgauskienė 

 
Greta ir Simona Limontaitės 

Balandžio 11 d.    

 
8 val. vak. 

Dalia Žarskienė 
Margarita Matuliauskienė 

Vytautas Matuliauskas 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Ses. Laimutė Kabišaitytė 

 
Pijus ir Tumas Žarskai 

Balandžio 12 d.    

 
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 5 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

O. Daugirdienė 
J. Prialgauskienė 

Kovas Rugienius 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Jolanta Kilikevičienė 
Gintaras Kilikevičius 
Kęstutis Sušinskas 

 
D. Lietuvninkienė 

R. Žilienė 

 
 

Martynas ir Lukas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 
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        Pastaruoju metu palengvėjo 
kelionės pas ligonius ar šiaip į 
svečius. Kelią surasti padeda tokia 
griežtoka ponia Garminienė (plg. 
Garmin/GPS) (ar  gal  Garminaitė; 

Kaip randame kryptį... 

pavardė randama Mažojoje Lietuvoje). Įrašai prietaise 
ieškomą antrašą, ji apskaičiuoja kryptį, nurodo visus po-
sūkius. Jeigu nebūtum tinkamoje plento juostoje, nespėji 
persimesti arčiau išvažiavimo ir nukeliauji ne pagal jos 
nurodymus, griežtokai šaukia “Kairėn, kairėn”. Tada pasi-
piktinusiu balsu sako “Perskaičiuoju” ir suranda kelią į 
tikslą. Būtų mieliau, jeigu balsas nebūtų kieta liepiamąja 
nuosaka lyg vargšą žmogų bartų ir jam priekaištautų dėl 
nepaklusnumo, tačiau atleistina, nes tokia rūpestinga. 
 Stebina Garminienės įsipareigojimas keleiviui 
kelią parodyti. Anksti rytą, vėlų vakarą ji visuomet darbo-
vietėje. Net ir debesuotą dieną ar patamsyje sugeba susi-
gaudyti, kur esama ir kur važiuotina. Įsivaizduoju, kad 
kreipiasi šimtai ar tūkstančiai vairuotojų, o ji skiria laiką ir 
dėmesį šį keleivį prižiūrėti. Kai įvažiuoji į tunelį ar ilgą pa-
tiltę, išsigąsta ir įspėja, kad mūsų ryšys nutrūkęs, o tada 
atsidūsta, kai aikštėn išvažiuoji. 
 
  Kartais stengiesi visą žemėlapį pamatyti, bet ek-
ranėlis parodo tik dalį. Norėtųsi visą tos dienos gyvenimo 
kelionės vaizdą matyti, o paaiškėja tik pačioje kelionėje, 
maždaug žingsnis po žingsnio. Kai kelią senai žinai, ma-
lonu išgirsti vairuotojo įprastą kelią patvirtinančią Garmi-
nienę. Kartais ji pasiūlo geresnį būdą gerai žinomon vie-
ton nuvykti. Galų gale išeina gražus derinys tarp jos parei-
gų bei lūkesčių ir šioje žemėje važiuojančio žmogaus nuo-
vokos bei nuosprendžių. 
 
 Privažiavus ligonio namus, gydymo įstaigą, šeimi-
ninkų sodybą ar ieškomą kitos parapijos bažnyčią, Garmi-
nienė praneša, kad kelionės siekis atliktas. Jei įsismagi-
nęs pertoli nuvažiuoji, skubiai kartoja “Tikslas pasiektas”.  
 Kai iš atminties važiuoji, pasitaiko užkirstas ar 
patvinęs kelias, ji suranda aplinkkelį. Net ir po ilgos darbo 
dienos ar sudėtingo sukinėjimo po miestą ir naujus prie-
miesčius, ji tokiu pat balsu savo uždavinį uoliai vykdo. 
 Labai primena visa tai, kaip Šventasis Raštas, 
Dievo Žodis veikia krikščionio gyvenime. 
 
                                              Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

piktadarybės auka.  Tačiau klausydamiesi ilgos šios die-
nos Evangelijos apie Jėzaus pasmerkimą mirti ir Jo kan-
čią, stenkimės pajusti, kad visa tai vyko tik dėl to, kad Tė-
vas per savo Sūnaus kančią ir mirtį parodė kiekvienam iš 
mūsų savo begalinę meilę.  Jėzus visiškai atsiduoda Tė-
vui, kuris trokšta mūsų išganymo.  

Šios dienos skaitinių  
pamąstymas 

           Su Jėzaus įžengimu į Jer-
uzalę pradedame Didžiąją savaitę. 
Klausantis Jėzaus kančios skaity-
mo, iš karto atrodo nelengva  įžvelg-
ti Tėvo meilę. Atrodo, kad Jėzus 
tapo  tėviškojo  autoriteto  ir  žmonių  

               Evangelistas Morkus rašo, kad Jėzui paskutinį 
kartą iškvėpus, šventyklos uždanga perplyšo pusiau, nuo 
viršaus iki apačios. Senajame Testamente skaitome, kad 
toji uždanga skyrė žmones nuo švenčiausios šventyklos 
dalies. Tik vyriausias kunigas galėjo kartą metuose į tą  
švenčiausią vietą įeiti ir aukoti aukas už tautos nuodėmes.  
Šią uždangą  perplėšdamas Dievas atskleidė stulbinančią 
tiesą: Dievas ir Jo tauta niekuomet nebus atskirti.  Dabar 
visi galime girdėti Jo balsą ir asmeniškai patirti Jo artumą.   
             Šią Didžiąją  savaitę Jėzus nori įžengti į mūsų 
namus, į mūsų širdis ir pašalinti visas, nuo Jo skiriančias, 
uždangas.   Mums reikia tik ateiti pas Jį ir paprašyti.. Juk 
Jėzus dėl to ir mirė, kad žvelgdami į Jo kryžių ir Jo garbę, 
galėtume priimti Jo meilę. Atverkime savo širdį Jėzui.  
Atsisakykime visko, kas mus nuo Jo skiria, kad su Juo 
prisikeltume naujam gyvenimui.  
 
                                                      Vincas Kolyčius 

Viešpatie, kai Tau atveriu duris  
ir priimu Tave 

kaip laukiamą savo namų svečią, 
kartu su Tavimi praleistas laikas 

mane atgaivina. 
 

Prie Tavo stalo dalijuosi su Tavimi 
Tavo švelnumo ir Tavo stiprybės duona, 

Tavo džiaugsmo ir Tavo aukos vynu, 
išminties ir pažado žodžiu, 

padėkos ir atsidavimo į Tėvo rankas malda. 
 

Ir sugrįžtu į gyvenimo vargą 
kupinas nesunaikinamos ramybės. 

 
(C. M. Martini) 
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Norinčiuosius tapti Pal. Jurgio Matulaičio misijos nariais 
kviečiame į raštinę registruotis. Nėra svarbi jūsų nei mate-
rialinė, nei šeimyninė padėtis, nei statusas šioje šalyje, 
svarbus noras įsijungti į Misijos bendruomenę. Kviečiame! 

ŠVENTOSIOS SAVAITĖS 
TVARKARAŠTIS 

•          Balandžio 5 d., VERBŲ 
SEKMADIENĮ šv. Mišios - 9 ir 
11 val. r. ir 6 val. vak. 

•                Balandžio 9 d., DIDĮJĮ KET-
VIRTADIENĮ, 7 val. vak.– Paskuti-
nė vakarienė, Eucharistijos įsteigi-
mo šv. Mišios ir Švenčiausiojo sak-
ramento garbinimas iki 10 val. vak. 

•              Balandžio 10 d., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 
5:30 val. p.p.-  Kryžiaus kelias. 

       7 val. vak. - Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus 
pagerbimo pamaldos. 
•               Balandžio 11 d., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ,  
       8 val. vak. - suaugusiųjų  Krikšto pažadų atnauji-
nimas ir Sutvirtinimas, Velyknakčio Vigilijos šv. Mišios 
bažnyčioje. 
 
•                Balandžio 12 d. VELYKŲ SEKMADIENĮ, 
 7 val. r.- Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mi-
šios Jaunimo rūmuose. 
 9:15 val. r. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios Jau-
nimo rūmuose. 
 11 val. r. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios Jauni-
mo rūmuose. 
 
 Varpeliai: į Velyknaktį bei Velykų dienos Mišias 
kviečiame atsinešti varpelius, kuriais pritarsime gies-
mėms  “Garbė Dievui aukštybėse” ir “Aleliuja”. 
 
 Valgių šventinimas: Velyknaktį ir Velykų dienos 
Mišiose bus šventinami valgiai. Kviečiame atsinešti. 

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. 

             Didįjį penktadienį būna metinė rinkliava 
Šventosios Žemės reikalams. Vokelius iš narių dė-
žutės (arba nuo staliuko prie bažnyčios durų) gali-
ma įmesti ir sekmadienio rinkliavose. Per visą pa-
saulį surinktos aukos padeda prižiūrėti šventąsias 
vietas, šelpti vargšus, išlaikyti mokyklas, priimti 
maldininkus. Kviečiame prisidėti. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

          Meldžiamės už Misijos ligonius, 
prašydami jiems sveikatos ir stiprybės, o 
jų artimiesiems - ištvermės ir kantrybės: 
 
         Reginai Patlabienei, Hedvynai Dai-
nienei, Valerijai Stankevičienei, Teodorui 

Rudaičiui, Klemensui Polikaičiui,  Laimai Luneckienei, 
Birutei Vindašienei, Onai Baužienei, Genovaitei Kuli-
kauskienei, Izabelei Stončienei, Algiui Trinkūnui, 
Faustui Stroliai, Marijai Gelažienei, Glorijai, Reginai 
Vaitkūnienei. 

       Rekomenduotinos aplankyti kata-
likiškos internetinės svetainės: 
 
www.katalikai.lt 
www.uv.ten.lt (maldos grupė) 

www.bitute.lt (vaikams) 
www.joanitai.org (Šv. Jono bendruomenė) 
www.teresele.visiems.lt (Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė) 
www.tikiu.lt (krikščionybės žiniasklaidos tarnyba) 
www.tikrameile.lt (jaunimui) 
www.gailestingumas.lt (ses. Faustina, paveikslas) 
www.zodistarpmusu.lt 
www.giesmes.lt 

KATALIKIŠKOS INTERNETINĖS SVETAINĖS 

• RESPONSE 2009 
      Catholic Network of Volunteer Service kviečia įvairaus 
amžiaus žmones įsijungti į plataus pobūdžio su tikėjimu 
susijusias programas (jų yra netoli 200) savanoriškam 
darbui. Tokių darbo vietų yra visose 50 valstijų. Savano-
riai kviečiami pilnam etatui, taip pat galima pasirinkti, ko-
kiam laikotarpiui norėtumėte pasidarbuoti - nuo vienos 
savaitės iki vienerių metų ar ilgiau. Kviečiami visi - prade-
dant moksleiviais, baigiant pensijinio amžiaus žmonėmis, 
tiek vieniši, tiek susituokę ir turintys vaikų. 
       Susidomėjusieji informacinio bukleto gali teirautis 
nemokamu tel.: 1-800-543-5046 arba el-paštu: cnvsin-
fo@cnvs.org  
       Apie savanoriško darbo programas galima pasiskaity-
ti ir internete: www.cnvs.org 
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         Balandžio 19 d., sekmadienį, 7 val. 
vak. PLC konferencijų kambaryje vyks lietu-
vių anoniminių alkoholikų (AA) grupės “Viltis” 
atvirų durų susitikimas. Kviečiami apsilankyti 
visi tie, kuriems vienaip ar kitaip yra aktualūs 
AA gvildenami klausimai, problemos ir jų 
sprendimai. Papildoma informacija tel.: 708-
691-4400 arba 630-674-5414. 

AA GRUPĖS “VILTIS” SUSITIKIMAS 

RENGINIAI 

• 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). 

29-osios kasmetinės  
Didžiojo penktadienio  

eitynės vardan  
visuotinio teisingumo  

           Didįjį penktadienį, balandžio 10 d., 12-3 val. p. p. 
8 Dienos centras (8th Day Center) kviečia visus į 
Čikagos centrą prisijungti prie eitynių už visuotinį 
teisingumą, kurios prasidės Congress aikštės šiau-
rės rytiniame kampe (Michigan ir Congress). Tema - 
“Kas skelbs Žodį?” 
         Eitynės vyks Kryžiaus kelio principu, pakeliui 
sustojant penkiose stotyse (Congress Plaza, Board 
of Trade, Federal Plaza, Daley Plaza, Thompson 
Ctr. Plaza) ir atkreipiant dėmesį į neteisingų visuoti-
nių potvarkių skaudžią įtaką tam tikroms asmenų 
grupėms bei meldžiantis, kad tokie potvarkiai būtų 
keičiami. (Be kita ko bus atkreiptas dėmesys ir į 
imigracinius sunkumus bei su jais susijusius žmonių 
kentėjimus.) Visi kviečiami prisijungti. 
         Daugiau informacijos tel.: 312-641-5151 arba 
www.8thdaycenter.org 

NUN RUN !!! 

     Dėmesio netekėjusios merginos !!! 
   Jei jums 18-35 m., galbūt susidomėsite?  

        Balandžio 24 - 25 d. organizuojama NUN RUN 
ekskursija, truksianti parą ar šiek tiek ilgiau. Surinkta 
merginų grupė turės išskirtinę galimybę aplankyti 3-4 
vienuolynus ir artimiau susipažinti su vienuolių sese-
rų kasdieniu gyvenimu, veikla, buitimi ir pan. Sese-
rys maloniai kviečia merginas šiai ne kasdien pasi-
taikančiai patirčiai, kurioje jūs kartu melsitės, valgysi-
te, bendrausite, dalinsitės gyvenimiška patirtimi ir t.t. 
Seselės pasirūpins transporto priemonėmis ir viso-
mis išlaidomis. 
      Jei susidomėjote ar būtų reikalinga išsamesnė 
informacija apie ekskursiją, prašome registruotis pas 
ses. Lovina Pammit tel.: 815-464-3873 arba el. paš-
tu: Lovina.Pammit@provena.org 
       Šį ekskursijų projektą remia Office for Religious/
Chicago Archdiocesan Vocation Association 
(CAVA). 

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis  
Misijos raštinėje į sekretorę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  
Kristinai: kristina79@gmail.com 

Misijos biuletenį spausdinanti kompanija J. S. Paluch Co. 
praneša, kad norintieji įdėti savo reklaminį skelbimą į 
kompanijai priklausantį puslapį, turėtų kreiptis į jų atstovą 
Arūną Pažerūną. Tel.: 1-800-566-6170 

• 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. 

 
• Balandžio 24—26 d. Neringos stovyklavietėje vyks 

moterų rekolekcijos. Daugiau informacijos: 
www.neringa.org 

 
• Balandžio 25 d., šeštadienį, 6 val. vak. PLC Fondo 

salėje mokyklėlė “Žiburėlis” ruošia puotą “Fiesta”. Bi-
lietus galima įsigyti internetu: www.ziburelis.org 

 
• Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:15 val. p.p. PLC di-

džiojoje salėje organizacijos “Vaiko vartai į mokslą” 
koordinatorė Lietuvoje Žydrūnė Liobikaitė kalbės apie 
darbą su socialiai remtinomis šeimomis Lietuvoje. 



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 5 
9 v. r. - už Algį Tonkūną (Jeske šeima) 
-už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Agotą Valaitienę (šeima) 
-už Praną Narį (Nijolė Kaveckienė) 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už  Liudą Volodką 
-už Mariją Pranskevičius (1 m.) 
-už Leonorą 
-už Leoną ir mirusius tėvus (žmona) 
-už Bronislavą, Boleslovą, Jadvygą ir Mečislovą 
-už Anicetą Stropienę (duktė) 
-už Stasį Žilevičių (A. ir S. Domijonaitis) 
-už Ritą Kapočiūtę (“Vaiko vartai į mokslą”) 
-už Angelę Kukučionienę (Polikaičiai) 
-už Juozą Stropų (žmona) 
-už Skripkų šeimos mirusius 
-už Kleopą, Stanislavą, Steponą, Suzaną, Marcelę ir Andrių  
-už Viktorą Kasiulį 
-už Eleonorą, Mykolą, Jurgį, Rusandą (Nijolė) 
-už dr. Edmundą Bagdoną (1 m.) 
-už Vladislavą Užemeckienę 
-už Rimvydą Jakštą 
-už Rolandą Lipskį 
-už Antaną Vytį (dukra) 
-prašant sveikatos Jolantai ir Jūratei 
-už Ingutę (šeima) 
-už Vytautą Šoliūną (Bronė Abromauskienė) 
-meldžiant Dievo palaimos Danutės Petraitienės šeimai 
-už Oną, Vytautą, Valeriją, Tomą 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Ričardą 

Pirmadienis, balandžio 6 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, balandžio 7 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką (Aldona ir Zita) 
-už Veroniką Valaitienę (dukra) 

Trečiadienis, balandžio 8 
8 v. r. - už Juozą Grigutį (sesuo) 
-už Viktorą Kučą (šeima) 
-už Viktorą Kasiulį 

Didysis ketvirtadienis, balandžio 9 (žr. psl. 4) 

Didysis penktadienis, balandžio 10 (žr. psl. 4)  
 
Didysis šeštadienis, balandžio 11 (žr. psl. 4) 

Sekmadienis, balandžio 12 - ŠV. VELYKOS 
7 val. r.- Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 
Jaunimo rūmuose. 
9:15 val. r. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios Jaunimo r. 
11 val. r. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios Jaunimo r. 

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) 



 KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto 
tėvų pokalbio (kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadie-
nį, 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 

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. 

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 
Romas Fabijonas (tarybos pirmininkas) - 708-448-4027 
Jūratė Lukminienė (muzikos vadovė) - 708-257-0645 
Daina Čyvienė (raštinės sekretorė) - 630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 12 val.p.p. pirmadieniais,  
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. 

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. 

ŠVENTOS MIŠIOS 

METINIS KALENDORIUS 

Sausis Metinis Misijos narių susirinkimas, 
apskaitos, tarybos narių rinkimas. 
Susirinkimo data - sausio 18 d. 
 

Vasaris/kovas Gavėnios susitelkimo dienos. 
Religinis koncertas. 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių de-
vyndienis už motinas. Pirmoji Ko-
munija, Sekminių Mišios lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mišios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava vargdie-
niams. 
Misijos choro kalėdinis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 



 
 
 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 5, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
               Please print 900 copies. 
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