
 

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 
Tinklapis: www.matulaitismission.com 

El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 

Pal. Jurgio Matulaičio Misija rūpinasi jos narių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu  
ugdymu. Lietuvių kalba skelbia Kristaus Evangeliją, puoselėja lietuviškas 

 religines tradicijas ir papročius, taip pat katalikiškai  
auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje. 

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 
Ses. Laimutė Kabišaitytė ir ses. Loreta Jonušaitė 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) - 630-738-1050 
Jūratė Grabliauskienė (muzikos vadovė) - 630-362-4691 
Daina Čyvienė (raštinės vedėja) - 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. 

Nr. 130 (886) 2009 birželio 28 d. 
XIII EILINIS SEKMADIENIS 
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Liepos 5 d. 2009 SEKMADIENIS 
XIV EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Atkakli tai tauta, tačiau bent teži-
no, kad pranašas buvo jų tarpe (Ez 2, 2-5) 
Atliepiamoji psalmė - Mūsų akys nukreiptos į Vieš-
patį, laukia, kad pasigailėtų. 
Antrasis skaitinys - Aš mieliausiu noru girsiuosi silpnu-
mais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje (2 Kor 12) 
Evangelija - Tik savo tėviškėje taip negerbiamas 
pranašas (Mk 6, 1-6) 
 
Mišiolėliuose:  261   psl. - Mišių maldos 
 735   psl. - Mišių skaitiniai 
 1107 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Per velnio pavydą mirtis atsirado 
(Išm 1, 13-15; 2, 23-25) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, aš tave aukštinsiu: 
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei. 
 
Antrasis skaitinys - Jūsų perteklius tepapildo var-
gingųjų brolių nepriteklių (2 Kor 8, 7. 9. 13-15) 
 
Evangelija - Mergaite, sakau tau, kelkis! (Mk 5, 21-
24. (25-34). 35-43) 
 
Mišiolėliuose:  249   psl. - Mišių maldos 
 732   psl. - Mišių skaitiniai 
 1106 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
29 d. P Šv. Petras ir Paulius, apaštalai 
 Apd12, 1-11; Ps 34; 2 Tim 4, 6-18; Mt 16,13-19 
 
30 d. A Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai 
 Pr 19, 15-29; Ps 26; Mt 8, 23-27 
01 d. T Pr 21, 5. 8-20; Ps 34; Mt 8, 28-34 
02 d. K Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė 
 Gal 4, 4-7; Lk 1, 46-55; Mt 2, 13-15. 19-23 
 
03 d. P Šv. Tomas, apaštalas 
 Ef 2, 19-22; Ps 117; Jn 20, 24-29 
04 d. Š Šv. Elzbieta Portugalė 
 Pr 27, 1-5. 15-29; Ps 135; Mt 9, 14-17 

Birželio 28 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 
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vaizdas parodė   žmogaus krūtinę skrodžiantį gydytoją. 
To nualpusiojo  kambariokas ligi šiandien nebijo nei krau-
jo, nei kraujo vėdarų, nei sultingų burokų, spanguolių ar 
pomidorų sulčių. 
 Visai kitaip Senajame Įstatyme (Testamente) ir 
Jėzaus laikais. Paliesti kraują reiškė tapti nešvariu, netin-
kamu Dievo tautos apeigose pilnai dalyvauti. Todėl kuni-
gas ir levitas nesustojo padėti sužeistam žmogui kelyje į 
Jerichą – ne kad nemylėjo savo artimo, bet nenorėjo susi-
tepti ir negalėti šventadienį šventykloje Dievą garbinti. 
(Dievo tautos nariais negalėjo būti žmonės su negalia, 
raupsuoti ir pan.). 
 Todėl ir šios dienos Evangelijos ilgametė ligonė 
buvo pernelyg drąsi, norėdama pasveikti, kraujuodama 
palietė Jėzaus rūbą. Užtai ir susigėdo, nes būtų padariusi 
pranašą “nešvarų”, suteptą ir netinkamą su Dievu ben-
drauti. Jėzus tuos visus prietarus bei nuostatus apverčia 
aukštyn kojom, ne priekaištaudamas, o pagirdamas ir su-
teikdamas jai sveikatą. Nemažiau drąsus jo žygis iš numi-
rusių prikelti dvylikmetę mergaitę – ne vyruką, o moteriš-
kos giminės mažametę. Prisilietimas prie numirėlės irgi 
paversdavo žmogų “nešvariu”. 

Prisimename, kad tais laikais, kaip ir šiandien kai 
kuriose kultūrose moteris (žmona) ir vaikai yra namų šei-
mininko nuosavybė, panašiai kaip jo kupranugaris, asilas, 
buivolas, ožkos ir avys. Jėzus perkelia tuos šeimos bei 
teisinius santykius į visai kitą lygį, pripažindamas ir mo-
ters, ir ligonės, ir mažos mergaitės vertę Dievo ir Dievo 
šeimynos akyse. Ir kraujo reikšmė visai nubraukta iš Die-
vą pažinti kliūčių sąrašo. (Mūsų Bažnyčioje iki pastarųjų 
laikų dar galiojo taisyklė, kad gydytojas negalįs tapti kuni-
gu, kadangi operuodamas liečia kraują). 

Žmogus sutvertas pagal Dievo paveikslą. Ne tik 
raumeningas sveikuolis, bet kūdikėlis, vyriškis ar moteriš-
kė, jaunuomenė, senoliai, sergantys, skriaudžiami, nelai-
mingi. Kas patarnauja kitam, joje ar jame patiria Dievo 
suteiktą gyvybę, orumą ir teisę betarpiškai Dievą vadinti 
Tėvu lygiaverčių šeimoje. 

 
                                 Tėvas Antanas Saulaitis SJ  

Apie kraujo baimę ir  
lygiavertiškumą prieš Dievą 

         Kai (jėzuitų) universitete mo-
kėmės biologijos, teko pjaustinėti 
žuvis, varles ir kt. bei žiūrėti medi-
ciniškus filmus. Šalimais sėdėjęs 
mano  kambariokas  sukniubo, kai 

Priimkite Dievo dovanas ir 
būkite nepaprastai dėkingas. 

Dėkokite, jei davė jums turtų, 
naudokite juos dalydamiesi su 

tais, kurie neturi nieko.  
VISUOMET DALYKITĖS 

SU KITAIS. 

Visi esame Dievo vaikai, todėl svarbu dalytis Jo dovano-
mis. Nesikrimsk dėl to, kad pasaulyje egzistuoja problemų 

- paprasčiausiai atsiliepk į žmonių poreikius. 
 

Jeigu Dievas davė jums turto dovaną, naudokite tai Jo 
tikslams: padėkite kitiems, vargstantiems, kurkite darbo 
vietas, duokite kitiems darbo. Nešvaistykite savo turto. 

Turėti maisto, namus, orumą, laisvę, sveikatą ir išsilavi-
nimą—visa tai irgi Dievo dovanos. Štai kodėl privalome 

padėti mažiau už mus apdovanotiems. 
 

VISKĄ DIEVAS DUODA IR PASIIMA.  
TAIGI DALYKITĖS VISKUO, KAS JUMS DUOTA... 

 
                                                 /Motina Teresė/ 

Iš Dievo meilės krikščionys mokosi padėti  
vargšams ir dalytis su jais savo materialinėmis 
bei dvasinėmis gėrybėmis. Toks rūpinimasis  

suteikia ne tik medžiaginę pagalbą bėdų  
ištiktiesiems, bet ir progą dvasiškai tobulėti  
davėjui, kuris skatinamas neprisirišti prie šio  

pasaulio gėrybių. Atminkite, kiekvienas asmuo 
yra brangesnis už viso pasaulio auksą. 

 
/Jonas Paulius II/ 

           Mirė 500 dolerių banknotas ir nu-
siuntė jį Dievas į pragarą, kad degintų 
amžinoje ugnyje. Kai po mirties prie ro-
jaus  vartų  pasirodė  1 doleris,  Dievas iš  

karto jį priėmė ir suteikė vietą šalia savęs. 500 dole-
rių banknotas pradėjo piktintis dėl tokios 
neteisybės. Tada Dievas jo paklausė: 
         - Pasakyk man, ar kai gyvenai že-
mėje, kas nors bent kartą yra matę tave 
bažnyčioje? 
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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! 

Nemokamas psichologinės pagalbos          
tel.: 1-866-438-7400 pirmadienį ir 
ketvirtadienį nuo 6 iki 10 val. v.  

 

LIETUVOJE 

Liepos 6 d., pirmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišios Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. Giedos jungtinis 
„Dainavos“ (Čikaga, vad. D. Polikaitis) ir Vilniaus jėzui-
tų gimnazijos jaunimo (vad. L. Abaris) choras. 
11:30 val. r. – ekskursija po Vilniaus jėzuitų gimnaziją. 
12:00, vidudienį – priešpiečiai  
2:00 val. p. p. - Dainų šventės eitynės 
Tel. pasiteiravimui: (630)243-6234  
(Baltijos jėzuitų plėtros raštinė). 

 KRIKŠTAS 

         Šventoji Dvasia ateina pas mus 
per Krikštą ir pripildo Kristaus artu-
mo. Prašykime, kad Ji liepsnotų nau-
jųjų krikščionių širdyse.  

Vaiva Beatričė Nainytė 
(Palos Hills) 

Tėvai:              Vida Kerdokaitė ir Renatas Valdas Nainys 
Kr. tėvai:         Vilma ir Eugenijus Paulavičiai 
 

Dominykas Mirinavičius 
(Naperville) 

Tėvai:              Gintarė Bečiūtė ir Rūtenis Mirinavičius 
Kr. tėvai:        Justina Grigonytė ir Svajūnas Mirinavičius 
 
 
Apeigas vedė ir Krikšto sakramentą teikė  tėvą Antaną 
Saulaitį SJ pavaduojantis kun. Gediminas Jankūnas. 

NAUJIEJI MISIJOS NARIAI 

Sveikiname ir džiaugiamės  
naujaisiais Misijos nariais 

Edmundas ir Edita Augustinavičiai su sūnumis Mantu ir 
Edvinu (Downers Grove), Gintaras ir Leonora Ramaškevi-
čiai su dukra Egle (Darien), Modestas ir Irena Žikai su 
vaikais Otilija ir Karoliu (Lemont), Dalius ir Rasa Kedainiai 
su dukrele Emilia (Naperville), Ričardas ir Ingrida Pociai 
su dukra Erlanda (Woodridge), Gediminas ir Marytė Vit-
kauskai su sūnumi Audrium (Lisle), Kastytis ir Jolanta Lat-
viai su vaikais Aru, Goda ir Matu (Palos Park), Vaidas ir 
Danguolė Valentinavičiai su sūnumi Luku (Lisle), Laimis ir 
Laura Gradzevičiai su dukrele Rūta (Plainfield), Ainaras ir 
Nikė Alijošius su vaikais Ariumi ir Alekse (Hickory Hills), 
Svajūnas Mirinavičius ir Justina Grigonytė (Darien), Rena-
tas ir Vida Nainiai su dukrelėmis Laura ir Vaiva (Palos 
Hills), Dalė Jockell (Glen Ellyn), Artūras Sadauskas ir Rita 
Vaitiekūnaitė su dukrele Simona (Lake Zurich), Gintaras ir 
Milda Jociai su vaikais Danieliumi ir Ema (Naperville), 
Vytautas Ankštutis ir Svetlana Sinkevič su sūneliu Simonu 
(Lemont), Marius Mažūna ir Raminta Butrimaitė su dukre-
lėmis Gabija ir Patricija (Orland Park). 

         Po kelių mėnesių svarsty-
mo išrinkta Lietuvos jaunimo die-
nų 2010 tema. 
 
         LVK jaunimo pastoracijos 
taryba prašė pagalbos jaunų 
žmonių, renkant tinkamiausią, 
aktualiausią temą iš šešerių pa-
siūlytų. Balsavime dalyvavo virš 
400 žmonių.  

LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ 2010 TEMA 

         Daugiausiai palaikymo sulaukė temos „Kelkis ir eik“ 
– 118 balsų ir „Tiesa padarys jus laisvus“ - 93 balsai. Po 
ilgų diskusijų ir gilesnių temų nagrinėjimų, pasirinkta 
„Kelkis ir eik“ (plg. Paralyžuotojo išgydymas Mk 2,1-12). 

REIKALINGI ROŽINIO MEISTRAI 

           Pelno nesiekianti organizacija Our Lady’s 
Rosary Makers kviečia visus tikinčiuosius pri-
sidėti prie Mergelės  Marijos kvietimo melstis 
rožinį bei skaitinti tuos, kurie dar nežino, kokia 

stipri ir galinga yra rožinio malda. Tuo tikslu esame 
kviečiami prisidėti dirbinant rožinius įvairioms misijoms 
Valstijose ir pasaulyje. Kas norėtų imtis šios kilnios ir 
niekaip neįpareigojančios misijos kviečiami užsisakyti 
pradedančiojo rinkinuką ($13.50), kuriame rasite visas 
reikalingas dalis, padirbinti 50 rožinių.  
 
          Užsakymą galima siųsti paštu (OLRM, 4611 Po-
plar Level Road, PO Box 37080, Louisville, Kentucky 
40233), tel.: (502) 968-1434, e-paštu: www.olrm.org  
Keiskime pasaulį, dovanodami jam savo rožinį.  
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Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę 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 

            Keliaujančiųjų iš Lietuvos ir turin-
čių vietos lagamine prašome sustoti Vil-
niaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Misijon 
atgabenti Šv. Raštų ir kitų religinių knygų. 
Darbo valandomis kreiptis į jėzuitų sekre-
torę Renatą Vilniuje, tel.: (5) 212-1715 
arba mob. 8-699-31956, Kaune - į ses. 

Prancišką Bubelytę, tel.: (37) 73-04-88. Iš anksto nuošir-
džiai dėkojame. 

KELIAUJANČIŲJŲ IŠ LIETUVOS DĖMESIUI 

RINKLIAVA 

Birželio 14 d. 9 val. - $1293 
 11 val. - $2363 
 6val. - $317 

           Papildomų rinkliavų atvejais čekius prašo-
me rašyti J. Matulaitis Mission vardu. 

Birželio 21 d. 9 val. - $1268 
 11 val. - $1070 
 6val. - $326 

       Popiežiaus Benedikto XVI-ojo mal-
dų intencijos šių metų liepos mėnesį: 

              Kad Bažnyčia dėl visų pasaulio 
šalių krikščionių liudijimo būtų sutaikintos 
žmonijos kaip vienos Dievo šeimos bran-
duolys ir sėkla. 

          Kad krikščionys Vidurio Rytuose galėtų laisvai gy-
venti savo tikėjimu ir taptų susitaikinimo bei taikos įrankiu. 

Seneliams kunigams  -$215 

MISIJOS 

TARYBA 
          Misijos tarybos posėdyje 
birželio 16 d. buvo nuspręsta: 
            Misija išnuomos PLC 
kambarį F-123, kad būtų 
daugiau vietos visiems Misi-
joje vykdomiems darbams.   

         Visi administraciniai, finansiniai ir rinkliavos darbai 
bei dokumentai bus perkelti į naujas patalpas.  Dabartinė 
vieta bus atremontuota zakristija, skirta kunigams prieš 
Mišias susikaupti bei asmeniškai susitikti su žmonėmis. 
 
        Taryba ėmėsi naujo strateginių procedūrų plano – “Payments to 
Vendors” ir “Employee and Volunteer Reimbursements”. 
 
        Renginių komitetas ieško savanorių padėti Misijos 20 
metų jubiliejinėje šventėje, kuri prasideda gruodžio 31 d. ir 
bus švenčiama visus metus.  Planavimas jau prasideda ir 
yra numatoma aukoti jubiliejines Mišias, surengti jubiliejinį 
pokylį, surašyti Misijos istoriją bei kitų įdomių įvykių. Pra-
šome savanorių į pagalbą. 
 
         Tikintieji taip pat yra maloniai prašomi kiek gali 
prisidėti prie bendrųjų Misijos veiklos ir darbų: 
 
• Misijos narių adresų atnaujinimas. 
• Elektroninių adresų sąrašo sudarymas. 
• Misijos istorijos duomenų tvarkymas ir surašymas. 
• Priėmusiųjų įvairius sakramentus Misijoje duome-
 nų bazės sukūrimas. 
• Naujų Misijos knygų surašymas. 
• Giesmyno sudarymas. 
• Aukų rinkimas ir skaičiavimas. 
• Savanorių sąrašo sudarymas ir savanoriško dar-
 bo organizavimas. 
• Sveikinamojo segtuvo naujiems nariams sudarymas. 
• Bendruomenės diena – organizavimas ir pagalba 
 Misijos 20 metų jubiliejinė šventė – organizavimas 
 ir pagalba. 
 
      Savanoriai maloniai prašomi prisistatyti raštinėje. 
 

                                                          Misijos taryba 

         Misijos žiniaraščio paskutiniajame lape reklaminius 
skelbimus įdėjusios bendrovės, organizacijos bei pavieniai 
verslo atstovai labai prisideda remiant šio žiniaraščio lei-
dybą. Dėkodami ir vertindami jų paramą, maloniai kvie-
čiame Misijos narius ir svečius atkreipti dėmesį į reklami-
nius skelbimus ir su mūsų rėmėjais atitinkamai  bendra-
darbiauti. Ačiū! 



Birželio 28, 2009                                                         XIII EILINIS SEKMADIENIS                                                                            6 

MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, birželio 28  
9 v. r. - už Povilą Norvilą (šeima) 
-už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-prašant sveikatos Juozui ir Petrui  
-už Oną Aldoną Laurinaitienę ir šeimos mirusius 
-už mirusius ir gyvus geradarius 
-už Vytautą Šoliūną (T. ir R. Biručiai) 
-už Juozą Stropų (Genė ir Liucė) 
-už Leoną Trašką (draugai) 
-už Kazį Kreivėną (Dėdinas ir Juodikienė) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Anelę Vandą Lesčinskienę 
-už Joną Jurkūną 
-prašant Dievo palaimos Šarūnės Braziulienės šeimai 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Birutę Jokubauskaitę (1 mėn.) (dukters šeima) 
-už Vytautą Jonušą (šeima) 
-už Liudą Griauzdienę (Juodikienė) 
-už Edmundą Kazragį (brolis ir giminės) 
-už Oną Žukienę (sūnūs Audrius ir Algis) 
-už Antaną Laurinaitį (1 mėn.) 
-už Zitą 
-prašant palaimos Jurgitai, vaikams ir anūkams 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Onutę Budrienę 

Pirmadienis, birželio 29 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, birželio 30 
8 v. r. - už Povilą Norvilą (O. Norvilienė) 
-už Stefaniją Račiūnienę (duktė) 

Trečiadienis, liepos 1 
8 v. r. - už Sigitą Dygaitį 
-už Danutę Norbutienę ir sūnų Vaidotą 

Ketvirtadienis, liepos 2 
8 v. r. - už Vandą Gvildienę (Zita) 
-už Albiną Augulį 

Penktadienis, liepos 3 
8 v. r. - už Jadvygą Tuminauskienę ir Juozą Tuminauską 
-už Janiną Stanionienę 
-už Erlandą Klasauską 

Šeštadienis, liepos 4 
8 v. r. - už Anelę Šulaitienę (šeima) 
-už Mariją ir Kazį (duktė) 
-už Liauterijų Bačinską 
-už Stefaniją ir Praną Račiūnus (Vida) 

Sekmadienis, liepos 5  
9 v. r. - už Bronislavą Garbaliauskienę 
-už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Praną Narį (S. ir S. Džiugai) 
-prašant Dievo palaimos Jeroslavai ir Eugenijui 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Juozą ir Vytautą Sakalauskus 
-už Marytę, Joną ir Jurgį Kolytus 
-už Dominą Morkevičių 
-už Liuciją ir Petrą Daknius 
-prašant sveikatos Onutei ir Sigitui Korsakams (sesuo) 
-už Anelę ir Adomą Korsakus (dukra) 
-už Ramojų Petraitį ir tėvelius 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Grabliauskų šeimai 
-už tėvelius Lebeckus 
-už ponią Liaportą 
-už Joną Sabaliauską (sūnus) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Barborą Blinstrubas 

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

Antradienis, liepos 7 
8 v. r. - už Danutę Orentienę (Korzonai) 
-už Birutę Gudaitienę (Marija Bartkus) 
-už Oną ir Kazimierą Aukštinaičius (Bačinskienė) 

Trečiadienis, liepos 8 
8 v. r. - už Albiną Garūną (žmona) 
-už Agotą ir Kazimierą Bačinskus (Bačinskienė) 

Ketvirtadienis, liepos 9 
8 v. r. - už Julių Plaušinaitį (Kerelių šeima) 
-už Barborą ir Juozą Liutikus 

Penktadienis, liepos 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už Juozą Gvildį ir Viktorą Kalainą (Vanda Gvildienė) 

Šeštadienis, liepos 11 
8 v. r. - už Algį Stankus - Saulaitį (1 m.) (Romas ir dalia) 
-už Vytą Kolį (Aldona Stasiulienė) 
-už Mariją Esą Pabedinskaitę - Fisher (sveikatos) 

Šv. Mišių užprašymas 
Sudėtinės Mišios laikomos du kartus per savaitę - 
šeštadieniais 8 val. r. ir sekmadieniais 9 val. r.  
Kviečiame prisidėti ne vėliau kaip prieš savaitę.  



 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 

Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės. Kreiptis 
tel.: 630-243-1070. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakra-
mentui bei suaugusiųjų įkrikščioninimo programos va-
dovė - Grasilda Reinytė-Petkus. Tel.: 630-257-5613 

ADORACIJA 

Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos Šven-
čiausiojo Sakramento adoracija. Nuo kovo 1 d. - 7 
val. vak. ir nuo lapkričio 1 d. -  5 val. p.p. 

METINIS KALENDORIUS 

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 

ŽIDINIO pamaldos vyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį 8 val. ryte. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. - vaikų Mišios 
(mokslo metais) 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

Renkasi antradieniais 7 val. vakare PLC skaitykloje 
(už Bočių menės). Priimami visi norintieji. 

ĮSTOJIMAS Į MISIJĄ 

Norintieji priklausyti Misijai registruojami raštinėje. 

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasi-
nio pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemo-
kamai. 

BIBLIOTEKA 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 

NEĮGALIESIEMS 

Veikia liftas prie didžiųjų bažnyčios durų platformos. 
Rakto teirautis misijos raštinėje. 
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