
 

 

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 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. 

Nr. 127 (883) 2009 birželio 7 d. 
ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ 
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Birželio 14 d. 2009 SEKMADIENIS 
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) 
 
Pirmasis skaitinys - Tai kraujas sandoros, kurią su 
jumis sudarė Viešpats (Iš 24, 3-8) 
Atliepiamoji psalmė - Išganymo taurę pakelsiu, 
Viešpaties vardą kartosiu. 
Antrasis skaitinys - Kristaus kraujas nuvalys mūsų 
sąžinę (Žyd 9, 11-15) 
Evangelija - Tai mano kūnas, tai mano kraujas (mk 
14, 12-16. 22-26) 
 
Mišiolėliuose:  245   psl. - Mišių maldos 
 698   psl. - Mišių skaitiniai 
 1114 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpats yra Dievas, ir nėra jokio 
kito (Įst 4, 32-34. 39-40) 
 
Atliepiamoji psalmė - Laiminga tauta, kuri savo 
Dievu Viešpatį laiko. 
 
Antrasis skaitinys - Jūs gavote įsūnystės Dvasią, 
kurioje šaukiame: “Aba, Tėve!” (Rom 8, 14-17) 
 
Evangelija - Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sū-
naus, ir Šventosios Dvasios (Mt 28, 16-20) 
 
Mišiolėliuose:  243   psl. - Mišių maldos 
 695   psl. - Mišių skaitiniai 
 1102 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
08 d. P 2 Kor 1, 1-7; Ps 34; Mt 5, 1-12 
 
09 d. A Šv. Efremas, diakonas, Bažn. mokytojas 
 2 Kor 1, 18-22; Ps 119; Mt 5, 13-16 
 
10 d. T 2 Kor 3, 4-11; Ps 99; Mt 5, 17-19 
11 d. K Šv. Barnabas, apaštalas 
 Apd 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13 
 
12 d. P 2 Kor 4, 7-15; Ps 116; Mt 5, 27-32 
 
13 d. Š Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažn. mok. 
 2 Kor 5, 14-21; Ps 103; Mt 5, 33-37 

Birželio 7 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 
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parapijos kaimietė žinojo, kaip suvilioti mažojo angeliuko 
sielą, manydama, kad ne katalikai krikščionys nesižegno-
ja. Už taisyklingą žegnonę duodavo saldainį, taip kad iki 
šios dienos dabar jau peraugusiam anūkėliui maldos me-
tu labai norisi šokolado ar kito dietinio saldumyno.  
 Mūsų žegnonė ir iškilmingų maldų pabaiga visuo-
met išreiškia krikščionių tikėjimą Švenčiausiąja Trejybe – 
Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. 
 Kaip gali būti trys Asmenys, o tik vienas Dievas? 
Čia į pagalbą žiūrime į trilapį dobilą, kurio trys lapeliai vieno-
di, sudaro vieną lapą. Arba liaudies mene (ir ant JAV dolerio 
piramidės) trikampis su Dievo Apvaizdos akimi, neturinčia 
akies vokelio, kadangi mūsų Dievas niekad nemiega, visada 
su meile žiūri į kūrinija ir dalyvauja jos gyvenime. 
 Mene Švč. Trejybė vaizduojama ir Dievu Tėvu – 
barzdotu seneliu, Sūnumi Jėzumi Kristumi ant kryžiaus ir 
Šventąja Dvasia balandžio pavidalu. Vienas labiausiai 
patinkančių įvaizdžių yra Andriaus Rublievo (1360-1430) 
ikona, vaizduojanti tris jaunus vyrus prie apskrito stalo. 
 Kaip besistengtume Švč. Trejybę suprasti ar iš-
aiškinti, lieka giliausias Dievo slėpinys, apreikštas žmo-
nėms, užrašytas Šv. Rašte. Triasmenis Dievas visai kūri-
nijai davė gyvybę, išgelbsti iš nuodėmės ir baimės, kvie-
čia ir įgalina į bendrystę su savimi. 
 Tikėjimas vienu, vieninteliu Viešpačiu Dievu liudi-
jamas Senajame Įstatyme ir yra bendras žydams, krikš-
čionims, musulmonams. Trejybė apreikšta Jėzaus gyveni-
mu ir mokymu, liudijamu Naujajame Testamente. Kol ne-
matysime Dievo veidas į veidą, nesutiksime akis į akį, 
nesugebėsime Trejybės slėpinio gelmių semtis. Mūsų 
pačių labui kūrinija, Dievo Apvaizdą priskiriame Tėvui, 
išganymą – atpirkimą Sūnui, augimą, brendimą, liudijimą 
Šventajai Dvasiai. 
 Geriausias parodymas apie Dievą kaip trijų asme-
nų bendruomenę yra žmogaus prigimtyje ryškus troški-
mas bendrauti su kitais, kurti šeimą, ieškoti bendruome-
nės ir ją ugdyti, iš dosnios širdies tarnauti kitiems žmo-
nėms.   
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Švenčiausioji Trejybė 

          Kai mažas gimiau, senelė 
(tėvo motina) labai rūpinosi, kad 
jos anūkėlis užaugtų kataliku. Mat, 
vaikelio motina buvo  liuteronė, jos 
tėvas – liuteronų kunigas Panevė-
žyje. Uoli  ir neraštinga  Meškuičių 

      Šiandien Lietuvoje - 
Tėvo diena. Širdingai 
sveikiname visus esa-
mus ir būsimus tėve-
lius šiapus ir kitapus 
Atlanto. 

  -Tėveli, ar užaugęs galėsiu daryti ką 
noriu, neklausdamas mamos leidimo? 
 -Taip, sūnau, galėsi. 
 -O tai kada tu užaugsi, tėveli? 

        Visos motinos tikisi, kad jų dukterys 
susiras geresnius vyrus, negu joms teko. 
Bet kiekviena motina yra tvirtai įsitikinusi, 
kad jos sūnui nepavyks rasti geresnės 
žmonos, nei pasisekė jo tėvui. 

LIETUVIŠKOS TĖVO DIENOS PROGA 
 

Apie vaikų auklėjimą 
 

Jūsų vaikai nėra jūsų. 
Jie sūnūs ir dukros Gyvenimo, paties savęs besiilginčio. 

Jie ateina per jus, bet ne iš jūsų. 
Ir nors jie su jumis, bet jie jums nepriklauso. 

Jūs galite duoti jiems savo meilę, bet ne savo mintis, 
Nes jie turi savąsias. 

Jūs galit priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas, 
Nes sielos gyvena rytdienos rūme, kuriame apsilankyti 

jūs negalite netgi svajonėse. 
Jūs galite stengtis būti tokie kaip jie - net nesistenkite 

jų padaryti panašių į save. 
Nes gyvenimas negrįžta atgal ir negaišta su vakardiena. 

Jūs - lankai, iš kurių kaip gyvos strėlės  
skrieja paleisti jūsų pačių vaikai. 

Šaulys mato taikinį amžinybės kely. 
Jis įtempia jus savo galia, kad  
Jo strėlės lėktų greitai ir toli. 

Tegul jūsų buvimas šaulio rankoje teikia tik džiaugsmą. 
Nes kaip jis myli strėlę, kuri skrieja, 

taip Jis myli ir lanką, nes jis yra tvirtas. 
 

/Kahlil Gibran “Pranašas”/ 
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Aria S. Main 
(Lisle) 

Tėvai:            Kęstutis Stančiauskas ir Gailė A. Main 
Krikšto tėvai: Raimundas ir Joana Zubrickienė  

KRIKŠTAS 

       Naujai gimusiajai iš Krikšto vandens ir 
Dvasios Viešpats išliejo savo malonę. Mels-
kime, kad pakrikštytoji savo širdyje išlaikytų 
gyvą Šventosios Dvasios dvelkimą. 

          Tėvo dienos novenos vokeliai – 
prie bažnyčios durų ir zakristijoje. De-
vyndienis gyviems ir mirusiems tėvams  
atminti  prasideda  šiandien, birželio 7 d. 

TĖVO DIENOS NOVENA 

Visą birželio mėnesį po kasdienių šv. Mišių 
 kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

          Meldžiame Dieve, išgydyk mūsų Misijos  ligonius. 
Tegul jie auga tikėjimu ir viltimi, Tavo Vardo šlovei atgau-
na sveikatą, kad per Tavo meilės stebuklus ir ženklus Ka-
ralystė vis labiau augtų mūsų širdyse. 

            Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami jiems 
sveikatos ir stiprybės, o jų artimiesiems ir slaugytojams - 
ištvermės ir kantrybės: 

           Aldonai Kaminskienei, Teresei Lesniauskienei, 
Nijolei Vardienei, Stasei Kankus, Reginai Patlabienei, 
Hedvynai Dainienei, Valerijai Stankevičienei, Klemen-
sui Polikaičiui,  Laimai Luneckienei, Birutei Vindašie-
nei, Sauliui Acelinui, Onai Baužienei, Genovaitei Kuli-
kauskienei, Izabelei Stončienei, Algiui Trinkūnui, 
Faustui Stroliai, Marijai Gelažienei, Reginai Vaitkūnie-
nei ir mažylei Glorijai. 

         Apie ligonius bei jų būklę kviečiame pranešti Misijos 
raštinėje. Vyskupijos įgaliotieji Komunijos dalytojai gali 
aplankyti jūsų namus, atnešti Komuniją. 

           Tėvas Antanas Saulaitis SJ birželio 14 d. išvyksta į 
aštuonių dienų jėzuitų rekolekcijas prie Clevelando. Taip 
pat ruošiasi  aplankyti seserį bei bičiulius JAV rytuose. I 
Misiją sugrįš liepos 3 d. Kapelioną pavaduos kun. Gedimi-
nas Jankūnas. 

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! 

PASIRUOŠIMO KRIKŠTUI SUSITIKIMAI 

            Žadantys krikštyti vaikučius šią vasarą yra 
kviečiami dalyvauti tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje. 
                 Kitas susitikimas planuojamas 
(DĖMESIO!!!) birželio 21 d. (ne 28 d., kaip buvo 
skelbiama anksčiau). Liepos m4nes5 susitikim7 ne-
bus. Rugpjūtį - 23 d. Pageidautina apie dalyvavimą 
iš anksto pranešti Misijos raštinėje. Išimties atveju 
galima susitarti Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų 
pokalbių vadovė - Daiva Kisielienė. 

          Ses. Laimutė Kabišaitytė birželio 16 d. išvyksta 
vasaros darbams į Neringos stovyklą ir į Putnamą. Kas 
norėtų užregistruoti vaikučius Pirmosios Komunijos pamo-
kėlėms rudenį, prašome seselei skambinti tel.: 630-243-1070.  

          Čikagos arkivyskupijos pietvakarių vikariato 
(srities) sielovadinio planavimo šventė - Susitelkę 
vienybėn Kristuje - birželio 13 d., 9:30-1:00 val. 
St. Rita gimnazijoje (S. Western ir 78-ta gatvė). 
Kiekviena parapija prašoma prisidėti prie labdaros – 
  

ŠVENTĖ “Susitelkę vienybėn Kristuje” 

          Mūsų Misijai paskirta surinkti moterų 
globos namams moteriškų švaros bei grožio 
priemonių – higienos reikmenų, kosmetikos 
ir pan. Jei kuo galėtumėte paremti, malo-
niai prašome dėti į skrynią bažnyčioje iki 
birželio 13 d. 

          Šventėje kiekviena parapija turės savo vėlia-
vą-užrašą. Per pusmetį planavimo su mūsų srities 
pavyskupiu Gustavo Garcia-Siller buvo ir atskiri tau-
tybių pasitarimai – kiniečių, lotynų, juodųjų, lenkų, 
lietuvių ir bendrinis.  

          Kas norėtų dar papildomai prisidėti, pagelbs-
tint nelaimingoms ir nuskriaustoms moterims, gali 
paaukoti ir drabužių, kurie bus renkami St. George 
zakristijoje (6707 West 175th St. (2 blokai į rytus nuo 
Oak Park Ave.) Tinley Park). 
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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 

RINKLIAVA 

Gegužės 24 d. 9 val.  - $1096 
 11 val.  - $1280 
 6 val.  - $229 

Gegužės 31 d. 9 val.  - $819 
 11 val.  - $1772 
 6 val.  - $178 

Gegužės 30 d.  4 val.  -$937 

         Nepraleiskite puikios progos: Pasaulio lietuvių cent-
re birželio 8-19 dienomis, šiokiadieniais, nuo 8:30 val. r. 
iki 6 val. v. mokyklinio amžiaus vaikus kviečia 10 dienų 
vasaros stovykla - Mažoji kino akademija. 
         Daugiau informacijos tel.: 708-207-8406. 

          Prasideda vasara. Vaikams - atos-
togų metas, tėvams - papildomas rūpes-
tis, ką jie veiks, su kuo juos palikti? 

Mažoji kino akademija 

LIETUVOJE 

• Liepos 6 d., pirmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišios Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. Giedos jungtinis 
„Dainavos“ (Čikaga, vad. D. Polikaitis) ir Vilniaus jė-
zuitų 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). 

• Birželio mėnesį į Lietuvą atvyksta visame pasaulyje 
garsūs misionieriai iš Airijos: sesuo Briege McKenna 
OSC (knygos “Stebuklai tikrai vyksta” autorė) ir kun. 
Kevin Scalon CM. Sesuo Briege, pati patyrusi stebuk-
lingą išgydymą bei gavusi gydymo dovaną, įvairiose 
šalyse vyskupų kviečiama vesti rekolekcijas kuni-
gams, bei tarnauti Eucharistinėse gydymo pamaldo-
se. Lietuvoje jie viešės antrąjį kartą. Šv. Mišios ir 
adoracija meldžiant išgydymo vyks birželio 14 d., 
sekmadienį, 6:30 val. vak. Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. Visi kviečiami. 

IŠ SEKMINIŲ ŠVENTĖS 

          Gegužės 30-ąją Misi-
jos Sekminių šventėn buvo 
kviečiami  visi šioje bažny-
čioje krikštytieji bei priėmu-
sieji Sutvirtinimo sakra-
mentą. Visi, kaip žinia, 
nesusirinko, tačiau tie, ku-
rie atvyko, turėjo  gražią  ir 

šventišką Sekminių išvakarių popietę lauke, Misijos kie-
melyje. Susirinkusiųjų aprangoje - kaip ir buvo skatinta 
apsivilkti - dominavo balta ir raudona spalva, simbolizuo-
janti baltą Krikšto rūbą ir Šventąją Dvasią, tokių spalvų 
balionais taip pat buvo papuoštos kėdės. Šv. Mišias auko-
jo tėvas Antanas Saulaitis SJ ir prel. Ignas Urbonas. 

       Tikintieji buvo 
kviečiami atnaujinti 
Krikšto pažadus, iš-
pažindami savo tikė-
jimą bei persižegno-
dami švęstu vande-
niu, taip  pat iš nau-
jo prisiminti  Sutvir-
tinimo  pasiryžimus 

priimant ant kaktos kryžiaus 
ženklą šventuoju aliejumi. 
Tikintieji buvo pakviesti iš-
tiesti rankas į pakrikštytuo-
sius ir sutvirtintuosius ir pa-
laiminti juos kunigo taria-
mais maldos  žodžiais.  

         Pabaigoje susirinku-
sieji tėvui Antanui padai-
navo Ilgiausių metų gim-
tadienio proga. Vaikai 
padėjo sugalvoti norą ir  
užpūsti žvakutes ant torto. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
Sekmadienis, birželio 7  
9 v. r. - už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Vandą Veniukevičienę 
-už Praną Narį (Julius Butkus) 
-už Vytautą Matiuką (6 mėn.) (sūnaus šeima) 
-už Liudą Volodką 
-už Alfonsą, Danutę, Leonorą  
-už Bronių Gailiešių 
-už Vytautą Girdvainį 
-už Kazimierą Skripkų 
-už Ingutę (Aldona) 

-už Vytautą Šoliūną (H. Ir R. Wisniewski) 
-už Leoną Trašką (Dalia ir Antanas Lauciai) 
-už Aleksandrą ir Igną Pakulius (šeima) 
-už Francišką ir Juozapą Ščerbus (šeima) 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už Onytę Liškūnienę (5 m.) 
-už Mariją Švedienę  
-už Reginos Benetienės mamą (mirusią Lietuvoje) 
-už Rasą Poskočimienę (Misijos choras) 
-prašant palaimos vaikams per pal. Jurgį Matulaitį 
-už Vytautą Rainį (1 m.) 
-už Juozą Savicką (Černiai) 
-už Liudą Černiauską (tėvai) 
-už Genovaitę ir Antaną Šimkevičius 
-už Praną Bacevičių (Vitas Šuopys) 
-sveikatos ir palaimos Juknų šeimai ir bendradarbiams 
-už Vladimirą Dedkovą (Juknų šeima) 
-už Ignę ir Juozą Mišinius 
-už Redą Kalinovą 
-už Tomuką Perlį 
-palaimos Lilijai ir Albinui 
11 v. r. - Tėvo dienos novena 
6 v. v. - už Rimgaudą Peičių 

Pirmadienis, birželio 8 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 
Antradienis, birželio 9 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 

Trečiadienis, birželio 10 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 

Ketvirtadienis, birželio 11 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 

Penktadienis, birželio 12 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 

Šeštadienis, birželio 13 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 
-už Bronę Arnauskienę 
-už Bubulių šeimos mirusius 
-už Antaną ir Pauliną Maskaliūnus 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Bronę Nainienę (Laima ir Vacys) 
-už Danutę Garbonkienę (Laima ir Vacys) 
-už Ireną Sušinskienę  
-už Adą Bingelienę (Laima ir Vacys) 

Sekmadienis, birželio 14  
9 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Sandrą Galeckaitę ir Ernestą Rumbinaitę (4 m.) 
-už Sigitą Arnauską 
-Dievo palaimos Algirdui ir šeimai (sesuo) 
-už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 
-už Sibire mirusį tėvą Juozą Prunskį (68 m.) (duktė) 
-už Sibire mirusį kun. Petrą ir visus gimines 
-už partizaną Vytautą (draugas) 
-už Robertą Kosmoną 
-už Romą Misiulytę ir Nidą (tėvai) 
-už Kazį Kreivėną (Graužinių šeima) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Danutę Beniušienę (duktė) 
-už Juliją (Lidija ir Jonas) 
-už Bronių Siliūną 
-už Mariją ir dr. Bronislovą Tallat-Kelpšus, Stasę ir Vaclo-
vą Tallat-Kelpšus, Prancišką ir Juozapą Cukurus 
-už Bronislavą Rimkienę (duktė ir anūkė) 

11 v. r. - Tėvo dienos novena 
6 v. v. - už Leontiną Petrauskienę  
-sveikatos Laurai Pavlovienei 

Pirmadienis, birželio 15 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, birželio 16 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 
-už Feliksą Valaitį (šeima) 
-už Birutę Dailidienę (šeima) 

Trečiadienis, birželio 17 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 

Ketvirtadienis, birželio 18 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už kun. Alfą Sušinską (1 m.) 

Penktadienis, birželio 19 
8 v. r. - už Rėklių ir Miknaičių mirusius 
-už Vytautą Šoliūną (Alina Vandeišienė) 

Šeštadienis, birželio 20 
8 v. r. - Dievo palaimos Klaudijaus šeimai 
-už Joną Jurkūną 
-prašant palaimos Nijolei ir Stasiui 



 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. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BalloonTL-ExtraBold
    /BalloonTL-Light
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweTL-Bold
    /BelweTL-Light
    /BelweTL-Medium
    /BelweTL-RomanCondensed
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /CaxtonTL-Bold
    /CaxtonTL-BoldItalic
    /CaxtonTL-Book
    /CaxtonTL-BookItalic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleTL-Bold
    /CenturyOldstyleTL-Italic
    /CenturyOldstyleTL-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchoolbookTL-Bold
    /CenturySchoolbookTL-BoldItalic
    /CenturySchoolbookTL-Italic
    /CenturySchoolbookTL-Roman
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier10PitchBoldItalicTL
    /Courier10PitchBoldTL
    /Courier10PitchItalicTL
    /Courier10PitchTL
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Dutch801TL-Bold
    /Dutch801TL-BoldItalic
    /Dutch801TL-Italic
    /Dutch801TL-Roman
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmpireTL
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Exotic350TL-Bold
    /Exotic350TL-Light
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrakturTL-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FuturaBlackTL-Regular
    /FuturaTL-Bold
    /FuturaTL-BoldItalic
    /FuturaTL-ExtraBlack
    /FuturaTL-ExtraBlackItalic
    /FuturaTL-Medium
    /FuturaTL-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Geometric706TL-BlackB
    /Geometric706TL-MediumB
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic821CondensedTL-Regular
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HandelGothicTL-Regular
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Humanist777TL-BoldB
    /Humanist777TL-BoldItalicB
    /Humanist777TL-ItalicB
    /Humanist777TL-RomanB
    /Impact
    /ImpressTL-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /Incised901TL-BoldCondensed
    /Incised901TL-Nord
    /Incised901TL-NordItalic
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LibertyTL-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MVBoli
    /NewsGothicTL-Bold
    /NewsGothicTL-BoldCondensed
    /NewsGothicTL-BoldCondItalic
    /NewsGothicTL-BoldItalic
    /NewsGothicTL-Italic
    /NewsGothicTL-ItalicCondensed
    /NewsGothicTL-Roman
    /NewsGothicTL-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OriginalGaramondTL-Bold
    /OriginalGaramondTL-BoldItalic
    /OriginalGaramondTL-Italic
    /OriginalGaramondTL-Roman
    /OrnamentalATL
    /OrnamentalBTL
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PosterBodoniTL
    /PosterBodoniTL-Italic
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /RevueTL-Regular
    /Ribbon131TL-Bold
    /Ribbon131TL-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /Staccato555TL-RegularA
    /Stencil
    /Swiss721TL-Bold
    /Swiss721TL-BoldItalic
    /Swiss721TL-Italic
    /Swiss721TL-Roman
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UmbraTL-Regular
    /UniversityRomanTL-Regular
    /VAGRoundedTL-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfCalligraphic801TL-Bold
    /ZapfCalligraphic801TL-BoldItal
    /ZapfCalligraphic801TL-Italic
    /ZapfCalligraphic801TL-Roman
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


