
 

 

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. 
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Gegužės 31 d. 2009 SEKMADIENIS 
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS - SEKMINĖS 
 
Pirmasis skaitinys - Visi pasidarė pilni Šventosios 
Dvasios ir pradėjo kalbėti (Apd 2, 1-11) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, atsiųsk savo Dva-
sią ir atnaujinki žemės veidą. 
Antrasis skaitinys - Mes visi buvome pakrikštyti vie-
noje Dvasioje ... (1 Kor 12, 3b-7. 12-13) 
Evangelija - Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus 
siunčiu: imkite Šventąją Dvasią (Jn 20, 19-23) 
 
Mišiolėliuose:  240   psl. - Mišių maldos 
 531   psl. - Mišių skaitiniai 
 1101 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo 
aukštyn (Apd 1, 1-11) 
 
Atliepiamoji psalmė - Kai Dievas žengė aukštyn - 
linksmybė aidėjo, gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. 
 
Antrasis skaitinys - Tėvas pasodino jį danguose 
savo dešinėje (Ef 1, 17-23) 
 
Evangelija - Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo 
Dievo dešinėje (Mk 16, 15-20) 
 
Mišiolėliuose:  236   psl. - Mišių maldos 
 520, 691   psl. - Mišių skaitiniai 
 1101 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
25 d. P Šv. Beda Garbingasis, kunigas; šv. Grigalius VII,               
 popiežius; šv. Marija Magdalena de Paci 
 Apd 19, 1-8; Ps 68; Jn 16, 29-33 
 
26 d. A Šv. Pilypas Neris, kunigas 
 Apd 20, 17-27; Ps 68; Jn 17, 1-11a 
 
27 d. T Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas 
 Apd 20, 28-38; Ps 68; Jn 17, 11b-19 
28 d. K Apd 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; Jn 17, 20-26 
 
29 d. P Apd 25, 13b-21; Ps 103; Jn 21, 15-19 
30 d. Š Apd 28, 16-20. 30-31; Ps 11; Jn 21, 20-25 

Gegužės 24 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Julija Petraitytė 

Ses. Laimutė 
O. Daugirdienė 

Kovas ir Tauras Rugieniai 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Gintaras Kilikevičius 
Jolanta Kilikevičienė 

I. Grigaitienė 
P. Domanskienė 

 
Lukas ir Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

Gegužės 31 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Ona Daugirdienė 

I. Kazlauskienė 
D. Kisielienė 

 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

J. Maleiška 
R. Marchertienė 

 
Augvydas it Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 
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           Gegužės 17-ąją šiemet su-
sibėgo dvi gražios progos - sveikino-
me ir šventėme tėvo Antano Saulai-
čio 40 metų kunigystės jubiliejų bei, 
sekdami VI Velykų sekmadienio 
skaitiniais ir Evangelija, tiek daug 
kalbėjome apie meilę. Simboliška ir 
tampri kunigystės bei meilės gija, 
kurioje persipina nepaprasta ir neiš-
matuojama Dievo meilė žmonijai bei 
žmogaus pastangos mylėti Kūrėją ir 
jo kūriniją. Apie tai visose trejose 
praėjusiojo sekmadienio Mišiose 
kalbėjo Misijoje viešėjęs kunigas 
pranciškonas Julius Sasnauskas 
OFM iš Vilniaus. Svečias taip pat 

atvežė, garsiai perskaitė ir įteikė Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko Andriaus 
Kubiliaus sveikinimą tėvui Anta-
nui, kuriame be nuoširdžiausių 
sveikinimo ir padėkos žodžių 
taip pat primenama ir pabrėžia-
ma, jog tėvas Antanas Saulaitis 
yra brangus ir mylimas ne tik 
šiapus Atlanto. Sveikinimo žo-
džius Mišių dalyviai atsistoję 
palydėjo garsiais plojimais bei  
bažnyčioje gal kiek neįprastu, 
bet labai nuotaikingu Ilgiausių metų... 
         Kaip tądien kalbėjo mielas svečias iš Vilniaus, visi 

neišvengiamai esame įsukti į be-
galinį meilės ratą, kuris sukasi 
nepaisant visko - nuotolių, laik-
mečių, istorinės įvykių eigos, 
praradimų ir atradimų, kuris juda 
net nepriklausomai nuo mūsų - 
teisingų ir neteisingų sprendimų, 
nusiteikimų ar pasirinkimo. Mei-
lės kiekis žemėje įtakotas Dievo 
malonės. Toje meilėje gyvename 
dar prieš tai, kai turime galimybę 
tai suvokti. Mūsų meilė Dievui ir 
vienas kitam tėra atsakas (“Meilė 

- ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pa-
milo ir atsiuntė savo Sūnų...” /1Jn 4, 9/) Vis dėlto tas 
atsakas yra vienintelė vieta, kur 
Dievo ir žmogaus keliai neprasi-
lenkia, susitinka. Net jei mūsų 
meilė ribota, maža ir silpna, gal-
būt naivi ir juokinga, net jei į ją 
neatsiliepiama, net jei ji be ap-
čiuopiamų rezultatų ar greito 
įvertinimo, vis dėlto ji yra ta  ne-
išmatuojama  ir  be  galo  svarbi 

          11 val. r. Mišių pamoksle kunigas Sasnauskas 
meilės rato simboliką glaustai išreiškė perpasakodamas 
lenkų režisieriaus K. Kieslowskio filmų trilogijos 
“Mėlyna/Balta/Raudona” (1993 m.), “Mėlyna” siužetą. 
Sudėtingų gyvenimo peripetijų vingiuose atsiskleidžia 
skirtingi žmonių likimai, atsiveria jų charakterių mar-
gaspalvė gama, išgyvenimai, siekiai, tokios įvairios ir 
kartu bendražmogiškos patirtys...  Visgi visų trijų filmų 
atomazgoje - audros blaškomas laivas, iš kurio galiau-
siai išsigelbsti tie, kurie mylėjo, kurie drįso, kurie mei-
lėje atlaikė... Kitas gražus pavyzdys buvo apie tokią 
meilę, kuri per vieną asmenį gali paliesti, pakeisti visos 
bendruomenės širdį. Jos vaidmenį kunigas Julius pai-
liustravo Academy Awards pelniusio geriausio užsienio 
filmo “Babetės puota” (1987 m.) siužetine linija. 

Kunigystės jubiliejus ir sekmadienis apie meilę 

Dievo ir žmogaus santykio dimen-
sija, kurioje mes pasiliekame Ja-
me ir Jis pasilieka mumyse. Tad 
kunigas Julius ramino, jog nebūti-
ni yra didingi meilės žygdarbiai, 
kokiais garsėja šventieji ir palai-
mint iej i .  Kristaus kviet imas 
“Pasilikite mano meilėje” įtraukia 
ir tuos nepastebimus kryptelėji-
mus meilės pusėn, mažas kasdie-
nes pastangas, gerus darbelius, 
krikščionišką nusiteikimą... nelau-
kiant meilės rezultato.                  

             IV Velykų sekmadienio Evangelijos iššūkis - 
įsakymas mylėti. Ne prašymas, ne pasiūlymas, o įsaky-
mas, kurio, kunigo pasvarstymu, dažnai tik linkčiodami 
pasiklausome iš sakyklos, bet neretai liekame abejingi. 
Gal dėl to, kad “užsibuvęs nubluko ir susidėvėjo meilės 
šūkis krikščionybės vėliavoje”. Jei ilgainiui ši didžioji 
tiesa mums ir padvelkia saldžiais sentimentais, mesda-
ma tam tikrą banalybės šešėlį, vis dėlto lieka mūsų są-
monei nepavaldžios tikrovės liudijimas - ant kryžiaus 
iškeltas Žmogaus Sūnus, iš meilės atidavęs savo gyvy-
bę. Taigi gyvenimą ginanti ir sauganti, kurianti ir dau-
ginanti Viešpaties meilė nesibaigia. Ji suka savąjį ratą, 
inertiškai bei neišvengiamai įsukdama ir mus, mūsų 
gyvenimus, mūsų tą meilę priimančias ir jos dar nepa-
žinusias širdis... 
           Julius Sasnauskas taip pat pasidalino savo bei 
daugelio Lietuvos žmonių mintimis bei nuotaikomis, kai 
tėvui Antanui besiruošiant skristi į Ameriką, dėl to buvo 
juntamas Lietuvos tikinčiųjų tam tikras apmaudas ir 
praradimo jausmas ... Tačiau, kaip pasidžiaugė svečias, 
šiandien džiugu ir gera matyti tėvą Antaną Saulaitį čia, 
Lemonto lietuvių Misijoje, kurioje jis širdingai priimtas, 
mylimas, branginamas ir vertinamas... 
 
                                                        Kristina Balniūtė 
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Isabella Gintila 
(Arlington Heights) 

Tėvai:            Tomas ir Agnė (Kulikauskaitė) Gintilai 
Krikšto tėvai: Irmantas Žilys ir Laura Gintilaitė  

        Visą gegužės mėnesį po rytinių šv. Mišių šiokia-
dieniais yra kalbama Mergelės Marijos litanija. Kvie-
čiame pasilikti ir prisijungti prie maldos. 

          T. ANTANAS SAULAITIS 
IŠ VISOS ŠIRDIES DĖKOJA UŽ  
GAUTUS SVEIKINIMUS, GRA-
ŽIUS LAIŠKUS IR ATVIRUTES, 
UŽ VISĄ ŽMONIŲ PARODYTĄ 
DĖMESĮ IR MEILĘ JO KUNI-
GYSTĖS JUBILIEJAUS PROGA. 

        Lituanistinėse mokyklose (Čikagoje, Lemonte ir Na-
pervilyje)  pasibaigus mokslo metams, dėkojame mieloms 
mokytojoms, kantriai ir atkakliai mokiusias vaikučius tikė-
jimo tiesų: Grasildai Petkienei, Janinai Prialgauskie-
nei, ses. Laimutei Kabišaitytei, Ritai Maleiškienei 
bei Rimai Sidrienei. 

        Nuoširdus ačiū p. Vidai Kosmonienei, svetingai 
savo namuose priėmusiai apsistoti svečią iš Lietuvos - 
kun. Julių Sasnauską OFM. 

KRIKŠTAS 

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

        Misijoje susituokė Marius Bujauskas ir 
Monika Skarzinskaitė. Liudininkai: Donas 
Vievesis ir Sandra Kasiukevičiūtė. Santuoką 
palaimino kun. Jaunius Kelpšas. 
        Sveikiname. 

GEGUŽINĖS PAMALDOS 

  Vyksta Misijos bažnyčioje visą gegužės mėnesį:  
∗ Pirmadieniais ir ketvirtadieniais - 6:40 val. v. 
∗ Antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais - 7 val. v. 
  Maloniai kviečiame dalyvauti.    

KVIEČIAME VISUS MISIJOJE  
PRIĖMUSIUS KRIKŠTO BEI  

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ 

          Sekminių išvakarėse, gegužės 30 d., 
šeštadienį, 4 val. p. p. visi Misijoje krikštytieji 
bei sutvirtintieji kviečiami dalyvauti Mišiose ir 
šventėje. Misija išsiuntinėjo laiškus pagal doku-
mentuose įrašytus adresus. Kadangi gyvenamos 
vietos kinta, nemaža dalis laiškų grįžo atgal. Kvie-
čiame prisiminti, kur šeimos nariai bei pažįstami 
tuodu sakramentus priėmė ir dalyvauti šventėje. 

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI 

            Pavasarį ar vasarą žadantys krikštyti vaiku-
čius kviečiami dalyvauti tėvų ir krikšto tėvų pokalby-
je. Grupiniai susitikimai vyks sekmadieniais - ge-
gužės 31 d. ir birželio 28 d. - po 11 val. r. Mi-
šių. Pageidautina apie dalyvavimą iš anksto pranešti 
Misijos raštinėje. Išimties atveju galima susitarti 
Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų pokalbių vado-
vė - Daiva Kisielienė. 

         Kaip žinia, paskutinįjį gegužės pir-
madienį, t.y. rytoj, Amerikoje minima 
diena pagerbti  karuose kritusiųjų atmi-
nimui. Tądien visose katalikų kapinėse 
10:30 val. r. (lietuvių—Šv. Kazimiero) 
bus aukojamos šv. Mišios.  

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

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

           Lilei Juzėnienei, Nijolei Vardienei, Stasei Kankus, 
Reginai Patlabienei, Hedvynai Dainienei, Valerijai Stankevi-
čienei, Klemensui Polikaičiui,  Laimai Luneckienei, Birutei 
Vindašienei, Sauliui Acelinui, Onai Baužienei, Genovaitei 
Kulikauskienei, Izabelei Stončienei, Algiui Trinkūnui, Faustui 
Stroliai, Marijai Gelažienei, Reginai Vaitkūnienei ir  Glorijai. 

        Šį savaitgalį Misijoje patarnauja kunigas Gedimi-
nas Jankūnas, pavaduojantis tėvą Antaną Saulaitį 
SJ, pakviestą atvykti į Los Angeles bei į Dainavos 
stovykloje švenčiamas vestuves. 
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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 

padeda jiems atsipeikėti: “Ko stovite, žiūrėdami į dangų?” 
Pirmosios Šeštinės turėjo būti ir klaikus, ir gąsdinantis 
išgyvenimas. 
 Prieš matomai atsiskirdamas su mokiniais, Jėzus 
jiems įsakė eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją. O šie 
žodžiai Apaštalų darbų knygoje surašyti keliasdešimt me-
tų po to, kai apaštalo Pauliaus ir daugelio kitų dėka Geroji 
Naujiena (Evangelija) išplitusi po anų laikų Viduržemio 
jūros pakraščius. 
 Siuntimą į “visą pasaulį” krikščionys suprato ge-
ografine prasme. Pagal padavimą, tikėjimas Kristumi pir-
maisiais amžiais po Mažosios Azijos, šiaurės Afrikos, pa-
siekė net Indiją. Užtruko 1000 m., kol Evangelija pasiekė 
Lietuvą ir pradėjo sutapti su nuostabiu ilgaamžiu kultūros 
bei dvasingumo pagrindu. 
 “Į visą pasaulį” galima suprasti ir kaip kiekvienam 
žmogui, kur jis ar ji begyventų. Nuo pat pradžios tikėjimą 
Kristumi priėmė įvairių luomų, amatų, tautybių, gyvense-
nos žmonės, visų pirma – šeimos ir šeimynos, kai laikai 
dar buvo labai bendruomeniniai ir gentiniai. 
 Pirmieji Jėzaus mokiniai buvo labai skirtingi – žvejai, 
amatininkai, raštininkai, o ką kalbėti apie “visą pasaulį”. Dievas 
nori ir moka į kiekvieną žmogų kreiptis jam suprantamu būdu – 
vienaip vaikui, kitaip paaugliui, dar kitaip suaugusiems ir pagyve-
nusiems. Vieni Dievui savo širdyje atsiliepia būdami labai 
jauni, kitiems akys nušvinta vėliau, laikui atėjus. 
 Šeštinių naujiena ir siuntimas padrąsina mus 
žvelgti plačiau, gailestingai, jautriai, atvirai į aplinkinius, į 
savo patirtį bei paveldą, į gyvenimo užduotis bei iššūkius. 
Nešini teisingumo, taikdarystės ir solidarumo misija, įne-
šame savąją dalį šį pasaulį paversti mielesne, gražesne, 
taikesne vieta po saule. 
 
                                               Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Šeštinių žinia 

               Sunku įsivaizduoti, kaip 
pirmieji apaštalai turėjo jaustis, kai 
po trejų metų bendravimo, kančios, 
mirties ir Prisikėlimo Jėzus Kristus 
regimai dingsta iš akių. Net Šven-
tajame Rašte rašoma, kad angelai  

Praėjusįjį šeštadienį... 

            Kunigo Juliaus Sas-
nausko viešnagė Misijoje 
prasidėjo pasikalbėjimų va-
karu su tėvu Antanu senojo-
je PLC bibliotekoje. Pro lan-
gus jaukiai spingsint vaka-
rėjančiai saulutei, garuojant 

puodeliams karštos arbatos, buvo prisiminti pasikalbėji-
mai “Mažojoje studijoje” (J. Sasnauskas iki šiol yra vyr. 
redaktorius ir direktorius), kurioje du dvasios vyrai eilę 
metų kas šeštadienį dalindavosi mintimis ne tik apie tikėji-
mo ir Bažnyčios reikalus, bet ir visokius kitokius dalykus, 
kurie patraukdavo Lietuvos klausytojų ausį. Kažkas iš su-
sirinkusiųjų prisipažino, jog būdavo jauku ir sava vien gir-
dėti tuos pažįstamus balsus, ramų toną, namų aplinkos 
kalbėseną... gal net ne visuomet atidžiai klausant, apie ką 
yra kalbama... 

            Šįsyk daugiau mažiau kalbėta apie apaštalą Pau-
lių, kurio metus švenčiame. Be visko, ką jau sužinojome 
ankstesniuose pokalbių vakaruose apie garsųjį apaštalą, 
J. Sasnauskas ypač akcentavo Pauliaus mistinį Jėzaus 
patyrimą, pažinimą, kuris lėmė visą jo apaštališką veiklą. 
Tik dėl susitikimo su Kristumi visa tapo įmanoma: skelbti 
Evangeliją, kurti bendruomenes, nešti meilės žinią, viso-
mis jėgomis mažinti pagoniškuose kraštuose apmirusios, 
nevaisingos, Dievo nepalaimintos žemės plotus. 
          Buvo kalbama ir apie Pauliaus autentiškumą, turint 
galvoje, kad jis skelbė Kristų, neturėdamas jokių rašytinių 
šaltinių, jokios teologinės medžiagos. Tik įtakota Pauliaus 
statėsi Kristaus Bažnyčia, didiems darbams jo buvo 
įkvėpti šv. Augustinas, Liuteris, Bartas.  
            Kunigas Julius susirinkusiems linkėjo Pauliaus 
drąsos atgaivinti tikėjimą, iš naujo atrasti ir sustiprinti mo-
tyvaciją, pamilti Kristų, nenuleisti rankų, nepaliauti tvirtai 
tikėti ir remtis Dievo meile ir malone. 
            Vakaro pabaigoje kunigui Sasnauskas atsakinėjo į 
klausimus, pasirašinėjo autografus, įsigijusiems jo kny-
gas. Vakaras baigėsi vaišėmis ir pabendravimu.  
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, gegužės 24  
9 v. r. - už Urbšius (Kronai) 
-už Adelę Černienę, Augustiną Orentą, Vytautą Orentą 
-už Oną Dirgėlienę 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Karalių ir Šimaičių šeimas 
-už Jeronimą Bliujus 
-už Joną Papečkį (10 m.) 
-už Juozą Liubinską Sr. (šeima) 
-už Eriką (mama) 
-už Vytautą Šoliūną (A. ir A. Mikučauskai) 
-už Aleksandrą Šatą (Polikaičiai) 
-už Juozą Stropų (Genė ir Liucė) 
-už Leoną Trašką (Vida Kosmonienė) 
-už Povilą Gargasą (1 m.) ir marytę Gargasienę (13 m.) (dukra) 
-už Romaną Tautavičių 
-už Praną Narį (Lauraičiai) 
-prašant Dievo palaimos Justinai 
-už Leoną Juodikį (žmona) 
-už Ričardą Galdiką (30 d.) 
-už Albertą ir Leonardą Čižinauskus 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už dr. Petrą Kisielių (Regina Patlabienė) 
-už Nerį Šimkų (Baltų jėzuitų plėtra) 
-už seselę Alicę 
-už Eleną ir Boleslovą 
-už Algirdą Vildžiūną (2 m.) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - meldžiant palaimos Manto ir Indrės šeimoms bei Lukšiams 

Pirmadienis, gegužės 25 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gegužės 26 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (R. Padleckas) 
-už Teofilę Rymantienę, Eleną Repšienę ir Jadzę Zalagienienę 

Trečiadienis, gegužės 27 
8 v. r. - už Angelę ir Feliksą (Stasiuliai) 
-už Albertą Sušinską (šeima) 

Ketvirtadienis, gegužės 28 
8 v. r. - už Marytę ir Stanislovą (Stasiuliai) 
-už Antaniną Bakaitienę (Kubilių šeima) 

Penktadienis, gegužės 29 
8 v. r. - už Gražiną Budrytę 
-prašant Dievo palaimos Antano šeimai (P. Brizgys) 

Šeštadienis, gegužės 30 
8 v. r. - už Levutę Seibutienę (3 m.) (šeima) 
-už dr. Albiną Garūną (3 m.) (žmona) 
-už Zigmą Rudaitį (dukra) (33 m.) 
-už Romualdą Račiūną (šeima) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-prašant Dievo palaimos Zitai D. 
-už Albiną Banį (Arūnas ir Irena) 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Bronių Polikaitį (Ruibiai) 
-už Janiną Juknevičienę 
-už Kęstutį ir Inetą 
4 v. p. p. - Mišios ir šventė 

Sekmadienis, gegužės 31  
9 v. r. - už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-už Kazį Kreivėną 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Vidą Jonušienę (R. Kučienė) 
-už Vytautą Šoliūną (K. Saudargis) 
-už Leoną Trašką (Kirkų šeima) 
-už Juozą Stropų (Gražina Traškienė) 
-už visus Misijoje pakrikštytus ir priė-
musius Sutvirtinimo sakramentą 

-Dievo palaimos Arvydui, Arūnui, Neringai ir Sauliui (mama) 
-Dievo palaimos vaikams ir tėvams 
-meldžiant sveikatos Antanui Margeliui 
-už Petrą Molį (Karaliūnienė) 
-už Ireną Sušinskienę (Karaliūnienė) 
-už Danielių Liutiką (4 m.) 
-Dievo palaimos ir sveikatos Ignui Navickui 
-už Algirdą Turanską 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už Praną Bacevičių (A. Vasiukevičienė) 
-už Joną Bacevičių (A. Vasiukevičienė) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Petronėlę Liutikienę (3 m.) 

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

Pirmadienis, birželio 1 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, birželio 2 
8 v. r. - už Petrą Pupių (13 m.) 
-už Kazį Kreivėną (Janina Miknaitienė) 

Trečiadienis, birželio 3 
8 v. r. - už Rimą Petrulionį 
-už Leoną Trašką (D. Griganavičienė) 

Ketvirtadienis, birželio 4 
8 v. r. - už Lukoševičių, Kubilių ir Povilaičių šeimos miru-
sius (Kubilių šeima) 

Penktadienis, birželio 5 
8 v. r. - už Antaną Armonavičių (šeima) 
-už Mečį Šimkų 

Šeštadienis, birželio 6 
8 v. r. - už Eleną Grigaliūnienę 
-už Emiliją Butrimavičienę 



 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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