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ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS - SEKMINĖS 
Nr. 126 (882) 2009 gegužės 31 d. 

ESAMA SKIRTINGŲ 

MALONĖS  

DOVANŲ, TAČIAU 

TA PATI DVASIA. 

<...> 

MES VISI BUVOME 

PAKRIKŠTYTI  

VIENOJE DVASIOJE, 

KAD SUDARYTUME 

VIENĄ KŪNĄ. 

(1 Kor 12, 4. 13) 
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ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
01 d. P Šv. Justinas, kankinys 
 Tob 1, 1-2; 2, 1-8; Ps 112; Mk 12, 1-12 
02 d. A Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai 
 Tob 2, 9-14; 3, 1a. Ps 112; Mk 12, 13-17 
03 d. T Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai 
 Tob 3, 1-13. 16-17a; Ps 25; Mk 12, 18-27 
 
04 d. K Tob6, 10-13a; 7, 1b. 8-14; 8, 4-9a; Mk 12, 28b-34 
05 d. P Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys 
 Tob 11, 5-15; Ps 146; Mk 12, 35-37 
 
06 d. Š Šv. Norbertas, vyskupas 
 Tob 12, 1-15. 20; Tob 13, 2. 6-8; Mk12, 38-44 

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 ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

Birželio 7 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

Ses. Laimutė Kabišaitytė 
L. Aleksienė 

Paulius Silūnas 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Rita Maleiškienė 
Rimantas Griškelis 

R. Žilienė 
S. Lisina 

 
Lukas ir  Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

Viešpatie,  
atsiųsk savo 

Dvasią  

ir atnaujinki  
žemės veidą. 

Birželio 7 d. 2009 SEKMADIENIS 
ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ 
 
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 
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            Sekminės – ankstyvoji der-
liaus šventė. Šiltesniuose pusiaujo 
šiaurės kraštuose prinoko pirmieji 
augalai, kai pas mus jau galima 
vaišintis ridikėliais ir žemuogėmis. 
Tačiau krikščioniškame  dvasingu- 

Sekminės 

me dėkojama Dievui už įvairiausias dovanas, suteiktas 
asmenims, šeimoms ir bendruomenėms. 
 Liaudies ir bažnytiniame mene Dievo Dvasia vaiz-
duojama balandžiu, auksiniais spinduliais, raudona lieps-
na, vėju (hebraiškai ir graikiškai dvasia ir vėjas – tas pats 
žodis). Ne veltui Šv. Raštas sako, kad Šventoji Dvasia 
pučia, kur nori – nebūtinai pagal žmogaus taisykles ar 
įprastinius lūkesčius. 
 Iš Sekminių maldų galima suprasti, kad Dievo 
dovanotoji Dvasia yra kaip saitai ar gija, kuri vienija, 
sujungia žmones į bendruomenę. Visa tai, kas suartina 
(net ir svetimus) žmones išreiškia Šventosios Dvasios 
įtaką žmonių sprendimams atleisti, priimti, išklausyti, 
pasigailėti, ištiesti pagalbos ranką, atverti namų ir šir-
dies duris (ar bent langus). Krikščionys liturgijoje mel-
džiasi, kad “Šventoji Dvasia sujungtų į vieną kūną ir 
vieną sielą”. Šiemet 2000 metus nuo gimimo švenčia-
mas apaštalas Paulius sako, kad “nebėra nei žydo, nei 
graiko, nei laisvo, nei vergo, nei vyro, nei moters – o 
visa viena Kristuje”. 
 
 Toks Pauliaus mokymas yra visiškai kraštutinis ir 
gerokai priešingas įprastinėms nuostatoms: žmonių tarpe 
ir tikinčioje šeimoje nėra įgytų teisių, o visuotinas atviru-
mas Dievo malonei, teisingumui visuomenėje, tarnystėms 
Bažnyčioje ir Bažnyčios vardu. Ir ne tik bažnyčiose, bet 
visur, kur vykdoma Dievo svajonė kokybiškai gyventi gy-
venimą ir gyvybe dalytis. 
 Tuos Šventosios Dvasios sekmininius saitus 
žmonės įgyvendina artimo meilės tarnystėmis. Visa sava-
noriška veikla bei iš širdies vedamas apmokamas darbas 
suartina žmones, pakelia nuvargusį, padrąsina bailų, pa-
moko nesusigaudantį, palaiko nuliūdusį, veda pasimetusį, 
sutaiko įstrigusius kivirčuose, praplečia siaurą akiratį į 
pilnesnį žmogiškumą. 
 Lietuvos bažnyčiose ir namuose berželių šakomis 
papuoštos durys liudija širdies pavasarį, galiojantį visą 
žmogaus gyvenimą. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

“Imkite Šventąją Dvasią” 

             Sielai atsidavus Šventosios Dvasios vedimui, ši 
pamažu ją augina ir jai vadovauja. Kaip yra mokęs garsu-
sis tėvas Liudvikas Lalemantas (1587 - 1635 m.), paklus-
numas Dvasiai yra svarbiausia dvasinio tobulėjimo prielai-
da. Tik per Šventosios Dvasios veikimą esame išlaisvina-
mi, tampame džiaugsmingi, kupini ramybės ir paguodos. 

    Kaip leisti Šventajai Dvasiai mus vesti ir mums padėti? 
 
I. Paklusti tai Dievo valiai, kuri mums jau yra žinoma. 

Yra daug ir to, ko mes nepažįstame, nes esame pilni 
nežinojimo, bet Dievas reikalaus atsiskaityti tik už tai, 
ką bus mums davęs pažinti. Tinkamai šiuo pažinimu 
pasinaudokime, ir Jis duos mums naujų. Vykdykime 
tai, ką Jis jau yra davęs mums patirti apie savuosius 
sumanymus, tuomet Jis apreikš kitų. 

II. Dažnai atnaujinti gerus savo pasiryžimus visame ka-
me sekti Dievo valia ir kiek įmanoma šį ryžtingumą 
stiprinti. 

III. Nepaliaujamai prašyti Šventosios Dvasios šviesos ir 
jėgos, reikalingos Dievo valiai įvykdyti; susisieti su 
Šventąja Dvasia, leistis Jos “surišamam”, kaip šv. Pa-
ulius, kuris Efezo Bažnyčios vyresniesiems sakė: “Ir 
štai aš, Dvasios belaisvis, keliauju į Jeruzalę”. Ypač 
tuomet, jei ryžtamės esminėms permainoms, prašyki-
me Dievo Dvasios šviesos ir nuoširdžiai Jį patikinkime, 
kad netrokštame nieko kito, kaip tik vykdyti Jo valią. 

IV. Tiksliai pastebėti visokius sielos sujudimus. Šis uolumas 
leis mums pamažu išmokti atpažinti, kas yra iš Dievo, o 
kas - ne. Tai, kas į malonei pavaldžią sielą ateina iš Die-
vo, paprastai yra taikinga ir ramu, o tai, kas kyla iš pikto-
jo, yra brutalu ir įneša nerimo bei sumaišties. 

A. Taupumas 
B. Dievo baimė 
C. Atletiškumas 
D. Išmintis 
E. Kulinariniai sugebėjimai 
F. Maldingumas 

Kurios iš paminėtųjų yra Šventosios Dvasios dovanos? 

G. Supratimas 
H. Punktualumas 
I. Tvirtumas 
J. Praktiškumas 
K. Pažinimas 
L. Patarimas 

Atsakymai: b,d,f,g,i,k,l. 
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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! 

PRIMENAME 

            Kaip jau skelbėme keletą mėnesių, žadantys 
krikštyti vaikučius šią vasarą yra kviečiami dalyvauti tėvų 
ir krikšto tėvų pokalbyje. Susitikimas vyks šiandien - ge-
gužės 31 d.,  po 11 val. r. Mišių.  
              Kitas susitikimas planuojamas tuo pačiu laiku 
birželio 28 d. Pageidautina apie dalyvavimą iš anksto pra-
nešti Misijos raštinėje. Išimties atveju galima susitarti 
Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų pokalbių vadovė - 
Daiva Kisielienė. 

cūzų vienuolei šv. Margaritai Marijai Alakok, Jėzus pagei-
davo Jo Širdies garbei paskirti penktadienį po Dievo Kūno 
ir Kraujo šventės (Devintinių). Šiemet - birželio 19-oji. 
               Vizijose Kristus parodė savo Širdį, turinčią 
“šventimų malones, išplėšti žmogų iš pragaro”, ir prašė Ją 
atverti pasauliui. Jėzaus Širdis - tai begalinė Dievo meilė 
žmonijai bei skausmas, patiriamas dėl mūsų abejingumo 
ir nedėkingumo. 
              Kristus trokšta, kad Jo Širdis viešpatautų mūsų 
gyvenimuose, kad mes visiškai Jam save atiduotume, pa-
švęstume Jam savo šeimas, namus, visą tautą... 
            “Noriu, kad mano Širdis žmonėse viešpatautų”. 
             Pasiaukokime Švč. Jėzaus Širdžiai ne tik bažny-
čioje, bet ir savo kasdieniniame gyvenime. Visa Jai paau-
kokime, prašykime, kad Jo meilė mumyse pasiliktų ir kad 
Jis mūsų tarpe gyventų. 

Birželio mėnuo - 
Švč. Jėzaus Širdies  

garbei 

         Birželio mėnuo yra ski-
riamas Švč. Jėzaus Širdies gar-
binimui. Apsireikšdamas pran- 

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

        Tėvo dienos novenos vokeliai – 
prie bažnyčios durų ir zakristijoje. 
Devyndienis gyviems ir mirusiems 
tėvams  atminti  prasideda  sekma-
dienį, birželio 7 d. 

          Meldžiamės už amžinybėn iškeliavusius Antaną 
Laurinaitį, Joną Jurkūną ir Vytautą Kolį. Nuoširdžiai 
užjaučiame šeimos narius ir artimuosius. 

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: 

           Nijolei Vardienei, Stasei Kankus, Reginai Patla-
bienei, Hedvynai Dainienei, Valerijai Stankevičienei, 
Klemensui Polikaičiui,  Laimai Luneckienei, Birutei 
Vindašienei, Sauliui Acelinui, Onai Baužienei, Geno-
vaitei Kulikauskienei, Izabelei Stončienei, Algiui Trin-
kūnui, Faustui Stroliai, Marijai Gelažienei, Reginai 
Vaitkūnienei ir mažylei Glorijai. 

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

IŠ EUROPINIŲ PARAPIJŲ BEI MISIJŲ PASITARIMO 

             Europinių parapijų bei misijų pasitarime (gegužės 
26 d.) vokiečių Šv. Alfonso klebonijoje atstovavo LKF 
pirm. Saulius Kuprys ir t. Antanas Saulaitis. Lietuvos var-
do tūkstantmetį švęsime spalio 25-ąją Čikagos katedroje 
su kard. arkiv. F. George bei Kauno arkiv. S. Tamkevičiu-
mi SJ.  
             Iš kitų tautybių pranešimų: 
 Čekai nupirko metodistų bažnyčią Brookfielde, 
patalpas atnaujina, pašventins rudenį.  
             Kroatai džiaugiasi padidėjusiu bažnyčios lanko-
mumu, bendrauja su Boznijos Hercogovinos kilmės žmo-
nėmis Čikagoje. Slovenai kas tris sekmadienius po Mišių 
ir užkandžių rengia “super-sekmadienį” su kultūrine pro-
grama. Jų misijos diakonas taps Slovėnijos garbės konsu-
lu, o konsulato raštinė – slovėnų katalikų centru.  
             Vengrai dar neturi kunigo, švęs Šv. Stepono pa-
rapijos 75 m., per metinę gegužinę švenčia Mišias pikniko 
vietoje.  
            Vokiečiai bei austrai susigrąžins savaitines Mišias 
vokiečių kalba. Vokiečių šalpos draugija suvedė duome-
nis, kad per 80 m. susituokė 500 sambūrio jaunimo veik-
loje susipažinusios poros. 
 Europinė taryba rengia lankstinuką apie visas 
vienuolika tautybių ir išpuoš “Tikėjimo šventės” (Festival 
of Faith, spalio 15-16 d. Rosemonte) prieigas arkivyskupi-
jos žemėlapiu su tautybių parapijų, misijų, koplyčių ir cent-
rų vietomis bei valstybių vėliavėlėmis. 
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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 10 d. 9 val.  - $1745 
 11 val.  - $1973 
 6 val.  - $390 

Gegužės 17 d. 9 val.  - $1447 
 11 val.  - $2039 
 6 val.  - $255 

Misijos  

taryba 
          Misijos taryba nutarė 
kas mėnesį pranešti apie 
sprendimus, kurie yra priima-
mi tarybos posėdžiuose.  

        Šie paprastai vyksta  kas  trečią mėnesio  antra-
dienį, 6:30 val.v. PLC konferencijų kambaryje. Kitas 
posėdis vyks birželio 16 d. Kas turėtų kokių nors klausi-
mų ar pasiūlymų tarybos narių yra kviečiami apsilankyti. 
       Gegužės mėnesio posėdyje buvo nuspręsta: 
♦ Aldona Kamantienė organizuoja liturginį komitetą. 
♦ Planuojama pataisyti vitražų langus. 
♦ Suteikti $1000 paramą vaikų chorui “Vyturys” už 

dalyvavimą Tūkstantmečio dainų šventėje.   
♦ Misija dalyvaus Lemont Catholic Leadership Com-

mittee posėdyje š. m. birželio 8 d. 
♦ Renginių komitetas pranešė, kad motinos dienos 

pietūs buvo sėkmingi. Buvo pateikti pasiūlymai 
kitiems metams. 

♦ Ieškoma savanorių, kurie galėtų valandą ar ke-
lias padėti prie Misijos stalo Lietuvos dienos 
šventėje birželio 6 d. Norintieji prašomi kreiptis į 
Misijos raštinę. 

♦ Tikintieji yra maloniai prašomi kiek kas gali prisi-
dėti prie Misijos veiklos ir darbų: Misijos narių 
adresų atnaujinimas, elektroninių adresų sąrašo 
sudarymas, Misijos istorijos duomenų tvarkymas 
ir surašymas, priėmusiųjų įvairius sakramentus 
Misijoje duomenų bazės sukūrimas, naujų Misi-
jos knygų surašymas, giesmyno sudarymas, 
aukų rinkimas ir skaičiavimas, savanorių sąrašo 
sudarymas ir savanoriško darbo organizavimas, 
sveikinamojo segtuvo naujiems nariams sudary-
mas, renginių - Lietuvos diena, bendruomenės 
diena, Misijos 20 metų jubiliejinė šventė - organi-
zavimas ir pagalba jose. Savanoriai anketas gali 
užpildyti Misijos raštinėje. Dėkojame. 

        Misijos tarybos nutarimai parengti pagal Misijos tary-
bos pirmininko Audriaus Remeikio pateiktą informaciją. 

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

           Papildomų rinkliavų atvejais čekius 
prašome rašyti J. Matulaitis Mission vardu. 

              Kad tarptautinės pastangos padėti 
neturtingoms šalims duotų greitų ir konkre-
čių rezultatų palengvinant nepakeliamą jų 
įsiskolinimo užsieniui naštą. 

          Kad vietinės Bažnyčios, tarnaujančios smurto bei 
prievartos draskomuose regionuose, susilauktų viso pa-
saulio katalikų meilės ir konkrečių artumo ženklų. 

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

         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. 

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 

            Birželio 7 d., kitą sekmadienį, - Čikagos ir jos apy-
linkių Ateitininkų šeimos šventė. Misijoje 9 val. r. bus au-
kojamos šv. Mišios. PLC didžiojoje salėje 10:30 val. r. 
vyks iškilmingas posėdis.  
            12 val. p.p. Ateitininkų namuose, Lemonte vyks 
Ateitininkų namų gegužinė. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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 priėmusius Sutvirti-
nimo 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.) 

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 
mirusius (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 

     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.  

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 Reginą Benetienę 
-už Rasą Poskočimienę (Misijos choras) 
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 ir Adą Bingelienę (Laima ir Vacys) 



 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 sakramentui bei 
suaugusiųjų įkrikščioninimo programos vadovė - 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. 

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. 

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 

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. 



 
 
 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 
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