
 

 

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 (Misijos administratorė) - 630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
Genutė Razumienė (kanklininkė) 708-289-8179 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 2 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: 
Visi sekmadieniai 
Sausio 1 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val.vak. 
Gruodžio 8 d. - 8 val. r. ir 7 val. vak. 
Gruodžio 25 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val. vak. 

Nr. 151  2009 gruodžio 20 d. 
IV ADVENTO SEKMADIENIS 

“Iš kur man ta 

garbė, kad mano 

Viešpaties motina 

aplanko mane?!” 
(Lk 1, 43) 
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ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Iš tavęs kils Izraelio valdovas 
(Mch 5, 1-4a (5, 2-5a) 
Atliepiamoji psalmė - O Dieve, pastatyk mus ant 
kojų! Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim! 
Antrasis skaitinys - Štai ateinu vykdyti tavo valios 
(Žyd 10, 5-10) 
Evangelija - Iš kur man ta garbė, kad mano Vieš-
paties motina aplanko mane? (Lk 1, 39-45) 
 
Mišiolėliuose:  118   psl. - Mišių maldos 
 801   psl. - Mišių skaitiniai 

Gruodžio 20 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Regina Čyvaitė 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Adomas ir Rokas 
Kilikevičiai 

 
11:00 

Jolanta Kurpis 
Rimantas Griškelis 

I. Grigaitienė 
J. Baužys 

Martynas ir Lukas  
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  

Gruodžio 25 d.    

 
9:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

D. Kisielienė 
G. Jonikaitė 

Mantas ir Zigmas 
Kisieliai 

 
11:00 

Irena Vilimienė 
Kęstutis Sušinskas 

J. Baužys 
P. Domanskienė 

Tanvilas ir Augvydas 
Kuncai 

 
7:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  

Gruodžio 24 d.    

 
4:00 v.p.p. 

 Ses. Laimutė 
S. Lisina 

 
Tomas Čyvas 

 
11:00 v.v. 

Rita Venclovienė 
Algis Kazlauskas 

R. Marchertienė, I. Grigaitienė 
I. Kazlauskienė, P. Pranckevičius 

Paulius Siliūnas, Antanas Riškus, 
Tadas Vildžiūnas 

GRUODŽIO 24 d. 2009 KETVIRTADIENIS 
KŪČIŲ VAKARO MIŠIOS (Mišiolėliuose - 398 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Viešpats tavimi žavisi (Iz 62, 1-5) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tavo malones giedosiu per 
amžius. 
Antrasis skaitinys - Paulius skelbia Kristų, Dovydo Sūnų 
(Apd 13, 16-17. 22-25) 
Evangelija - Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, kilmė (Mt 1, 18-25) 

BERNELIŲ MIŠIOS (Mišiolėliuose - 401 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Sūnus mums duotas (Iz 9, 1-3. 5-6) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis 
yra Viešpats Mesijas. 
Antrasis skaitinys - Dievo malonė pasirodė visiems žmo-
nėms (Tit 2, 11-14) 
Evangelija - Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 1-14) 

GRUODŽIO 25 d. 2009 PENKTADIENIS 
KALĖDŲ RYTO MIŠIOS (Mišiolėliuose - 404 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Štai tavo Gelbėtojas ateina (Iz 62, 11-12) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė 
Viešpats. 
Antrasis skaitinys - Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo 
(Tit 3, 4-7) 
Evangelija - Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį (Lk 2, 15-20) 

KALĖDŲ DIENOS MIŠIOS (Mišiolėliuose - 406 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Visi pasaulio kraštai išvys mūsų Dievo 
išganymą (Iz 52, 7-10) 
Atliepiamoji psalmė - Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo 
veikimą. 
Antrasis skaitinys - Dievas prabilo į mus per Sūnų (Žyd 1, 1-6) 
Evangelija - Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1, 1-18) 
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               Studentaudamas autobusu važiavau tarp dviejų 

universitetų. Šalia sėdintysis plūdo imigrantus, atimančius 

darbus iš vietinių, neišmokstančius kalbos, kalbančius 

kažkokiais nesuprantamais garsais, turinčius kažkokius 

papročius. Pašnekovas nei neįtarė, kad jaunuolis prieš 15 

m. pats buvo karo pabėgėlis, imigrantas, dabar besiruo-

šiantis “atimti darbą” iš vietinių kunigų. Dar blogiau, - per 

13 m. Amerikoje ėjęs tik pas lietuvį kirpėją, išpažinties tik 

pas lietuvį kunigą, o namie valgęs šaltibarščius ir visai 

nemėgęs picos. 

  Išlipo vidutinio amžiaus keleivis, įlipo jaunas vy-

ras. Laužyta anglų kalba stengėsi susikalbėti su jam atro-

džiusiu amerikiečiu studentu. Graži ispaniška tarmė bei 

kirčiavimas reikalavo abiejų kantrybės. Iki šiandien atsi-

menu jo pastangas ištarti valstijos pavadinimą: jis sakė 

“Mese-ūčės” vietoj “Mesečiūzec”. Kiek galėdamas tąsyk 

studentas stengėsi kuo maloniau ir linksmiau su naujes-

niu imigrantu valandėlę bendrauti. 

  Adventas – imigrantų, migrantų, pabėgėlių, trem-

tinių, benamių metas. Pagal šv. Mato pasakojimą, Juoza-

pas, Marija ir Jėzus turėjo slėptis keletą metų Egipte. Ad-

vento laikotarpį dažnai vaizduoja šešėliai – moters ant 

asiliuko, šalia lazda pasiremiantis vyras, visų trijų kūnai 

pakrypę priekin skubiai kelionei, nugaros atsuktos gre-

siančiam pavojui. 

 Nuostabu, kad JAV Vyskupų konferencija, daugy-

bė katalikiškų įstaigų bei asmenų nuolat spaudžia valdžią 

sutvarkyti imigracijos reikalus ir įstatymus. Nors visa ži-

niasklaida mėnesius rašo ir kalba apie sveikatos įstatymą, 

spaudimas neužmiršti imigrantų tik didėja. Vis labiau užta-

riamos išskirtos šeimos, rūpinamasi dėl politinių pabėgė-

lių, bado, skurdo, neteisybės, persekiojimo aukų. 

 Kun. Stasio Ylos sukurtoje Kūčių stalo maldoje: 

“Prašome tave, laimink mus visus: didžius ir mažus, svei-

kuosius ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, laimink 

čia susirinkusius ir ypač laimink tuos, kurie neranda vietos 

plačioje žemėje. Būk jų ir mūsų priebėga ir ramybė”. 

 

                                              Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Apie adventą ir imigrantus 

           Prie Kūčių stalo šeima skai-

to ir girdi Šv. Luko evangelijos 

pasakojimą apie Jėzaus gimimą 

(Luko 2.1-14). Brangi ir miela isto-

rija sako, kad jį “paguldė prakarte, 

nes jiems nebuvo vietos užeigoje”. 

DĖMESIO!!! ĮSPĖJIMAS!!! 
ADVENTO VIRUSAS!!! 

           Bažnyčias ir kitas religinio po-
būdžio masines susibūrimo vietas yra 
pasiekęs įspėjimas, kad būtų atkreip-
tas ypatingas dėmesys į tam tikrus 
vidinius  vilties, ramybės, džiaugsmo 
ir meilės simptomus. Daugelis širdžių 

neapsisaugojo nuo šio plačiai sklindančio viruso ir panašu, 
kad tai gali virsti epidemija, kuri iškeltų išties rimtą grės-
mę nesantaikai tarp žmonių ir konfliktams pasaulyje. 
          Kai kurie ryškesni advento viruso ženklai ir simptomai: 
 
 Tendencija spontaniškai mąstyti ir veikti, stumiant 

šalin baimes, įtakotas praeities klaidų. 
 Paūmėjęs gebėjimas džiaugtis kiekviena akimirka. 
 Susilpnėjęs interesas kritiškai vertinti kitų poelgius. 
 Stipriai regresuojantis poreikis teisti kitus. 
 Nykstanti ambicija kelti nesutarimus. 
 Visiškas nerimo ir baimės dėl ateities praradimas. 
      (Šis, manoma, vienas iš svarbesnių simptomų.) 
 Nuolat pasikartojančios dėkingumo apraiškos. 
 Dažni artumo, bendrystės ir draugystės jausmai. 
 Galimi nekontroliuojami šypsojimosi priepuoliai. 
 Stiprėjantis pasitikėjimas ir atsidavimas Aukščiausiojo 

valiai užuot desperatiškai bandžius viską pačiam kont-
roliuoti. 

 Sparčiai progresuojanti meilė Dievui ir artimui. 
 Beveik nevaldomas troškimas daryti gera.  
 
         (Red. laisvas vertimas iš anglų k. Paimta iš Catholic 
Come Home. Advent thought.) 

          Privalome vykdyti 
Kristaus valią, pakeisdami 
savo gyvenimą į nesibai-
giantį gailestingumo dar-
bą. Juk tai iš esmės ne-
sunku ir mažai tesiskiria 
nuo to, ką jau darome. Tereikia kiekvieną santykį su 
artimuoju perkelti į antgamtinį lygmenį. Nesvarbu, 
koks mūsų pašaukimas: esame tėvai ar motinos, 
žemdirbiai ar tarnautojai, valstybių vadovai, darbinin-
kai ar studentai, - nuolat pasitaiko progų tiesiogiai ar 
netiesiogiai pasotinti alkstančius, pamokyti nemokan-
čius, įkyruolius pakęsti, abejojantiems patarti, melstis 
už gyvuosius ir mirusiuosius. Suteikime naują intenci-
ją visiems savo veiksmams dėl artimojo, kad ir kas jis 
būtų, ir kiekviena gyvenimo diena pasitarnaus rengtis 
amžinajai dienai... 
 
                                          Romualdas Gedeikis                   
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KŪČIŲ VAKARIENĖ MISIJOJE 

          Patį Kūčių vakarą, gruodžio 
24 d., 7:00 val. Misija rengia šventinę 
Kūčių vakarienę. Kviečiame visus, kurie 
šia gražia proga norėtų šeimyniškai, 

drauge su kitais, susiburti prie vieno stalo Misijos Bo-
čių menėje. Visų  laukiame.   

         Vis dar galima registruotis iki gruodžio 21 d. pas 
Misijos seselę Laimutę (tel.: 630-243-1070, el. paštas - 
ses.laimute@yahoo.com) arba Misijos raštinėje.  
        Auka: suaugusiam - $20;    12 m. ir  vyr. moksleiviams - 
$10;    vaikams nuo 5 iki 11 m. - $5  

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! 

TRADICINIS MISIJOS CHORO  
KALĖDŲ KONCERTAS 

          Gruodžio 27 d., sekma-
dienį, 1:30 val. p.p.,  Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos choras ren-
gia savo tradicinį Kalėdų koncer-
tą. Dalyvauja: kamerinis choras 
“Laudate Dominum”, kanklių an-
samblis Gabija ir solistė Lijana Kopūstaitė-
Paulleti. Visi mielai kviečiami pasiklausyti. 

 

 

 

Mišių tvarkaraštis  
artėjančioms šventėms 

   Kūčių dieną (gruodžio 24 d.) - 4 val. p.p 
                        Bernelių Mišios - 11 val. v. 

    Šventinės giesmės bus giedamos nuo 10:30 val.v 
 

Šv. Kalėdų dieną - 9 val.r., 11 val.r. ir 7 val.v. 
 

Naujųjų Metų dieną - 9 val.r., 11 val.r., 7 val.v. 

         Dėmesio! Tėveliai!  Raginame ir kviečia-
me į Kūčių vakaro bei Kalėdų šv. Mišias vaiku-
čius papuošti angeliukų sparneliais. Taip ir 
jiems patiems turėtų būti įdomiau, o visiems 
aplinkiniams džiugu ir gražu pasižiūrėti. Kas 
neturi sparnelių namuose, tam tikrą skaičių jų 
turime Misijoje. 

         Nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, 
elektroninio   pašto adresą ir dalyvausiančių žmonių skaičių.  
          Čekį rašyti Blessed Jurgis Matulaitis Mission vardu 
(for: Kūčių vakarienė). 

              Katalikų interneto tarnyba 
išvertė ir išleido trečiąją popiežiaus 
Benedikto XVI encikliką CARITAS IN 
VERITATE (Meilė tiesoje) apie visapu-
sišką žmogaus vystymąsi meilėje ir 
tiesoje.  

          Trečioji popiežiaus Benedikto 
XVI enciklika, parašyta dabartinių so-

cialinių bei ekonominių permainų pasaulyje metu, skirta 
socialiniams, ekonominiams ir finansiniams klausimams. 
Dedikuota ne tik kaip įprasta tikintiesiems, bet ir visiems 
geros valios žmonėms, jau sulaukė didelio susidomėjimo 
net verslininkų, bankininkų, politikų tarpe. 

             Benediktas XVI naujai atskleidžia, kad žmogaus 
ir visuomenės vystymasis, tame tarpe ir ekonominis, 
esmingai priklauso nuo atvirumo transcendencijai. Prak-
tinis ateizmas, kurį nereta valstybė skatina, atima iš sa-
vo piliečių moralinę ir dvasinę jėgą, būtiną visapusiškai 
žmogaus gerovei ir pažangai. Todėl popiežius siūlo pa-
saulio moralinės rekonstrukcijos principus, o ekonominę 
krizę vertina kaip primygtinį paraginimą permąstyti eko-
nominio veikimo būdus.  

             Enciklikoje pasirodo anksčiau socialiniame Baž-
nyčios mokyme nenagrinėtos temos: neatlyginamumo 
principo ir dovanos logikos paženklintos ekonomikos 
būtinybė, abipusiu pasitikėjimu paremtos rinkos svarba, 
mokesčių subsidijavimo skatinimas, globalizacija kaip 
žmonių brolystė, o ne tik „kaimynystė,“ pagaliau pasau-
linio teisinio autoriteto būtinumas pasaulio ekonomikai, 
taikai ir aplinkosaugai. Dar kartą pabrėžiama, kad rinka 
nėra atskirta nuo etikos, o ekonominis gyvenimas – vi-
sais požiūriais – turi būti socialiai atsakingas. 
            Meilė tiesoje yra popiežiaus atsakymas į beįsi-
vyraujančią visuomenėse reliatyvizmo diktatūrą ir skep-
ticizmą. Tik tiesai ištikima meilė gali suvienyti socialinės 
ir ekonominės krizės ištiktą pasaulį. 

CARITAS IN VERITATE 
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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 
Ray Bianchi. Tel.: 847-226-4075 

       Misijos raštinėje galima įsigyti kalėdaičių 
(plotkelių). Ačiū už jūsų auką. RINKLIAVA 

Gruodžio 13 d. 9 val. - $1630 
 11 val. - $1788 
 6val. - $894 
                                      Kava - $81 
                                   Varpai - $350 
                               Plotkelės      - $1623 

       Papildomų rinkliavų atveju čekius prašome 
rašyti Matulaitis Mission vardu. 

ŽINUTĖS 

            Misijos 20 m. sukakties komitetas sumanė įrengti 
stovą, kuriame būtų iškabinta tam tikra informacinė me-
džiaga iš Misijos gyvenimo, istorijos ir pan. Jos turinys  
kas mėnesį bus keičiamas. Gruodžio mėn. istorinė apyb-
raiža – Misijos kapelionai nuo 1990 m. Trikoje parodėle 
rūpinasi Teresė Meilienė. 
 
 Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija suda-
ro sąlygas, kad ankstyvą pavasarį galėtų burtis skyrybas 
išgyvenantys asmenys. Aštuonis savaitinius susitikimus 
ves psichologė Saulėna Antanavičienė, socialinė darbuoto-
ja Daiva Piscikaitė, talkins tėvas A. Saulaitis. Įsirašyti gali-
ma el.-paštu: daivynee@yahoo.com 
 
 Varpų labui muzikai Povilas Strolia, Tomas Strolia 
ir jų draugas būgnininkas gruodžio 13 d. po 11 val. Mišių 
apie 40 min. bažnyčioje grojo ir giedojo kalėdines gies-
mes. Jau įrengtiems elektroniniams varpeliams buvo su-
rinkta arti $300.  
 
 PLC kalėdinėje mugėje Misijos atstovai platino Šv. 
Raštą, kelias kitas religines knygas, parūpino kalėdaičius 
(“plotkeles”), siūlė nuvargusiems pirkėjams kavos bei ar-
batos su bičiulišku žodeliu. Vis daugiau žmonių teiraujasi 
apie religines knygutes vaikams ir apie suaugusiems mal-
daknyges. Kun. Valdui Aušrai pasiūlius, misijos biblioteka 
papildyta trijų tomų “Mažosios Lietuvos enciklopedija”, 
užsakytas ir ketvirtasis.  
 
           Spalio mėnesį rengto kalėdinio vajaus kaimo vai-
kams Lietuvoje dovanų siunta jau pasiekė Antalieptės, 
Baibių ir Vajasiškio parapijas. Misijos žmonių dosniai ir 
geraširdiškai supirktos dovanėlės vaikučiams bus išdalin-
tos Kalėdų dieną. Dar kartą visiems širdingas ačiū. 

SUŠELPKIME VARGSTANČIUOSIUS 

            Vis dar renkame negendantį mais-
tą ir namų reikmenis visų Lemonto parapi-
jų maisto sandėliukui Šv. Mato bažnyčio-
je. Paramą vargstančioms šeimoms  rink-

sime iki Kalėdų. Šiais metais jau gavome padėką už pir-
mąsias aukų siuntas. Visiems labai ačiū. 

          Gruodžio mėn. mūsų apy-
linkės kunigų susirinkime admi-
nistracinis patarėjas paaiškino apie 

parapijų sąskaitybos vedimą, naudojantis bendru tinklala-
piu, ir apie internetinius seminarus parapijų finansų vedė-
jams. Arkivyskupijos kancleris pasakojo apie pastangas 
atskirti parapijų ir parapinių mokyklų finansus bei patar-
navimus, kad būtų galima geriau planuoti mokyklų vysty-
mąsi. Notre Dame universitetas 5 m. tirs 40 parapinių 
mokyklų, kad pavyktų sužinoti, kodėl ispaniškai kalbantys 
bei jų šeimos mažai lanko katalikiškas mokyklas, nors di-
džioji dauguma katalikai. Arkivyskupija tikisi išrasti kelis 
katalikiškų mokyklų modelius. 
 Kancleris prel. J. Canary sakė, kad arkivyskupijos 
220 pensininkų kunigų daug padeda parapijose, prieglau-
dose ir kitur. Jų skaičius liks pastovus 15 m. Ir ilgainiui  
mažės, nes trūksta vienos kartos kunigų, kurie 10-15 m. 
įšventinti. Džiaugiamasi, kad seminarijoje daugėja Čikago-
je gimusių kandidatų. Vikariato bei dekanato kunigai kelia 
sau uždavinį ugdyti pasiruošusius ir sugebančius kartu 
dirbti pasauliečius bažnytinėms tarnystėms.  
 Kalbėdami apie ateities viziją, klebonai sakė, kad 
jiems labiausia praverčia sugebėjimas klausytis ir išklausy-
ti, žmones burti bendram darbui. Daug kur reikia mokėti 
kelias kalbas ir suprasti parapijiečių kultūrą. Parapijiečiai 
irgi bręsta, priimdami ir palaikydami įvairių rūšių bei tau-
tybių kunigus. Svarbu, kad kunigai mokėtų dirbti su mote-
rimis ir jas vertinti. Kaip nors reikia riboti kunigų darbus, 
kad turėtų sveikatos kūrybingai veikti ir sielovadoje.  
 Susirinkimas baigėsi adventinėmis pamaldomis su 
giesmėmis, skaitiniais, maldomis ir Our Lady of the 
Woods parapijos paruošta vakariene bei dovanėle kiekvie-
nam klebonui, vikarui ir svečiui kunigui. 

IŠ APYLINKĖS KUNIGŲ 
SUSIRINKIMO 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, gruodžio 20  
9 v. r. - už Marių ir jo šeimą 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą  
-už Rasą Poskočimienę (Mockaičių šeima) 
-už Dalią Katilius—Boudstun 
-už Jeronimą Švabą 
-už Rimutę ir Alfonsą Žukus 
-už Ievą Laurušonytę 
-už Onutę ir Saulių Storyk 
-už Arūną Kalašinską 
-už Vandą, Juozą, Luką, Bronę ir Bronių 
-už Vincentą ir Eleną Barauskus 
-už Antaną Milčių (20 m.) ir šeimos mirusius 
-už Danutę ir Antaną Kižius 
-už Stanislovą Dunčą, Mariją Skirstonienę, Raimundą Skirstonį 
-už Vladą Stropų (žmona ir dukros) 
-už Petronėlę ir Ciprijoną Barkauskus (šeima) 
-už Augustiną Orentą 
-už Šnekučių šeimos mirusius 
-už Skirmantą Ambroževičių 
-už Moniką Pečkauskienę, Juozą Pečkauską (S. Venckienė) 
-už Vladą Serapiną ir Antaną Volkį (L. ir S. Venckai) 
-už Praną Juodaitį 
-už Reginą Čiuberkienę 
-už Gintarą Kvederevičių (Černių šeima) 
-už Joaną Montrimienę (šeima) 
-už Ingą 
-už Juozą Stropų (duktė) 
-už Vladą Stropų (sesuo) 
-už Petronėlę Juodaitytę (duktė) 
-už Joną Levicką  
-už Genovaitę ir Povilą Ramanauskus ir giminės mirusius 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Stasę ir prašant Dievo palaimos Valdemarui 

Pirmadienis, gruodžio 21 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 22 
8 v. r. - už Eugenijų ir Helen Imhoff 
-už prel. Juozą Prunskį ir tėvelius (Ona Garūnienė) 

Trečiadienis, gruodžio 23 
8 v. r. - už Verą Paukštis (duktė ir šeima) 
-už Moniką ir Bernardą Žukauskus 

Ketvirtadienis, gruodžio 24 - Kūčios 
4 v. r. - už Albiną Garūną (žmona) 
-už Marijoną, Juozą, Stasį ir Stasę Lenzbergus 
-už Adomą Šarauską (duktė) 
-už Pijų Stončių (šeima) (50 m.) 
11 v.v. - Bernelių Mišios 

Penktadienis, gruodžio 25 - šv. Kalėdos 
9 v. r. - už Vincentą ir Agotą Gudaičius 
-už Joną ir Mariją Kerelius 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 

-už Raimondą ir Nijolę Simokaičius 
-už Petrą ir Lisą Simokaičius 
-už Kozmonų šeimos ir Ramonų šeimos mirusius 
-už Praną Zuzevičių (šeima) 
-už Ingą 
11 v.r. - Kalėdų dienos Mišios 
7 v.v. - Kalėdų vakaro Mišios 

Šeštadienis, gruodžio 26 
8 v. r. - už Sofiją Tekurienę (duktė) 
-už Bubulų šeimos mirusius 
-už Viktoriją Matiukaitę (Karaliukų šeima) 
-už Janiną Tallat-Kelpšaitę (Urbučiai) 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Ievą ir Joną Deveikius 
-už mamą ir artimus gimines 
-už Stasę ir Vaclovą Tallat-Kelpšas 
-už Mariją ir Bronislovą Tallat-Kelpšas 
-už Dominiką ir Prancišką Urbučius 
-už Ksaverą Stankevičių (36 m.) (žmona) 
-prašant sveikatos, ramybės ir Dievo palaimos Violetai, 
Zigmantui, Astai, Dariui ir Dennis 

Sekmadienis, gruodžio 27  
9 v. r. - už David Hagreen (Adelė ir Petras) 
-už Janiną Tallat-Kelpšą  (6 m.) (šeima) 
-už Saulę Sidrytę (Ateitininkų namai) 
-už Alfonsą Lauraitį (žmona) 
-specialia šeimos intencija 
-už Viktorą Izokaitį (šeima) 
-už Joną Gaižutį (šeima) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Stasę ir prašant Dievo palaimos Valdemarui 

Pirmadienis, gruodžio 28 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 29 
8 v. r. - už Steponą ir Oną Kairius (giminės) 
-už Alfonsą Keliuotį 

Trečiadienis, gruodžio 30 
8 v. r. - už Joną Petrulionį 
-dėkojant Dievui už praėjusius metus 
-už Oną ir Petrą Griškelius 

Ketvirtadienis, gruodžio 31 
8 v. r. - dėkojant Dievui už visas malones 
-už Algį Ročką (30 d.) (sesuo) 

(tęsinys) -už Jadvygą (4 m.) 
-už Francišką, Juozapą, Alfonsą Ščerbus 
-už Leoną Juodikį 
-už Juozą ir Ievą Paškevičius (duktė) 
-už Tomą (9 m.) 
-už Julių Plaušinaitį (Kereliai) 



KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų 
pokalbio. 

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 balandžio 1 d. 
- 7 val. vak. ir nuo spalio 1 d. -  5 val. p.p. 

ŽIDINIO pamaldos vyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį 8 val. ryte. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. - vaikų Mišios 
(mokslo metais) 
Dvasinės atgaivos valandėlė vyksta kiekvieną trečia-
dienio vakarą 7 val. bažnyčioje. 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

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

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasinio 
pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemokamai. 

BIBLIOTEKA 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 

NEĮGALIESIEMS 

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

Vasaris 
 

Pasaulinė ligonių diena 11 d., 6:30 val. 
Pelenė 17 d., 8 ir 7 val. 

ĮSTOJIMAS Į MISIJĄ 

Norintieji priklausyti Misijai registruojami raštinėje. 

METINIS KALENDORIUS   

Gruodis Misijos choro kalėdinis koncertas 27d., 1:30 
Maisto produktų rinkliava vargdieniams 
Advento vakaras 11 d., 6:30 val. 
Bendruomeninis Susitaikymo sakramentas 
18 d., 6:30 val. 
Kūčios 24 d., Mišios 4 val., Kūčios 7 val. 
Vaikų biblijinė stovykla (28-29 d.d.) 

Sausis 
 

Metinis misijos susirinkimas 24 d., 12:30 val. 
Pal. J. Matulaičio šventė 27 d. 

Kovas 
 
 
 
 
Balandis 
 

Gavėnios susikaupimo vakarai 12, 19, 26 d. 
                                                   7 v. v. 
Sutvirtinimo rekolekcijos 13 d. 
Sriubos pietūs 21 d. 
Bendruomeninė išpažintis 17, 29 d. 6:30 v.v. 
 
Velykos 4 d. 
Pirmoji Komunija nuo 11 d. iki gegužės 16 d. 



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
 
 TELEPHONE 
  630 257-5613 or 708 769-8878 
 
 CONTACT PERSON 
  Kristina Balniute 
  Daina Cyvas 
 
 SOFTWARE 
  MSPublisher 2003 
  Adobe Acrobat 8.0 
  Windows XP Home Edition 
 
 PRINTER 
  Hp psc 1310 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  December 20, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
               700 copies for this bulletin 
                There is an envelope insert for this bulletin 
                Please staple 
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