
 

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. 

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 
Romas Fabijonas (tarybos pirmininkas) - 708-448-4027 
Rasa Poskočimienė (vargonininkė) - 708-301-4439 
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. 
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Tinklapis: www.matulaitismission.com 
El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 
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Gruodžio 28 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

Ses. Laimutė 
O. Daugirdienė 

Marija Čyvaitė 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

 
6:00 

Irena Kazlauskienė 
Svajonė Kerelytė 

 
Audrius Remeikis 
Irmina Limontienė 

P. Pranckevičius 
J. Maleiška 

 
 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
 

Greta ir Simona Limontaitės 

Sausio 4 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

V. Siliūnienė 
P.Pranckevičius 

Kovas Rugienius 
Paulius Siliūnas ir Tomas Čyvas 

 
11:00 

 
6:00 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

 
Gintaras Kilikevičius 
Jolanta Kilikevičienė 

A. Kamantienė 
I. Grigaitienė 

 
Tadas ir Augustė Vildžiūnai 

 
 

Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Sausio 4 d. 2009 SEKMADIENIS 
KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpaties šlovė ant tavęs su-
spindi (Iz 60, 1-6) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tave garbins visos 
žemės tautos. 
Antrasis skaitinys - Pagonys kartu su žydais yra 
paveldėtojai (Ef 3, 2-3a. 5-6) 
Evangelija - Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti ka-
raliaus (mt 2, 1-12) 
 
Mišiolėliuose:  129   psl. - Mišių maldos 
 419   psl. - Mišių skaitiniai 
 1095 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
 
29 d. P Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys 
 1 Jn 2, 3-11; Ps 96; Lk 2, 22-35 
30 d. A 1 Jn 2, 12-17; Ps 96; Lk 2, 36-40 
31 d. T Šv. Silvestras I, popiežius 
 1 Jn 2, 18-21; Ps 96; Jn 1, 1-18 
01 d. K Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja 
 Sk 6, 22-27; Ps 67; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21 
02 d. P Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis 
 1 Jn 2, 22-28; Ps 98; Jn 1, 19-28 
03 d. Š Švč. Jėzaus Vardas 
 1 Jn 2, 29—3, 6; Ps 98; Jn 1, 29-34 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Kas Viešpaties bijo - gimdyto-
jus gerbia (Sir 3, 2-6. 12-14) 
 
Atliepiamoji psalmė - Jūs laimingi, kad bijotės Die-
vo, kad laikotės jo parodyto kelio! 
 
Antrasis skaitinys - Šeimos gyvenimas Viešpatyje 
(Kol 3, 12-21) 
Evangelija - Vaikelis augo, darėsi pilnas išminties 
(Lk 2, 22. (23-38). 39-40 
 
Mišiolėliuose:  124   psl. - Mišių maldos 
 409, 648   psl. - Mišių skaitiniai 
 1093 psl. - visuotinė malda 
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DĖL TRIGUBOS PILIETYBĖS 

vienos pilietybės galime būti tikrai ramūs.          
                 Normaliame pasaulyje katalikai priklauso savo 
parapijai arti gyvenamosios vietos ar toliau pasirinktos ir 
pastoviai lankomos bažnyčios. Mažame bažnytkaimyje 
narystės klausimas nekyla – visi Bijutiškio ar Pašilės gy-
ventojai savaime priklauso savo bažnytėlės parapijai. Išsi-
kraustydami iš kurios nors apylinkės, katalikai praneša 
savo parapijai, nuvykę į naują gyvenvietę, nueina susipa-
žinti su vietine parapija ir perkelia savo “pilietybę”. 
                Visai kitas reikalas mieste. Nors oficialiai nubrėžtos 
parapijos ribos, žmonės gali laisvai pasirinkti kitą parapiją. 
Kartais pasirenkama parapija, kurios mokyklą šeimos vaikai 
lanko. Kartais tikintiesiems patinka kurios tai parapijos bičiu-
lystė, muzikos stilius, pamokslininkai ar kita savybė. Kartais 
parapijiečiai laikosi savo bažnyčios pagal tėvų bei senelių 
ryšius su senąja parapija. 
                 Pal. Jurgio Matulaičio misija skirta patarnauti 
arba apimti lietuvius, lietuvių kilmės asmenis, priklausyda-
ma lietuviškų bažnyčių tinklui – Marijos Gimimo Marquette 
Parke, Nekalto Prasidėjimo Brighton Parke, Šv. Antano 
Ciceroje, lietuvių bendruomenė Šv. Onos bažnytėlėje Be-
verly Shores IN, Bridgeporte išlikusiems lietuviams Visų 
Šventųjų—Šv. Antano parapijoje, Čikagos šiauriniuose prie-
miesčiuose kun. Jauniaus Kelpšo globoje susirenkantiems. 
                Matulaičio misijos nariai gyvena 80-tyje pašto 
apylinkių (“zip kodų”). Pagal pašto indeksus, pirmus tris 
skaičius 605... turi 22 smulkesnes zonas (pvz., Lemonto 
miestelis 60439), 604... turi 20, 600 – 12, 601 – 9, 606 
(pats Čikagos miestas) – 5. Dar yra 12 kitų tolimesnių “zip 
kodų”. Misijos nariai yra iš esmės Čikagos ir dviejų greti-
mų vyskupijų (Joliet ir Rockford) gyventojai. 
               Viena iš šios trečios pilietybės tikslų yra sudaryti 
namus priimantiems sakramentus. Pagal Bažnyčios teisyną, 
pavyzdžiui, norintieji tuoktis kurioje nors bažnyčioje turėtų 
būti parapijos nariais nors 3 mėn. Kai kurios parapijos reika-
lauja 3 mėn. savaitinio dalyvavimo Mišiose, kai šeima nori 
vaikelį krikštyti. Niekur nepriklausantys žmonės pagal bažny-
tinę teisę yra keliauninkai arba praeiviai – mielai priimami 
lankyti, bet ne pilnateisiai (savo) parapijos piliečiai.               

                Lietuvos bei lietuvių 
spauda pilna straipsnių apie dvigu-
bą pilietybę – Lietuvos Respublikos 
ir gyvenamosios šalies. Labai daug 
nuomonių ir nesutarimų, visokie 
užkulisiai ir įtarimai. Tačiau dėl dar 

               Misija kviečia ir ragina lietuvius priklausyti kuriai 
nors lietuvių parapijai, ypač pagrindinei – Marquette Par-
ko. Džiaugiamės, kai niekur bažnytinių namų neturintys 
įsijungia į Matulaičio misijos bendruomenę. Nariais tampa-
ma išpildžius anketą. Visi nariai gauna rinkliavos vokelių 
komplektą visiems metų sekmadieniams bei šventėms. 
              Misijos nariai dalyvauja visuotiniame susirinkime 
(2009 01 18), išrenka Misijos tarybos narius dviejų metų 
kadencijai ir gali patys kandidatuoti. Būti Misijos piliečiais 
padeda ir pas šv. Petrą tapti Dangaus piliečiais. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Pasitinkant Naujuosius...  

         Vienoje senoje pasakoje 
minimas žmogus, ėjęs per dyku-
mą ir  įkritęs į prarają.  Bekrisda- 

mas nusitvėrė atskardyje augusios šakos, bet jaučia, kad 
ilgai taip neištvers. Šaka nulūš ar pavargs ranka, ir jis nu-
garmės į prarają. Dar labiau išsigąsta, kai iš kažkur atbė-
gusi pelytė ima graužti šaką, už kurios jis laikosi. Pagrau-
žus bėga šalin, o jos vieton atbėga kita ir vėl graužia. Ir 
taip jos darbuojasi pakaitomis, nesiliaudamos. Šaka eina 
vis plonyn ir plonyn. 
          Tas keleivis - kiekvienas žmogus. Šaka - tai mūsų 
gyvenimas šioje žemėje. Pelės - bėgančios dienos, laikas. 
          Artėjant Naujiesiems Metams susimąstome apie 
laiką ir Amžinybę. Tiems, kurie tikime, laikas nėra tik 
beprasmės dienos, vejančios viena kitą kaip tos minėtos 
pelytės. Laikas - tai pati didžiausia Dievo dovana žmogui. 
Ir kiekviena prasmingai panaudota minutė - tai žingsnelis 
į mūsų laukiančią Amžinybę, į nesibaigiantį džiaugsmą, į 
amžiną laimę. 
          Dažnai skundžiamės, kad trūksta laiko. Iš tiesų lai-
ko mums netrūksta, trūksta tik noro ir sugebėjimo gerai 
mums duotą laiką panaudoti. O kiekvienas, kad ir mažiau-
sias darbelis, geras žodis kitam, atlikta, kad ir nemaloni 
pareiga, jei tai darome su meile, jau yra grūdelis į Amži-
nybės aruodą... 
         Skaičiau, kad yra keturi neatšaukiami dalykai: iš 
rankos išmestas akmuo, kartą pasakytas žodis, prarasta 
proga ir praėjęs laikas. Praeitis jau nepakeičiama; ateitis - 
ne mūsų rankose, teturime dabartį. Kokia bus ši diena, 
tokia galbūt bus ir visa mūsų Amžinybė. 
         Pasiryžkim išgyventi kiekvieną ateinančių metų die-
ną su tikėjimu ir viltimi, su atvira širdim ir ištiesta ranka, 
su meile broliui lietuviui - ir čia, ir Tėvynėje, ir kiekvie-
nam mūsų gyvenimo kely sutiktam žmogui. 
 
                                                         Dalia Staniškienė           
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KVIEČIAME Į KONCERTĄ 

      Sausio 1 d. minima Švč. Mergelė Marija, Dievo 
Gimdytoja (privaloma šventė). Mišios bus aukoja-
mos įprastine tvarka - 9, 11 val. ryte ir 7 val. vakare.  

LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ  
METŲ!!! 

Naujųjų  Metų išvakarėse, gruodžio 31 d., 6 val. vak.  
- padėkos Dievui už praėjusius metus šv. Mišios.  

         Šiandien, gruodžio 28 d., sekmadienį, po 6 val. vak. 
šv. Mišių maloniai kviečiame pasiklausyti nuotaikingo kon-
certo "Džiaugsmingų Šv.Kalėdų ir Metų Naujų". Koncerte  
dalyvaus mokytojų Jolantos Banienės ir Genės Razumie-
nės fortepijono klasės mokiniai bei lietuvių liaudies muzi-
kos ansamblis "Gabija" (vadovė -  Genė Razumienė).  

VAIKŲ MIŠIOS 2009-aisiais 

        Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadie-
nį, 9 val. r. Misijoje yra aukojamos vaikų 
šv. Mišios. Jose mažiesiems suprantama 
kalba aiškinami liturginiai skaitiniai bei 
Šventojo Rašto pasakojimai. 

⇒ Sausio 4, 2009 
⇒ Vasario 1, 2009 
⇒ Kovo 1, 2009 
⇒ Balandžio 5, 2009 

⇒ Gegužės 3, 2009 
⇒ Birželio 7, 2009 
⇒ Liepos 5, 2009 
⇒ Rugpjūčio 2, 2009 

ĮSIMINTINESNĖS DATOS 2009-aisiais 

Vasario 25 d. Pelenų diena 

Balandžio 12 d. Velykos 

Gegužės 24 d. Šeštinės 

Gegužės 31 d. Sekminės (Mišios lauke) 

Birželio 14 d. Devintinės 

Birželio  19 d. Švč. Jėzaus Širdis 

Rugsėjo 20 d. Misijos bendruomenės diena 

Spalio 3 d. Sutvirtinimo šventė 

Lapkričio 29 d. Advento pradžia 

Sausio         18 d.     Metinis Misijos narių susirinkimas 

ŠIOS DIENOS  
SKAITINIŲ  

PAMĄSTYMAS 
       
           Š i a n d i e n 
Bažnyč i a  m in i  
Šventąją Šeimą ir 
visi skaitiniai mums  
kalba apie šeimą. Tai ypač aktualu šiandien, nes  daugelį 
šeimų yra palietusi liberalizmo banga. Apie šeimas yra 
prirašyta tiek daug, kad beveik niekas  į tai jau nebekrei-
pia dėmesio.  Šia proga mums svarbu žinoti, ką šiuo klau-
simu skelbia pats Kristus.  Juk santuoka tai ne popiežiaus 
ar kokio Bažnyčios susirinkimo įsteigta  institucija, bet 
paties Kristaus priesakas.   
              Pirmajame  skaitinyje iš Siracido knygos patei-
kiamos tarpusavio santykių taisyklės.  Ypač pabrėžiama 
vaikų atsakomybė ir pagarba tėvams.  Tai glaudžiai susie-
ja su ketvirtuoju Dekalogo įsakymu gerbti savo tėvą ir mo-
tiną. Išdėstomi pažadai žmogui, kuris gerbia savo tėvus. 
Jis  "atsilygina už nuodėmes, kraunasi lobį, džiaugsis sa-
vo vaikais, kai jis melsis, bus išklausytas." Antrajame 
skaitinyje apaštalas Paulius išvardina  krikščioniškos šei-
mos narių pareigas, ragina "apsivilkti nuoširdžiu gailestingu-
mu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu". Visiems 
verta tą skyrelį iš laiško Kolosiečiams dar kartą pasiskaityti.   
            Evangelijoje skaitome, kad  Marija ir Juozapas atneša 
gimusį berniuką į šventyklą, nes to reikalavo įstatymas.  
Šventykloje "teisus ir dievobaimingas  vyras"  Simeonas  
atpažįsta Jėzų kaip pasaulio  Išgelbėtoją ir išpranašauja Ma-
rijai, kad  "jos sielą pervers kalavijas". Visa tai išsipildė.   
          Ir šiandien tėvams reikia išgirsti Dievo balsą, kaip nu-
galėti visus sunkumus, kurių visada pasitaiko. Tam reikia 
maldos, reikia Šv. Rašto skaitymo, gilinimosi į Dievo Žodį, 
reikia Šventosios  Dvasios pagalbos.  Žvelkime į Šventąją 
Šeimą ir atkakliai siekime meilės, netgi tokiomis akimirkomis, 
kai sunkumai atrodys neįveikiami. Dievas tikrai nori sustiprin-
ti, išgydyti ir suvienyti mūsų šeimas. Kreipkimės į Jį. 
    
                                                Vincas Kolyčius iš Toronto 
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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. prane-
ša, kad norintieji įdėti savo reklaminį skelbimą į kompanijai pri-
klausantį puslapį, turėtų kreiptis į jų atstovą Arūną Pažerūną. 
Tel.: 1-800-566-6170 

Popiežiaus Benedikto XVI-ojo 
 maldų intencijos  

2009-ųjų metų sausio mėnesį: 

           Kad šeima vis labiau taptų meilės, asme-
nybės augimo ir tikėjimo perteikimo erdve. 

         Kad skirtingos krikščioniškosios Bažnyčios sutartinai 
skelbtų Gerąją Naujieną ir veiksmingai siekdamos visiš-
kos vienybės įtikinamai liudytų Evangeliją pasauliui, kuriam 
šiuo gilių pokyčių metu reikia naujosios evangelizacijos. 

           Sausio 1-ąją visa katalikų Bažnyčia 
mini Švč. Mergelę Mariją, Dievo Gimdy-
toją. Ta diena taip pat yra skirta maldai už 
taiką. Svarbu atkreipti dėmesį, kad savo 
apsireiškimuose Švenčiausioji Mergelė 
pasivadina Taikos Karaliene ir ragina tikin-
čiuosius melstis už taiką (1981 m. Medju-
gorje (Bosnijoje) Dievo  Motina  apsireiškė 

šešiems vaikams). Regėjusiųjų Mergelę Mariją Medjugor-
je liudijimais Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną die-
ną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmoni-
jai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums 
atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. 

            “Brangūs vaikai, šiandien, meilės ir taikos dieną, 
su Jėzumi rankose aš kviečiu jus melstis už taiką. Vaike-
liai, be Dievo ir maldos jūs negalite turėti taikos. Todėl, 
vaikeliai, atverkite savo širdį taip, kad Taikos Karalius ga-
lėtų užgimti jūsų širdyje. Tik šiuo būdu jūs galite liudyti ir 
nešti Dievo taiką į šį pasaulį be taikos. Aš esu su jumis ir 
laiminu jus motinišku laiminimu."  (2002 m. gruodžio 25 d.)   

        “Brangūs vaikai! Šiandien jus kviečiu apsispręsti už 
Dievą, nes atitolimo nuo Dievo vaisius yra nerimas jūsų 
širdyse. Dievas yra pati Taika, todėl artinkitės prie Jo sa-
vo asmeninėmis maldomis ir tada gyvenkite savo širdies 
taika. Ir taip taika iš jūsų širdies liesis upe į visą pasaulį. 
Nekalbėkite apie taiką, bet kurkite taiką! Aš laiminu kiek-
vieną iš jūsų ir kiekvieną jūsų gerą sprendimą. Dėkoju, 
kad atsiliepėte į mano kvietimą!“ 
(1991 m. vasario 25 d. pranešimas) 

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! 

            Gruodžio mėnesį teko pradėti dviem nelengvais 
nusivylimais. Mokslo ir kūrybos simpoziumo svečias ar 
viešnia iš Lietuvos atvežė lauktuvių – knygelę “Vilniaus 
universiteto senasis herbynas”. Net širdis pašoko, nes 
su bičiuliu Aleksandru Radžiumi Baltimorėje turbūt du 
dešimtmečius renkame medžiagą apie Lietuvos valsty-
bės ir didikų herbus, esame padirbinę virš 50 istorinių 
Lietuvos vėliavų reprodukcijų. Viltys bematant sudau-
žytos – čia ne apie herbus, o apie augalus. 
 
 Apie tą patį laiką išgirdau, kad 2009 metai pa-
skelbti “Tarptautiniai gastronomijos metai”. O kadangi 
(ypač lietuviškus) receptus renku dešimtmečius, sto-
vyklose talkinau virimo pratybose, tai jau didelis 
džiaugsmas, kad galėsime Gastronomijos metus lietu-
viškai atšvęsti, pagerbdami kugelį ir šimtus kitų tradici-
nių valgių. Čia vėl teko susiimti, nes 2009-tieji tėra 
“Pasauliniai astronomijos metai”. 
 
 Kaime vietoj modernių kalendorių remdavomės 
žvaigždynais. Kai Sietynas ( graik.,\ Pleiades) po sau-
lėlydžio kyla – laikas pjūčiai; kai su saulėtekiu kyla, 
sėja. Stebėdami mėnulį nesigilindavome į kraterius ir 
jūras, nematydavome ir amerikietiško “mėnulio žmo-
gaus” atvaizdo. Vaikams pasakodavome, kad mėnulio 
šešėliai vaizduoja mūsų ar gretimo kaimo našlaitę. Ši 
priversta sutemus iš ežero naščiais gabenti vandenį. 
Pasilenkusi semti, pamatė mėnulio atspindį, kuris dar 
buvo visai baltas kaip drobė. “Oi, mėnuli, mėnulėli, kas 
pagailės manęs, našlaitėlės?” klausia ji. Mėnulis pagai-
lėjo ir pasiėmė ją pas save: mėnulio paviršiuje matome 
mergaitę su naščiais ir kibirais. Visi žinojome, kad mi-
rusių vėlės į dangų keliauja Paukščių tako juosta. 
 Mokslinė astronomija Vilniaus universitete išsi-
vystė su jėzuitais kunigais Tomu Žebrausku (1714-58) 
ir Martynu Počobutu (1728-1810). Vilniaus universiteto 
observatorija pirmoji pasaulyje aprašė Žaliąjį blyksnį, 
vienas mėnulio krateris pavadintas Počobuto vardu.  
Daugiau reikėtų ieškoti knygose bei straipsniuose. 
 Kalėdas siejame su žvaigžde, iškvietusia Rytų 
išminčius – tris karalius. Prisimename Dievo pažadą 
Abraomui, kad jo palikuonys (tikintys vienintelį Dievą) 
bus gausūs kaip žvaigždės ir smiltys – šiandien pusė 
žmonijos (žydai, musulmonai, krikščionys). Ir Šv. Rašte 
girdime, kad spindėsime kaip žvaigždės Visatoje, išpa-
žindami Viešpatį Jėzų Kristų ir gyvendami kaip to pa-
ties  Tėvo vaikai,  tarnaujantys  vieni  kitiems,  ypač 
silpniausiems ir pažeidžiamiausiems. 
 
                                              Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

2009-ieji - pasauliniai astronomijos metai 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, gruodžio 28 
9 v. r. - už Vladę Pargauskienę (Sobieskienė) 
-už Gražiną Varnaitienę—Mikėnienę (B. Kronienė) 
-už David Hagreen (Ada ir Petras) 
-už Reginą Vasienę Cinkienę 
-už Kazimierą Grigaliūną (25 m.) (žmona ir vaikai) 
-už Adelę Černienę 
-už Augustiną Orentą 
-prašant Dievo palaimos Audriui ir Vilhelminai 
-už Viktorą Kučą (šeima) 
-už Vidą Jonušienę (Kučų šeima) 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už Liucytę Kanaukaitę (A. Naudžiuvienė) 
-už Joną Gaižutį (27 m.) (dukros) 
-už Viktorą Izokaitį (50 m.) (šeima) 
-už Barborą, Jurgį ir Zitą (duktė ir sesuo) 
-už Jeronimą Švabą 
-už Agotą ir Kazimierą Damarkas (dukros) 
-už Juozą Puikį (7 m.) 
-meldžiant sveikatos Monikai Puikienei (duktė) 
-už Valantaičių šeimos mirusius 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Ernestą Rumbinaitę ir Sandrą Galeckaitę 

Pirmadienis, gruodžio 29 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 30 
8 v. r. - už Joną Petrulionį 
-už Alfonsą Keliuotį 

Trečiadienis, gruodžio 31 
8 v. r. - dėkojant Dievui už visas malones 
-už Romualdą Račiūną (Edmundas) 

Ketvirtadienis, sausio 1 (privaloma šventė) 
9 v. r. - už Anelę Žukauskienę (Žukauskų šeima) 
-už Jurgį Juraitį (34 m.) (sūnus ir šeima) 
-už Kazimierą Norvilą (šeima) 
-už Ireną Genčienę (1 m.) 
-už Margaritą Krištopaitienę 
-už Stasį ir Jeronimą 
-prašant palaimos Sandrai, Ernestui ir Patricijai 
11 v.r.–  Mišios 
7 v.v. -  Mišios 

Penktadienis, sausio 2 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (R. Dičienė) 
-už Juozo ir šeimos sveikatą 
 
Šeštadienis, sausio 3 
8 v. r.– už B. Benedict (V. Gvildienė) 
-už Zinaidą Pocienę (S. Jelionienė) 
-už Jadvygą Penčylienę (Violeta Valaitis) 
-už Sigitą Miknaitį (J. Lieponienė) 
-už vaikus ir anūkus 
-padėka Dievui už gautą malonę 

Sekmadienis, sausio 4 
9 v. r. - už Janę Paulauskienę 
-už Danielių Paulauską 
-už Petrę Maskolaitytę (Polikaičiai) 
-už Praną Narį (L. ir I. Kirkus) 
-už Algirdą Antanaitį (6 m.) 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už Bronių Siliūną 
-prašant sveikatos Rasai 
-už Vytautą Gudleikį 
-už Pauliną Polytę (30 d.) (sūnus ir šeima) 
-už Genovaitę ir Antaną Šimkevičius 
-už Ramojų Petraitį (K. Buinevičienė) 
-už Vaivą Vebraitę (R. ir T. Rudaičiai) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - prašant Dievo palaimos ir sveikatos Ingai 

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

Antradienis, sausio 6 
8 v. r. - už Antaną Lukošių (1 m.) 

Trečiadienis, sausio 7 
8 v. r. - už Oną Bertašienę 

Ketvirtadienis, sausio 8 
8 v. r. - speciali intencija 

Penktadienis, sausio 9 
8 v. r. - už Eugenijų Arlauską 
-už Feliciją ir Kazimierą Bagdonavičius 
 
Šeštadienis, sausio 10 
8 v. r.– už Kazimierą Jakštą 

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

          Brangūs parapijiečiai. Šiuo švenčių laikotarpiu 
Misijos žiniaraščio spaustuvė (J. S. Paluch) dėl savo 
šventinio grafiko buvo nurodžiusi šį ir kitos savaitės 
numerį jiems pristatyti daug anksčiau nei paprastai. 
Dėl to žiniaraštyje yra įrašytos tik tos intencijos, už 
kurias šv. Mišios buvo užprašytos iki gruodžio 18 d. 
Norėtume patikinti, kad Mišių metu kunigas perskai-
tys visas intencijas (ir tas, kurios nėra įrašytos žinia-
raštyje). Dėkojame už supratingumą. 



 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. 

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. 

BIBLIOTEKA 

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

NEĮGALIESIEMS 

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

Sausis Metinis Misijos narių susirinkimas, 
apskaitos, tarybos narių rinkimas. 
Susirinkimo data - sausio 18 d. 
 

Vasaris/kovas Gavėnios susitelkimo dienos. 
Religinis koncertas. 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių de-
vyndienis už motinas. Pirmoji Ko-
munija, Sekminių Mišios lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mišios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava vargdie-
niams. 
Misijos choro kalėdinis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

METINIS KALENDORIUS 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 
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