
 

 

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 2009 m.: 
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. 150 (909) 2009 gruodžio 6 d. 
II ADVENTO SEKMADIENIS 

...taisykite 

Viešpačiui kelią, 

ištiesinkite  

jam takus. 

(Lk 3, 6)  
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Gruodžio 13 d. 2009 SEKMADIENIS 
III ADVENTO SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpats džiaugsis tavim ir 
krykštaus (Sof 3, 14-18a) 
 
Atliepiamoji psalmė - Džiūgauk ir krykštauk: didis 
tavyje Izraelio Šventasis. 
 
Antrasis skaitinys - Viešpats yra arti (Fil 4, 4-7) 
 
Evangelija - O ką mums daryti? (Lk 3, 10-18) 
 
Mišiolėliuose:  117   psl. - Mišių maldos 
 798   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Dievas parodys tavo spindėji-
mą (Bar 5, 1-9) 
 
Atliepiamoji psalmė - Tikrai mums Viešpats ste-
buklą padarė, mus aptvindė linksmybe. 
 
Antrasis skaitinys - Būkite tyri ir be priekaišto Kris-
taus dieną (Fil 1, 4-6. 8-11) 
 
Evangelija - Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą 
(Lk 3, 1-6) 
 
Mišiolėliuose:  116   psl. - Mišių maldos 
 795   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
07 d. P Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažn. mokytojas 
 Iz 35, 1-10; Ps 85; Lk 5, 17-26 
 
08 d. A Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas 
 Pr 3, 9-15. 20; Ps 98; Ef 1, 3-12; Lk 1, 26-38 
09 d. T Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas 
 Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30 
10 d. K Iz 41, 13-20; Ps 145; Mt 11, 11-15 
 
11 d. P Šv. Damazas I, popiežius 
 Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19 
12 d. Š Gvadalupės Švč. Mergelė Marija 
 Sir 48, 1-4. 9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13 

Gruodžio 13 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

S. Ambutienė 
G. Arbačiauskienė 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

V. Siliūnienė 
A. Kamantienė 

Lukas ir Martynas 
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

 Adomas ir Rokas 
Kilikevičiai 

Gruodžio 6 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

O. Daugirdienė 
L. Aleksienė 

 
Marija ir Tomas Čyvai 

 
11:00 

Raminta Marchertienė 
Algis Kazlauskas 

J. Maleiška 
V. Kerelytė 

Augvydas ir Tanvilas 
Kuncai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  

Būkite 
tyri ir be 
priekaišto 
Kristaus 

dieną. 
 

(Fil 1, 11) 
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             Šiaurinėse šalyse vakarai tamsūs ir ilgesni negu 

vasarą, kada vaikai ilgiau lauke žaidžia ar tėvai kieme 

užsiima. Žinoma, TV ir kompiuteris, elektros šviesos die-

ną prailgina ir naktį atitolina. Mūsų laikais gi buvo vargin-

gos  žvakės, žibalinės lempos, į rastų sieną įbesta balana 

trobai apšviesti.  

 Žiemos metas – pasakojimų metas. Kokia šeimos 

istorija – gal kurie žymūs žmonės minimi mūsų giminėje, 

gal kurie savotiški, apie kuriuos beveik nieko nežinome – 

kai nebėra ko klausti? Kokie šeimos gyvenimo būdą pa-

veikę išgyvenimai? Kuo mūsų šeimoje labiausiai džiaugia-

mės? Galima pasakoti apie gimines, šeimą, gyventas vie-

tas, tėvų bei senelių tėviškes, jų vargus, tikėjimą, amatą 

ar profesiją. Įdomu, kaip tėvai susipažino, kuomi grindžia 

savo gyvenimą kartu. Vaikai gali atpasakoti šeimos kilmės 

medį, kurį piešė mokyklos pamokoms. 

 

 Adventas – laikas ištraukti (ir sutvarkyti) nuotrau-

kas, filmukus, parodyti artimųjų daiktelius, kuriuos rūpes-

tingai saugome (mūsų šeima brangino senelės austą ant-

klodėlę, kitos močiutės išsiuvinėtą staltiesę). Gal yra se-

nolių vertinta knyga, paveikslas, kryželis, rožinis, šventas 

paveiksliukas, laiškai. Jauniems žmonėms gali būti įdomu 

peržiūrėti savo Krikšto, Komunijos, Sutvirtinimo nuotrau-

kas, pažymėjimus. 

 

 Prie šeimos istorijos priklauso ir bendrinė istorija. 

Kokios istorinės ar gamtos įdomybės kilmės apylinkėse?  

Kaip su pasakomis, dainomis, padavimais, papročiais? 

Kas gyveno kaimynystėje, kokie žmonės iš to krašto kilę? 

Kokie buvo karo veiksmai, pramonė, žemės ūkis, miškai, 

gyvūnai, paukščiai, ropliai? 

 

 Kai glaustai peržvelgiame Išganymo istoriją Šven-

to Rašto ištraukomis, ką Dievas nuveikė, ir kaip žmogus, 

žmonės atsiliepė, tai padedame vieni kitiems – ne tik vai-

kams ar jaunimui – suvokti Dievo veikimą šeimynos gyve-

nime kaip kelrodį į mūsų visų ateitį. 

 

                                               Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Adventas ir mūsų istorijos 

             Advento skaitiniai peržvel-

gia, ką Dievas nuveikė nuo pasau-

lio pradžios iki Jėzaus Kristaus 

apreiškimo – labai geras pavyzdys 

šį laikotarpį kalbėtis apie savo šei-

mų praeitį. 

 

Laukiant Užgimimo 
 

     Tik iš Tavęs semiuosi  
įkvėpimo. 

Tu taip toli ir taip arti - greta. 
Šviesa Advento širdyje parimęs, 
Sušildyki vilties ugnim šventa. 

 
Išalkusiai gerumo duoki manos, 
Ir aš budėsiu, kantriai laukdama,  

Kol, Užgimimo žvaigždei  
 suplevenus, 

Tavasis Pažadas taps  
kūnu ir dvasia. 

 
                               G. Janulevičienė 

                Idant galėtume autentiškai ir vaisingai iš-
gyventi Advento metą, liturgija mus kviečia žiūrėti į 
Švč. Mergelę Mariją, leistis drauge su ja į dvasinę 
kelionę Betliejaus link. Kai Dievas pasibeldė į jos 
jaunystę, jinai Jį priėmė tikėjimo ir meilės kupina. Po 
kelių dienų kontempliuosime jos Nekaltojo Prasidė-
jimo slėpinį. Tepatraukia mus jos grožyje atsispin-
dinti Dievo šlovė, kad ateinantis Dievas kiekviena-
me iš mūsų rastų gerą ir atvirą širdį, kad pripildytų 
jas savo dovanų. 
                                         Popiežius Benediktas XVI 

             “Mano visas gyve-
nimas yra nenutrūksta-
mas adventas, nuolatinis 
pasiruošimas susitikimui 
su Dievu, Jo laukimas. Jei 
mylime Jėzų, gerai pasi-

ruoškime tai dienai, stiprinkime savo valią ir pra-
šykime, kad visa tai, kur jaučiame palankumą pa-
sauliui, būtų atitolinta... Skubėkime susivienyti su 
Juo ir tomis sielomis, kurios eina paskui Dieviškąjį 
Mokytoją.” (Tėvas Pijus) 
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Misijos varpų muzikinis pristatymas 
su Povilu Strolia 

        Gruodžio 13 d., 12:30 val. p.p., dėkodami dos-
niesiems aukotojams, tiek daug prisidėjusiems prie Misi-
jos elektroninių varpų vajaus, maloniai visus kviečiame į 
varpų muzikinį pristatymą, kurį ruošia Povilas Strolia bei 
jo grupės muzikantai. Bus tikrai neeilinė proga pasiklau-
syti nuostabaus varpų skambesio, akomponuojant įvai-
rius muzikinius kūrinius bei dar kartą įsitikinti, koks svar-
bus ir reikalingas buvo šis Misijos muzikinis pirkinys. 
Būtinai ateikite. 

KRIKŠTAS 

Rytė Elena Puodžiūnaitė 
(Lemont) 

 
Tėvai: Viktoras ir Vida Puodžiūnai            
Kr. tėvai: Julija Izokaitis ir Jonas Gražys 

       Nuoširdžiai sveikiname priėmusiąją 
Krikštą ir jos tėvelius. 

Amžinąjį atilsį... 

       Meldžiamės už amžinybėn iškeliavusiąją 
Saulę Sidrytę.  

Nuoširdžiausią užuojautą siunčiame 
 šeimos nariams ir artimiesiems. 

“AŠ ESU KELIAS,  
TIESA IR GYVENIMAS. 

NIEKAS NENUEINA PAS TĖVĄ  
KITAIP, KAIP TIK PER MANE.”  

        Visus kviečiame į trečiąjį Misijos adventinį susikaupi-
mo ir apmąstymų vakarą, kuriame bus kalbama apie gy-
venimą, remiantis Jėzaus žodžiais Jono evangelijoje. 
             
            Gruodžio 11 d., penktadienį, 6:30 val vak.  
             Vedėjas - Gintaras Vitkus SJ. 

ŠIANDIEN KVIEČIAME  
Į POKALBĮ - PABENDRAVIMĄ 

      ... su Misijoje viešinčiu naujuoju 
Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų provinci-
jos provincijolu Gintaru Vitkum SJ.  

Susitikimas vyks šiandien, po 11 val. šv. Mišių, 
PLC didžiojoje salėje. 

 Bendruomeninis Susitaikinimo sakramento vakaras – 
 

 gruodžio 18 d., penktadienį,  6:30 val. vak.  
 

Po bendruomeninės ruošos – Šv. Rašto skaitinių, sąžinės 
apžvalgos – išpažinčių klausys keli kunigai.  

Vakarą ves t. Gintaras Vitkus SJ 
 

(Kūčių ir Kalėdų dieną išpažinčių neklausoma).  

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.   

         Prašome užsiregistruoti iki gruodžio 21 d. pas Mi-
sijos 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  

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

BIBLIJINĖ STOVYKLA VAIKAMS 

              Š. m. gruodžio 28-29 d. 
nuo 9 val. r. iki 5 val.p.p. Ateiti-
ninkų namuose (1380 Castlewood 
Drive, Lemont, IL 60439) rengia-
ma jau septintoji biblijinė stovykla 
mokinukams nuo pirmo iki šešto 
skyriaus. Šių metų tema - 10 Dievo 
įsakymų. 

         Dėl informacijos ir registracijos anketų kuo grei-
čiau kreipkitės į seselę Laimutę tel.: (630) 243 -1070 
arba el. paštu   ses.laimute@yahoo.com 
      Vaikų skaičius stovykloje yra ribotas. Registracija iki 
gruodžio 15 d.  

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! 
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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 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS 

 
Gruodžio 8 d., antradienį, 

šv. Mišios Misijoje 
8 val. r. ir 7 val. vak. 

 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis 
Prasidėjimas yra viso pasaulio 
katalikams privaloma šventė.  

Švenčiama nuo 1954 m.  

         Marijos klausimas: „Kaip tai įvyks?“ parodo, kad 
Viešpaties jai patikėtoji užduotis atrodė visiškai neįmano-
ma, nereali ir neįgyvendinama. Angelas jai patvirtina, kad 
jai pačiai šios užduoties įvykdyti tikrai nepavyks. Tačiau jis 
priduria, sakydamas kad „Dievui nėra negalimų dalykų.“ 
Angelas patvirtina, kad  mes patys galime pasiekti viduti-
niškų rezultatų gyvenime. Galime daug ką nuveikti ir be 
Dievo pagalbos, ir be didelės vizijos. Bet jei gyvenime 
norime pasiekti ką nors ypatinga ir didinga, tai turime 
turėti didesnę viziją ir daugiau tikėjimo, kad taip tikrai 
įvyks. Turime peržengti savo mąstymo ribotumą, kad atsi-
vertume dar didesniam Dievo veikimui ir stebuklams. 

    (Rytis Gurkšnys SJ, Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius) 

            Pirmajame adventinių vakarų susitikime vietoj 
negalėjusios atskristi dr. Marijos Stankus-Saulaitės kalbėjo 
Grasilda Reinytė Petkienė ir kapelionas. Pagal šių metų 
mintį “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas”, Bočių menėje 
rodytos skaidrės apie pirmojo amžiaus dokumentą Dida-
chė, išdėstančiam krikščionių gyvenimo būdą ir bendruo-
meninį susiklausymą. Pusantros valandos susitelkime su 
vaišėmis dalyvavo apie 50 asmenų. Visa eilė pasisakė 
šiuolaikiniais misijos bei šeimų religiniais klausimais: kaip 
pasiekti daugiau žmonių; ką daryti, kai suaugę vaikai su 
savo vaikais nebelanko bažnyčios; kaip jaunimą pritraukti 
prie Dievo; kaip talkinti tėvams, kurių vaikai ruošiasi Pir-
majai Komunijai, o patiems tėvams trūksta tikėjimo žinių; 
kiek dalijami giesmių lapeliai padeda bendruomenei Mišio-
se giedoti ir kodėl vangiai Mišių dalyviai atsakinėja. Daly-
viai pabrėžė gero pavyzdžio poveikį ir bendraamžių vaid-
menį savus prie Misijos (Bažnyčios) ir tikėjimo praktikos 
pritraukti. Užsiminta apie Čikagos, Rockfordo ir Joliet vys-
kupijų gausiais ir įvairias TV reklamas “Katalikai, grįžkite 
namo”, kurios bus rodomos nuo gruodžio 15 d. iki po N. 
Metų. 

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ 

ŽINUTĖS 

         Naujuose Komunijos dalytojų bei ligonių lankytojų 
kursuose nuo lapkričio 17 d. dalyvauja aštuoni Misijos 
nariai. Kursų vedėja ses. Janina Golubickaitė vyskupijos 
programą papildo bendrinėmis žiniomis apie Eucharistiją ir 
Bažnyčią. Pirmoji trijų antradienių dalis baigiasi gruodžio 9 
d., antroji tęsis po Naujųjų Metų. 
 
         Nekaltai Pradėtosios Marijos vargdienių seserų pro-
vincijolė ses. Ignė Marijošiūtė nuo šiandien ir iki Naujųjų 
Metų lanko Misijos seseris Laimutę Kabišaitytę ir Loretą 
Jonušaiitę. Ses. Ignė, daug kam pažįstama iš Neringos 
stovyklos, vadovavo vienuolijai Lietuvoje, atgaivino Šv. 
Kryžiaus sielovadinę sodybą ir vienuolyną (prie preziden-
tūros Vilniuje). Šiuo metu gyvena ir dirba Putname, CT.  

          Misijos raštinės naujasis telefonų tinklas apima tris 
šakas (extensions): naujosios raštinės nr. – 10, kapeliono 
buto – 12, zakristijos – 13. Paskambinus Misijos telefonu 
galima paspausti šiuos skaičius tiesiogiai susisiekti.   
 
          Misija atspausdino 100 egz. lankstinuko “Kai aš 
šaukiuos pagalbos” – JAV katalikų vyskupų konferencijos 
pastoracinis atsiliepimas smurtui šeimoje. Psichologinės 
bei dvasinės pagalbos draugija paruošė Čikagos apylinkių 
globos įstaigų adresų bei telefonų sąrašą. 

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

           Artėja Kalėdos, šven-
tinio šurmulio ir dovanų me-
tas. Kviečiame užsukti į tra-
dicinę kalėdinę mugę, kuri 
vyks gruodžio 12 - 13 d., 

šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9:00 val. r. iki 3:00 
val. p. p. PLC didžiojoje salėje. Norinčius prekiauti, 
prašome skambinti į PLC raštinę tel. 630-257-8787 
ir užsisakyti stalus. 

PLC KALĖDINĖ MUGĖ 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, gruodžio 6  
9 v. r. - už mirusias sesutes 
-už Stasį Žymantą  
-už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Stefaniją ir Antaną Masilius (šeima) 
-už Vytautą Šoliūną (Ramutė Linkienė) 
-už Albertą Liškūną (M ir Z) 
-už Audrių ir Vilhelminą  
-už Meilutę Krikštanavičienę (dukra) 
-už Jūratę Šeskus (Juraičių šeima) 
-už Viktorą Naudžių, dr. Vincą Kanauką, Oną Ka-
naukienę, Petrą Kanauką 
-už Klumbių šeimos mirusius (Norvilienė) 
-už Antaną Teresą 
-už Jadvygą Šakėnaitę 
-už Juozą Tamošiūną 
-meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Janinai (dukra) 
-už Konstanciją 
-už Kęstutį Ramanauską (sesuo su šeima) 
-už Moniką ir Bernardą Žukauskus 
-už Saulę Sidrytę 
-už Jenny Elderkin (O. ir G. Žumbakiai) 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Juozui 
-už Pauliną Polytę (sūnus su šeima) 
-prašant Dievo palaimos sūnui Andriui 
-prašant Dievo palaimos Dalei, Nerijui ir Emilytei 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Albertą Packevičių, Marcelę (artimieji) 

Pirmadienis, gruodžio 7 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 8 
8 v. r. - už Nekaltai Pradėtos Marijos seserų vienuoliją 
-už Oną, Mykolą ir Algį Tonkūną 
7 v.v. - už Vladę Petrulionienę 

Trečiadienis, gruodžio 9 
8 v. r. - už Feliksą Valaitį (šeima) 
-už Juozą ir Ievą Paškevičius (duktė) 

Ketvirtadienis, gruodžio 10 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Kazimierą Jakštą ir Jakštų giminės 

Penktadienis, gruodžio 11 
8 v. r. - už Rasą Poskočimienę (Gailė Černiauskaitė) 
-už Ščerbų šeimos mirusius 

Šeštadienis, gruodžio 12 
8 v. r. - už  Praną Račiūną (duktė) 
-už Genovaitę Bajorūnas 
-už Ann Oberland 
-už Norman Boyer 
-už Viktoriją Matiukaitę (Karaliukų šeima) 

Sekmadienis, gruodžio 13  
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Robertą Kosmoną  
-už kun. Česlovą Auglį 
-už Vytenį ir Sofiją Statkus 
-už Kristiną Dargienę 
-už Vandą Vaitkevičienę (2 m.) 
-už Sedleckų, Kaminskų ir Ramoškų mirusius (Laniauskai) 
-už Eleną Rukienę (šeima) (1 m.) 
-už Emiliją Simutienę, Kostą Simutį (dukra) 
-už Gražiną Valavičiūtę (25 m.) (pusseserės) 
-už Antaną Rimavičių (10 m.) ir Arą Rimavičių (16 m.) (šeima) 
-už Adolfą Leoną Jelionį (šeima) 
-už Liuciją ir Petrą Daknius (dukra) 
-už Vytautą Gudleikį (dukra) 
-už Janiną Filipavičienę 
-už Igną Bubelį 
-už Vaivą Vebraitę (Rudaičiai) 
-už Andrių Šmitą (1 m.) 
-prašant sveikatos sūnui Deiviui, Rolandui ir vyrui Ernestui 
-už Bronislavą Rimkienę (duktė ir anūkė) 
-už Birutę Malinauskienę (sūnus ir šeima) 
-už Petrą Zubavičius 
-už Saulę Sidrytę (A. ir D. Norkaičiai) 
-už Arvydus ir Elsbergus (Danutė) 
-už Albiną Kulbokienę (30 d.) (duktė) 
-už Eleną ir Antaną Suchoržauskus (dukra su šeima) 
-už Algirdą ir Liną Kriaučiūnaitę—Tharp (tėvai) 
-už Oną ir Vytautą Remeikius (vaikai) 
-už Jeronimą ir Marijoną Ignatavičius (dukra) 
-už Salomėją ir Mykolą Kriaučiūnus (sūnūs) 
-už Joną Kriaučiūną 
-už Liudą Černiauską (tėvai) 
-už Agotą ir Juozą Savickus (Černių šeima) 
-už Antaną ir Mariją Černiauskus (Černių šeima) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Julių Rekašių, Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos 
mirusius 

Pirmadienis, gruodžio 14 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 15 
8 v. r. - už Bronę Nainienę (Laima ir Vacys) 
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 

Trečiadienis, gruodžio 16 
8 v. r. - už Mildą Povilaitienę (šeima) 
-už Žasyčių šeimos mirusius (Irena) 

Ketvirtadienis, gruodžio 17 
8 v. r. - už Marių (šeima) 
-už Milę Stankauskaitę (Marija Bartkus) 

Penktadienis, gruodžio 18 
8 v. r. - už Valeriją ir Henriką Vilučius 
-už Alfonsą Tamošiūną (1 m.) 



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 6, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
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