
 

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 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) - 630-738-1050 
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. 

 

Nr. 113 (869) 2009 kovo 1 d. 
VIII EILINIS SEKMADIENIS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 

Tinklapis: www.matulaitismission.com 
El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 
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Kovo 8 d. 2009 SEKMADIENIS 
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Mūsų tikėjimo tėvo Abraomo 
auka (Pr 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18) 
Atliepiamoji psalmė - Vaikščiosiu aš akivaizdoj 
Dievo, pasauly - tarpe gyvųjų. 
 
Antrasis skaitinys - Dievas nepagailėjo nė savo 
Sūnaus (Rom 8, 31b-34) 
Evangelija - Šitas mano mylimasis Sūnus (Mk 9, 2-10) 
 
Mišiolėliuose:  140   psl. - Mišių maldos 
 653   psl. - Mišių skaitiniai 
 1097 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Dievo sandora su iš tvano iš-
gelbėtu Nojumi (Pr 9, 8-15) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, elgiesi teisingai ir gai-
lestingai su tais, kurie tavo Sandoros ir įsakymų laikos. 
Antrasis skaitinys - Jus dabar gelbsti tų dalykų 
vaizdinys - Krikštas (1 Pt 3, 18-22) 
 
Evangelija - Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai 
jam tarnavo (Mk 1, 12-15) 
 
Mišiolėliuose:  138   psl. - Mišių maldos 
 651   psl. - Mišių skaitiniai 
 1096 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
02 d. P Kun 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46 
 
03 d. A Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15 
 
04 d. T ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS 
 Kun 19, 1-2. 17-19a; Ps 15; Fil 3, 8-14; Jn 15, 9-17 
 
05 d. K Est C, 12. 14-16. 23-25; Ps 138; Mt 7, 7-12 
 
06 d. P Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26 
 
07 d. Š Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės 
 Įst 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48 

Kovo 1 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

Ses. Laimutė 
G. Jonikienė 

Tomas Čyvas 
Kovas Rugienius 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Kęstutis Sušinskas 

J. Baužys 
P. Pranckevičius 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Kovo 8 d.    

 
9:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

V. Siliūnienė 
S. Lisina 

Paulius Siliūnas 
Mantas Kisielius 

 
11:00 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

J. Maleiška 
R. Marchertienė 

 
Martynas Tunkevičius 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  
Greta ir Simona Limontaitės 

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią,  
išmokyk mane takais tavo eiti. 
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          Šią gavėnią labai uoliai pla-
tiname visose JAV mėgstamą 
“Ryžių dubens” (Rice Bowl) rinklia-
vą. Užsakėme pakankamai at-
lankstomų dėžučių Maironio ir Čika- 

Kas yra tikras pasninkas? 

gos lituanistinių mokyklų mokiniams ir visiems Misijos na-
riams. Vaikų atvaizdais papuoštas popierinis dubenėlis 
turi skylutę pinigėliams įmesti. 
 Labai gražų pavyzdį mums parodė du vaikučiai, 
broliukas ir sesutė, Kalėdų dieną per Mišių aukojimą atne-
šę per adventą batų dėžutėje sutaupytus pinigėlius. Be 
centų ir popierinių pinigų buvo vaikų surašyti geri darbe-
liai, kuriais jie ruošėsi šventei linkėdami Jėzui gražaus 
gimtadienio. (Vaikų auka vėliau atiduota Lemonto varg-
dienių maisto sandėliukui). 
 Mūsų žiniaraštyje, “Drauge”, “Bitutėje” ir bernardinai.lt 
internetinėje svetainėje bei Kulbių “blog” tinklalapyje skaitome 
apie mums gerai pažįstamą Rūtos ir Tado Kulbių šeimą, kuri su 
savo penkiais vaikais metus savanoriauja Etiopijoje. Gražiai 
sutampa su Afrikos vaikų atvaizdais šios gavėnios dėžutėse. 
 Dėžutė paprastai padedama ant valgomajame 
ant stalo paliudyti ryšį su gavėnios pasninko mintimi – 
kukliau valgyti, kad turėtume kuo sušelpti vargstančius. 
 Kartais įsivaizduojame, kad pasninkas reiškia 
penktadienį be mėsos. Daug kas to papročio laikomės, 
nors nusižengtume pasninko tikslui, jeigu valgytume už 
mėsą brangesnius jūros gėrybių valgius. Jau seniai JAV 
vyskupai mokė, kad penktadienio ir gavėnios pasninkas nėra 
“po nuodėme”, o priminimas, kad savitvarda ir pagalba artimui 
priklauso prie Kristaus sekimo, krikščioniško gyvenimo. 
 Pelenų dieną (šiemet vasario 25) ir Didįjį Penktadie-
nį (balandžio 10) stengiamės mažiau valgyti, o gavėnios 
penktadienis kalendoriuose pažymėtas žuvimi – kuklesnis 
valgis užtikrina, kad turėtume kuo sušelpti labiau vargstančius. 
 Vyskupai primena, kad labai geras pasninkas yra 
aplankyti ligonius, senelius, vienišus žmones, padėti jiems 
jų namuose, pavėžėti į bažnyčią, pas gydytojus ar apsi-
pirkti, išreikšti užuojautą šeimos nario netekusiems, pa-
globoti vieni kitų vaikus, kad tėvai galėtų atsipūsti, sava-
noriškai bažnyčioje ar visuomenėje daugiau prisidėti. Čia 
visas katalikiško pasninko grožis – pasirinkti, kas padeda 
kitiems ir padeda patiems mums dvasingiau manytis. 
 Gavėnios “ryžių dubenėlius” surinksime po šešių 
savaičių. 
 
                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

      Meilė yra didžiausia iš dory-
bių (1 Kor 13,13). Tas, kas mano 
galįs mylėti Dievą nemylėdamas 
artimo, labai klysta (1 Jn 4,20). 
Iš tiesų meilę turi parodyti dar-
bai, o ne vien žodžiai. Neužtenka 
ir gražių jausmų, užliejančių šilu-
ma, gerumu, jautrumu.  

Tikrai mylime, kai darome tai,  
kas kitam iš tiesų reikalinga.  

 
Jausmai nuolat svyruoja, o iš meilės kylantys darbai išlieka.  

MEILĖ ir TARNAVIMAS - NEATSKIRIAMI! 

Patarnaukite vieni kitiems kaip geri  
daugeriopos Dievo malonės šeimininkai,  

sulig kiekvieno gautąja malone. 
(1 Pt 4, 10) 

         Kalbėdamas apie žmogiškųjų santykių prigimtį, vie-
nas dvasininkas yra pasakęs, kad žmonės būna tarsi trijų 
rūšių: kaip titnagas, kaip kempinė ir kaip medaus korys. 
Kad ką nors gautum iš titnago, turi jį daužyti, nes tik taip 
įskelsi kibirkštį. Kad ką nors gautum iš kempinės, turi ją 
suspausti: kuo daugiau spaudi, tuo daugiau gauni. O me-
daus korys pats išlieja savo saldybę. 
         Yra piktų ir kietaširdžių žmonių, kurie nieko neduos, 
jei tik galės neduoti. Kiti yra minkštakūniai: pasiduoda 
spaudimui ir, kuo labiau yra spaudžiami, tuo daugiau ati-
duoda. Ir maža dalis yra tokių, kurie džiaugiasi duodami, 
net jų ir neprašant. (Pagal “Dvasinės pratybos”).    

         Viešpatie, padaryk mus 
vertus tarnauti vargšams visa-
me pasaulyje, gyvenantiems ir 
skurde mirštantiems iš bado. 
Per mūsų rankas duok jiems 
šiandien kasdienės duonos, o 
per mūsų supratingą meilę su-
teik jiems ramybę ir džiaugs-
mą.   (Popiežius Paulius VI) 

VISKĄ DIEVAS DUODA IR PASIIMA. 
TAIGI DALYKITĖS VISKUO, KAS JUMS DUOTA, - SAVIMI. 

(Motina Teresė) 
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           Kovo 5 d., 6:30 - 8:30 val. vak. 
vyks seminaras “Ant skyrybų slenksčio” 
Ev. liuteronų Ziono bažnyčios salėje (9000 S. 
Menard, Oak Lawn). Į skyrybų klausimus bus 
žvelgiama teisiniais, dvasiniais ir psichologi-
niais aspektais, įskaitant poveikį vaikams.  

Kviečiame dalyvauti visus, kuriems aktualūs šie klausimai. 

              Ateitininkų Namų valdyba ir 
Akademinis Skautų Sąjūdis rengia ga-
vėninį susikaupimą kovo 10 d., 8:30 
val. r. Ateitininkų Namuose. Susikaupi-
mą ves kun. Artūras Sederevičius SJ.  
            Norinčiuosius prašome regist-
ruotis pas Vidą Maleiškienę tel.: 630-
257-8087. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

DVASINĖS PARAMOS DRAUGIJA 

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! 

Kovo  mėnesio kalendorius 
3 d. 
 
8 d. 

6:30 val. v. 
 
12:00 val. p.p. 

Kelionė su šv. Pauliumi (I dalis) 
 
Seminaras Mišių skaitytojams 

10 d. 6:30 val. v. Kelionė su šv. Pauliumi (II dalis) 

14 d. 4:00 val.p.p. Kelionė su šv. Pauliumi (III da-
lis) ir rekolekcijų vakaras su 
kun. Vidmantu Šimkūnu SJ 

15 d. 9 ir 11 val. r. Gavėnios rekolekcijų pamokslai 
Mišiose (kun. V. Šimkūnas SJ) 

 12:30 val. p.p Sriubos pietūs 
16 d. 8:00 val. r. 

8:45 val. r. 
Šv. Mišios 
Pusryčiai ir pokalbis su kun. V. 
Šimkūnu SJ 

 6:30 val. v. Bendruomeninės Susitaikymo 
(išpažinties) sakramento apei-
gos 

22 d. 12:00 val. p.p. Seminaras Mišių skaitytojams 

29 d. 6:45 val. v. Suneštinė vakarienė ir pabend-
ravimas po Mišių. 

Montessori mokyklėlė “Žiburėlis” 

       Kovo 7 d., šeštadienį, 9—11 val. r. vyks Montessori 
mokyklėlės “Žiburėlis” atvirų durų diena. Bus proga susi-
pažinti su mokyklos direktore, klasėmis bei mokymo me-
todika. 
      “Žiburėlis” veikia savaitės dienomis Pasaulio lietuvių 
centre.  Priimami vaikai nuo 3 iki 6 metų. 
Norintiems daugiau informacijos, prašome kreiptis tel.: 
630-257-8891 ar www.ziburelis.org        

VYRŲ MALDOS VAKARAS 

Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir  
kreipsitės į mane malda, aš jus išklausysiu. 

(Jer 29, 12) 

          Šiandien, kovo 1 d., 7:00 val. v. maloniai 
kviečiame visus vyrus - didelius ir mažus, jaunus ir 
senus - į vyrų maldos vakarą, kuris rengiamas PLC 
didžiosios salės vakarinėje dalyje. Vedėjas - kunigas 
pranciškonas Gediminas Numgaudis OFM. 

SRIUBOS PIETŪS 

             Kovo 15 d., sekmadienį, 
po 11 val. Mišių PLC didžiojoje sa-
lėje rengiama gavėnios rekolekcijų po-
pietė  su  Misijoje  viešėsiančiu  jėzuitu 

kunigu iš Baltimorės - Vidmantu Šimkūnu SJ. Ta 
proga yra ruošiami sriubos pietūs, kurių pelnas bus 
skirtas paremti Caritas sriubos valgyklas Lietuvoje. 
         Misijos nariai ir svečiai maloniai kviečiami iš 
anksto registruotis raštinėje tel.: 630-257-5613. Siū-
loma auka - $10 (asmeniui), $25 (šeimai). 

SEMINARAS SKAITYTOJAMS 

          Šių metų kovo 8 d. ir 
kovo 22 d.,  sekmadieniais, 
po  11  val. r.  Mišių bus orga- 

nizuojami seminarai Mišių skaitytojams bei tiems, 
kurie pageidautų prisijungti ar būtų susidomėję  šia 
gražia ir atsakinga tarnyste. Seminaro vadovė - Al-
dona Zailskaitė. Baigusieji seminarą gaus pažymėjimus. 
        Norintieji yra prašomi registruotis Misijos rašti-
nėje arba skambinti Aldonai Kamantienei tel.: 630-
960-3497. Pageidautina žinoti dalyvaujančiųjų skai-
čių, kad atitinkamai būtų galima parūpinti užkandžių. 
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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 

Lietuvos vardo  
tūkstantmečio koncertas: 

“DAINAVA” 
ir Zubovų duetas 

            Lietuvių Meno Ansamblis „Dainava“ bei Lietuvos 
respublikos generalinis konsulatas Čikagoje Lietuvos tūks-
tantmečiui bei Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminė-
ti visus kviečia į koncertą „Gratulationes Lithuaniae“- 
kovo 8 d. 3 v. p. p. Harris teatre (205 E. Randolph Drive).  

         Koncerte skambės Čiurlionio, Martinaičio, Sasnaus-
ko, Bethoveno ir Bramso kūriniai, kuriuos drauge su 
“Dainava” atliks pianistai iš Vilniaus Sonata ir Rokas Zubo-
vai. Pagrindine renginio puošmena taps specialiai šiam 
koncertui kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės sukurtos 
“Lietuviškos siuitos” premjera. Koncerte taip pat svečiuo-
sis LR Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas.        

nei atsakymų, - ateikite ir dalyvaukite kun. Valdo Aušros 
vedamoje Biblijos skaitymo grupėje, kuri rinksis Ziono 
liuteronų parapijos patalpose (9000 S. Menard, Oak 
Lawn. Užsiėmimai prasidės kovo 1 d., 1 val. p. p. po lie-
tuviškų pamaldų (jos prasideda 11:30 val.r.) ir vyks kiek-
vieną sekmadienį. 

BIBLIJOS SKAITYMO GRUPĖ 

         Jei skaitote Bibliją ir turite klausi-
mų, jei dar niekados neskaitėte, bet 
jaučiate, kad jūsų gyvenimas atsidūrė 
akligatvyje, jei  turite daugiau klausimų 

        Koncerto dieną organizuojami du autobusai: vienas  
iš PLC - išvyks 1:15 val. p.p., kitas - nuo Marquette Park 
bažnyčios - 1:00 val. p.p. Kaina - $10. Iš anksto regist-
ruotis  galima "Dovanėlėje" (šeštadieniais ir sekmadie-
niais), paskambinti Romui Kronui tel.: 630- 968-0184 arba 
Birutei Podienei tel.: 773-476-2655. 

                             DĖMESIO!!! SVARBU PRISIMINTI. 

        Kovo 8 d., kitą sekmadienį, 
2 val. nakties laikrodžio rodykles pa-
sukame viena valanda Į PRIEKĮ. 

       Popiežiaus Benedikto XVI-ojo maldų 
intencijos šių metų kovo mėnesį: 

            Kad visi Katalikų Bažnyčios vyskupai ir 
kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai Kinijos Liau-
dies Respublikoje vadovaudamiesi popie-
žiaus Benedikto XVI laišku siektų būti vieny-
bės, bendrystės ir taikos ženklu bei įrankiu. 

          Kad visos pasaulio tautos vis labiau gerbtų moters 
orumą ir vertintų jos vaidmenį visuomenėje. 

        Koncertas vyks tik vieną dieną, tad paskubėkite įsi-
gyti bilietus jau šiandien. Kaina: $45, $35, $25 (50% nuo-
laida moksleiviams (iki 16-kos metų), $10 nuolaida stu-
dentams su pažymėjimu). Bilietų ieškokite Harris teatro 
bilietų kasoje (312) 334-7777 ir liet. parduotuvėse.          

         Misijos žiniaraščio paskutiniajame lape reklaminius 
skelbimus įdėjusios bendrovės, organizacijos bei pavie-
niai verslo atstovai labai prisideda remiant šio žiniaraščio 
leidybą. Dėkodami ir vertindami jų paramą, maloniai kvie-
čiame Misijos narius ir svečius atkreipti dėmesį į reklami-
nius skelbimus ir su mūsų rėmėjais atitinkamai  bendra-
darbiauti. Ačiū! 

           Tradicija tapusios gavėnios rekolekcijos visam 14-
18 metų amžiaus lietuviškam jaunimui vyks š. m. kovo 
20-22 d. Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michi-
gan. Rekolekcijų vedėjas - prel. Edis Putrimas.  
         Prašome registruotis iki kovo 15 d., nes vietų skai-
čius ribotas. Tel.: (248) 538-4025 arba rašyti el. paštu 
Linai Bublytei Linusyte@comcast.net        

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS  
DAINAVOJE 

“Esame apaštalai apaštalo  
Pauliaus dvasioje.” 

PLC NUOMOJA PATALPAS 

       Pasaulio lietuvių centras kviečia pasinaudoti įvairių 
dydžių nuomojamomis salėmis, tinkamomis vestuvėms, 
krikštynoms, jubiliejams, koncertams, įvairioms šventėms 
ar laidotuvių pietums.  Prieinamos kainos, palankios sąly-
gos, maloni, šeimyniška aplinka.  Besidomintys prašome 
kreiptis į Centro raštinę tel.: 630-257-8787. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, kovo 1 
9 v. r. - už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Praną Narį (“Sietuvos” draugija) 
-už Engelbertą Andrušį (žmona) 
-už Bronių Siliūną (A. Lietuvninkienė) 
-už Liudą Volodką 
-už Alfonsą 
-už Oną ir Stasį Predkelius (šeima) 
-už Liudviką Šmulkštį (20 m.) 
-už Gabrielę Dzirvonienę (Paliulienė) 
-už Algį Tonkūną (Polikaičiai) 
-už Natalijos šeimos sveikatą (močiutė) 
-už Robert J. Marusarz (30 d.) (žmona ir sūnus) 
-už Bronę Macnorienę (Laima ir Vacys) 
-už Kazį Oksą (Polikaičiai) 
-už Plečkaičius, Steponavičius ir Mariją Bartuškaitę 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Kurtis šeimai 
-už Navickus ir Pipirienę (anūkė) 
-už Mariją, Elžbietą, Vaclovą ir Konstanciją 
-už Oną Mažionytę (Danutė) 
-už Birutę Razminienę (Živilė Karaliūnaitė) 
-už Algį Tonkūną (draugai) 
-už Marijoną Šulcą (15 m.) ir Janiną Šulcienę (duktė 
su šeima) 
-prašant palaimos vaikams 
-prašant palaimos ir sveikatos Daliui 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - speciali intencija 

Pirmadienis, kovo 2 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, kovo 3 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką (Aldona ir Zita) 
-už Adą ir Joną Juškas bei šeimos mirusius 

Trečiadienis, kovo 4 
8 v. r. - už Kazimierą Norvilą (mama) 
-už Musteikių šeimą (Rudaičių šeima) 

Ketvirtadienis, kovo 5 
8 v. r. - už Ireną ir Sigitą (Kubilių šeima) 
-už Pranę Marcinkienę (duktė Dana) 

Penktadienis, kovo 6 
8 v. r. - už brolį Gintautą 
-už Vytautą Šoliūną (Jonas ir Irena Smalsčiai) 
 
Šeštadienis, kovo 7 
8 v. r.– už Albiną Garūną (žmona)  
-už prel. Juozą Prunskį (sesuo) 
-už Nataliją Aukštuolienę (A. E. ir L. Paužuoliai) 

Sekmadienis, kovo 8 
9 v. r. - už Moniką ir Bernardą Žukauskus 
-už Dalią Kučėnienę (draugė) 
-meldžiant Dievo palaimos Vilhelminai ir Raimondui 
-už Joną Samalionį 
-už Karolį Tomek 
-už Joną ir Malviną Jonikus 
-už Bernardą ir Marijoną Kalkauskus bei šeimos mirusius 
-už Sigitą Volungevičių (sesuo Zita) 
-palaimos ir sveikatos sesutei Teklei (sesuo ir dukterėčia) 
-už Paliulių šeimos mirusius 
-už Teofilę ir Kazimierą Kapčinskus (dukra) 
-už Vandę Suckienę ir Lionginą Savicką (sūnus) 
-už Algį Tonkūną (“Vaiko vartai į mokslą”) 
-už Ritą Kapočiūtę (“Vaiko vartai į mokslą”) 
-už Vilčiauskų šeimą (dukra) 
-už Liudą Valančių (S. ir A. Astrauskai) 
-už gyvus bei mirusius mokytojus/-jas (Švietimo taryba) 
-už Praną Butvilą ir giminės mirusius 
-už Vytautą Sakalauską 
-už Oną Sakalauskienę 
-už Nijolę Gramauskienę (šeima) 
-už Agnę ir Tadą 
-už Stasį Žilevičių (V. ir M. Saliklis) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - speciali intencija 

Pirmadienis, kovo 9 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, kovo 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-Dievo palaimos Romualdo šeimai (P. Brizgys) 

Trečiadienis, kovo 11 
8 v. r. - už Arnauskų ir Grigaičių šeimos mirusius 
-už Jolantą Mikūnienę (šeima) 

Ketvirtadienis, kovo 12 
8 v. r. - už Rimgaudą Budrį 
-Dievo palaimos Virginijai (sesuo) 

Penktadienis, kovo 13 
8 v. r. - už Vytautą Galelį (5 m.) 
-už Robertą Kosmoną 
 
Šeštadienis, kovo 14 
8 v. r.– už Julių Rekašių 
-Juozą Grigaliūną 
-speciali intencija 



 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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