
 

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. 116 (872) 2009 kovo 22 d. 
IV GAVĖNIOS 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 29 d. 2009 SEKMADIENIS 
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Aš sudarysiu naują sandorą ir 
neatminsiu nuodėmės (Jer 31, 31-34) 
Atliepiamoji psalmė - Sutverk širdį man tyrą, o Dieve. 
Antrasis skaitinys - Jis išmoko klusnumo ir tapo 
amžinojo išganymo priežastimi (Žyd 5, 7-9) 
 
Evangelija - Jei kviečių grūdas kris į žemę ir apmirs, 
jis duos gausių vaisių (Jn 12, 20-33) 
 
Mišiolėliuose:  146   psl. - Mišių maldos 
 662   psl. - Mišių skaitiniai 
 1097 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpaties rūstybė reiškiasi tautos 
ištrėmimu, o gailestingumas - jos išvadavimu (2 Krn 36) 
 
Atliepiamoji psalmė - Tepridžiūsta prie gomurio 
mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. 
 
Antrasis skaitinys - Mirę nusikaltimais, jūs esate 
išgelbėti malone (Ef 2, 4-10) 
Evangelija - Dievas siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį 
būtų išgelbėtas (Jn 3, 14-21) 
 
Mišiolėliuose:  144   psl. - Mišių maldos 
 659   psl. - Mišių skaitiniai 
 1096 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
23 d. P Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas 
 Iz 65, 17-21; Ps 30; Jn 4, 43-54 
 
24 d. A Ez 47, 1-9. 12; Ps 46; Jn 5, 1-3. 5-16 
 
25 d. T Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai 
 Iz 7, 10-14; Ps 40; Žyd 10, 4-10; Lk 1, 26 
 
26 d. K Iš 32, 7-14; Ps 106; Jn 5, 31-47 
 
27 d. P Išm 2, 1a. 12-22; Ps 34; Jn 7, 1-2. 25-30 
 
28 d. Š Jer 11, 18-20; Ps 7; Jn 7, 40-53 

Kovo 22 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Irmina Limontienė 

Ses. Laimutė 
O. Daugirdienė 

Marija Čyvaitė 
Elzytė Degutytė 

 
11:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Rimas Griškelis 

I. Grigaitienė 
L. Aleksienė 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
6:00 

 
Gintaras Kilikevičius 

 Karolina Usavičiūtė 
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Kovo 29 d.    

 
9:00 

 
Pranas Pranckevičius 

V. Siliūnienė 
D. Kisielienė 

Kovas Rugienius 
Mantas Kisielius 

 
11:00 

Dalia Žarskienė 
Algis Kazlauskas 

A. Kamantienė 
G. Arbačiauskienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus 
 į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, 

bet kad pasaulis  
per jį būtų išgelbėtas. 

(Jn 3, 17) 
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          “Broliškumas ir kova už gy-
vybę” buvo pereitų metų Brazilijos 
vyskupų surengta gavėnios pro-
grama. Ruošdamiesi šių metų te-
mai “Taika yra teisingumo vaisius” 

Gavėninės programos 

dalyviai prisimena, kaip pernai dalyvavo, ką įgyvendino ir 
nuveikė, o svarbiausia – ką suvokė apie save, visuomenę 
ir Bažnyčią. 
 Gavėnios programos visada prasideda nuo mažo 
ratelio – pastebėti, kiek ir ką laikraščiuose, žurnaluose ir 
kaimynystėje mato apie fizinį ir kitokį smurtą, apirusius 
žmonių ryšius. Tada būreliais jaunimas suklijuoja didelę 
vaizdų bei prierašų lentą, kuri padėtų apmąstyti nerimą ir 
skaudžius įvykius. 
 
 Neigiamybes atsverti susipažįsta su teigiamais 
veiksniais aplinkoje – klubus, aikštes, užuovėjas, prie-
globsčio namus ar įstaigas, kuriose skatinama mokytis ir 
kitiems duoti. Ar apylinkėje įmanomos kitos pastangos? 
Kokių dar paslaugų ar pagalbos reikėtų? 
 
 Kadangi jaunuoliai vyresni už vaikus ir gimnazis-
tus, tai pajėgia giliau apsvarstyti Šv. Rašto ištraukėles 
apie neapykantą nugalinčią meilę. Čia siūloma aptarti šv. 
Pauliaus I Korintiečiams 13:1-13 apie kantrią bei ištver-
mingą meilę ir Apaštalų darbų 2:42-47 apie krikščioniškos 
bendruomenės gyvenimo būdą. 
 
 Apmąstę ir pasitarę, tikimasi, jauni žmonės su-
voks, kad “taika yra tai, kas ją vykdo”. Jie peržvelgia vei-
kėjus, juos palaikančias priežastis ar nuostatas, jų sie-
kius. Tada patys jaunuoliai žvelgia į save – kur dalyvavau, 
kas patiko, kokie klausimai iškilo. Kaip ir visose progra-
mose galiausiai seka įvertinimas ir sutartinė šventė. 
 
 Įdomu, kaip arti žmonių patirties yra tokia gavėni-
nė programa, ne apie svajones, o apie gyvenimišką veik-
lą, aiškesnį nusistatymą, bendradarbiavimą su kitais tei-
giamais veiksniais. Nebeišeina tokioje programoje sakyti, 
kad “myliu visus žmones, tik mūsų kaimynai tokie netikę, 
jų vengiu”. Tikėjimo ir Bažnyčios sąsajos su kasdieniu 
krikštytų žmonių gyvenimu visai aiškiai susipina į gavė-
nios paskatintą sąmonės pažangą. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ  

          Gyvenime niekada 
nėra taip gerai, kad nebūtų 
likę, ką tobulinti ar iš ko pa-
simokyti, kaip ir niekada nė-
ra taip blogai, kad nebūtų 
už ką Dievą garbinti ir jam 
dėkoti. /Rick Warren/ 

Galėsiu pasakyti, kad tikrai myliu, tik tada, 
kai prašydamas ko nors Dievą, to negausiu, 

bet dar labiau jį mylėsiu.  
Arba kai Dievas man duos priešingai,  

nei buvau jo prašęs, o aš jį mylėsiu dvigubai 
stipriau nei pirma. 

/Džakopone de Todi/ 

KAS MELDŽIASI KAIP PRIVALO, 
STENGIASI IR GYVENTI KAIP MELDŽIASI. 

/John Owen/ 

          Visi savyje nešiojasi 
gerą naujieną. Ši gera nau-
jiena yra tai, kad iš tikro ne-
žinai, koks didis gali būti, 
kaip karštai gali mylėti, kiek 
daug gali nuveikti ir kiek gali 
pasiekti. /Ana Frank/ 

TIKROS MEILĖS IR TIKROS MALDOS  
IŠMOKSTAMA TADA, KAI MALDA  

TAMPA NEĮMANOMA, O ŠIRDIS AKMENĖJA 
/Thomas Merton/ 

Nebijok būti mokiniu. 
Stenkis labiau, negu kiti mano, kad reikėtų. 

Pasitikėk labiau,  
negu kiti mano esant išmintinga. 

Būk naudingas labiau,  
negu kiti mano esant praktiška. 

Tikėkis daugiau, 
 negu kiti mano esant įmanoma. 
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         Kretingos Egidijaus Radžiaus Te-
atras iš Lietuvos pristatys Sofijos Ky-
mantaitės-Č iur l ionienės komediją 

“Kuprotas Oželis”. Spektaklis vyks PLC Fondo salėje sek-
madienį, balandžio 5 d. Pradžia - 1:00 val. p.p. Bilietus į 
spektaklį galite įsigyti PLC raštinėje (14911 127th St, Le-
mont) tel.: 630-257-8787 arba parduotuvėje “Lietuvėlė”. 

Sutvirtintieji 

          Nuoširdžiai sveikiname Šv. 
Juozapo bažnyčioje (Downers Grove) 
priėmusius  Sutvirtinimo  sakramentą 

mūsų Misijos narius - Tomą Čyvą ir Kovą Polikaitį. 

 

AMŽINĄJĮ ATILSĮ... 

       Kovo 12 d. Po sunkios ligos amžiny-
bėn iškeliavo Misijos choro steigėja, chor-
meisterė, vargonininkė, Misijos pirmosios 
tarybos narė  Rasa Poskočimienė. Mel-
džiamės už velionės sielą bei nuoširdžiai 
užjaučiame liūdinčius šeimos narius, drau-
gus ir artimuosius. 

TEATRAS 

VE
LY

K
IN
Ė 

IŠ
PA

ŽI
N

TI
S            Bendruomeninės Susitaikymo sakramento 

apeigos su asmenine išpažintimi Misijoje vyks 
trečiadienį, balandžio 1 d., 7 v. vak.       
       Bus  penki kunigai.  Išpažinties taip pat ga-
lima prieiti kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 
5—6 val. p.p.  
       Didįjį ketvirtadienį, penktadienį, šešta-
dienį ir Velykų sekmadienį išpažinčių ne-
klausoma. 

SEMINARAS SKAITYTOJAMS 

           Šiandien, kovo 22 d.,  po  
11  val. r.  Mišių vyks antroji semi-
naro skaitytojams dalis. 

           Pirmasis susitikimas buvo kovo 8 d. Semina-
ro vadovė - Aldona Zailskaitė. Kviečiami ir laisvi 
klausytojai, kurie norėtų susipažinti ar daugiau suži-
noti apie gražią ir atsakingą Mišių skaitytojų tarnystę. 

GAVĖNIOS FILMAI ZIONE 

         Kovo 28 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Ziono liuteronų 
parapijos salėje bus rodomas garsusis Mel Gibson’o fil-
mas "Kristaus kančia". Tai labai gera proga visiems krikš-
čionims pasiruošti Didžiajai Velykų savaitei. Užkandžiai - 
ką atsinešame, tuo dalinamės. Tuo pat metu kitame kam-
baryje bus rodomas animacinis filmas vaikams. 
        Adresas: 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453, 
tel.: 708 422-1433. 

        Kovo 17-ąją laidotuvėse dalyvavo virs 300 Pro-
vidence gimnazijos mokinių, 500 kitų asmenų, 10 
kunigų (4 lietuviai), Misijos choras, Dainavos vyrų 
kvintetas. 

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! 

29-osios kasmetinės  
Didžiojo penktadienio  

eitynės vardan  
visuotinio teisingumo  

         Didįjį penktadienį, balandžio 10 d., 12 –3 
val.p.p. 8 Dienos centras (8th Day Center) kviečia 
visus į Čikagos centrą prisijungti prie eitynių už vi-
suotinį teisingumą, kurios prasidės Congress aikštės 
šiaurės rytiniame kampe (Michigan ir Congress). Te-
ma - “Kas skelbs Žodį?” 
         Eitynės vyks Kryžiaus kelio principu, pakeliui 
sustojant penkiose stotyse (Congress Plaza, Board 
of Trade, Federal Plaza, Daley Plaza, Thompson 
Ctr. Plaza) ir atkreipiant dėmesį į neteisingų visuoti-
nių potvarkių skaudžią įtaką tam tikroms asmenų 
grupėms bei meldžiantis, kad tokie potvarkiai būtų 
keičiami. (Be kita ko bus atkreiptas dėmesys ir į 
imigracinius sunkumus bei su jais susijusius žmonių 
kentėjimus.) Visi kviečiami prisijungti. 
         Daugiau informacijos tel.: 312-641-5151 arba 
www.8thdaycenter.org 

IŠ VATIKANO 

            Kovo 16-osios rytą popiežius Benediktas XVI pa-
skelbė ypatingus Kunigų metus, kurių metu šv. Arso kle-
boną Joną Mariją Vianėjų paskelbs „Visų pasaulio kunigų 
globėju“. Kunigų metai, kurie prasidės birželio 19-ąją ir 
tęsis iki 2010 metų birželio 19-sios, bus skirti kunigų dva-
siniam tobulėjimui skatinti. 
 
           Šiemet minimos šv. Arso klebono Jono Marijos 
Vianėjaus mirties 150 metinės, o birželio 19-ąją bus šven-
čiama Jėzaus Širdies šventė. Tą dieną jau daugiau kaip 
dešimt metų švenčiama kunigų šventumo diena.  
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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 

• Užsienio lietuvių sielovados vedėjas prel. Edis Putri-
mas (Torontas) kviečia į III-iąją sielovados konferenci-
ją Bostone kovo 28 d. Ankstesnės vyko Filadelfijoje ir 
Čikagoje. Misijai atstovaus Daina Čyvienė.  

ŽINUTĖS 

• Kovo 14 d. Mairionio lituanistinės mokyklos mokinukai 
ir jų tėveliai turėjo galimybę prieiti išpažinties. Kadangi 
bažnyčia buvo laidotuvių užimta, dalis mokinių Susi-
taikymo sakramentą šventė salėje. Patarnavo kun. 
Vidmantas Šimkūnas SJ ir kun. Gediminas Jankūnas.  

• Metiniuose sriubos pietuose kovo 15-ąją dalyvavo 
apie 200 žmonių. Muzikės Jūratės Grabliauskienės 
vadovaujamas moterų kvintetas pagiedojo giesmių. 
Sriubą virė Šoliūnų šeima, juoda duona atskraidinta iš 
Nekaltai Pradėtosios Marijos vargdienių seserų vie-
nuolyno Putname. Gavėnios susitelkimo vedėjas kun. 
Vidmantas Šimkūnas SJ kalbėjo apie apaštalo Pau-
liaus mokymą ir apie Bažnyčią kaip bendruomenę. 
Išdalijo pratybų lapelius, kuriuos dalyviai pildė, svars-
tydami, kaip jie jaučia bendrumą ir ko viliasi bažnyti-
nėje bendruomenėje. Pietų pelnas siunčiamas Lietu-
vos Caritas valgykloms. 

• Catholic Campaign for Human Development Misijai 
atsiuntė padėkos laišką už paaukotus $470, kurie bus 
skirti pagelbėti Cook ir Lake apskričių beglobiams, 
neįgaliesiems ir vargstantiems. Dėkojame aukoju-
siems. 

• Kovo 29 d., sekmadienį, PLC salėje vyks metinis Le-
monto apylinkės susirinkimas. 

• Kovo 29 d., sekmadienį, po 6 val. v. Mišių rengiama 
suneštinė vakarienė ir pabendravimas. Kviečiame 
visus dalyvausiančius atsinešti kokį nedidelį patiekalą. 

• Vyksta registracija į Neringos stovyklą. Tinklalapyje 
www.neringa.org rasite reikalingą informaciją ir anke-
tas. Užsiregistravus iki balandžio 1 d. vaikų stovyk-
loms galioja nuolaidos. 

• Balandžio 3—5 d.d., SAS pavasario studentų savait-
galis Dainavoje (Manchester, Michigan). Registruotis 
e-paštu: studentucv@gmail.com 

• Nemokamas psichologinės pagalbos          
tel.: 1-866-438-7400 pirmadienį ir ketvirtadienį 
nuo 6 iki 10 val. v.  

Iš “Kelionės su apaštalu Paulium” 

              “Kelionės su apaštalu Pauliumi” trečioji dalis  
vyko praėjusįjį šeštadienį. Visų pirma Šv. Rašto būrelio 
nariai perskaitė II-ąjį Laišką tesalonikiečiams, kuris įtrauk-
tas į arkivyskupijos Pauliaus laiškų ciklą. Giesmės ir mal-
dos paįvairino vakaro eigą. Po užkandžių apie 25-30 daly-
vių salytėje klausėsi kun. Vidmanto Šimkūno SJ paskaitos 
“Paulius ir bendruomenė”. Nupiešęs brėžinėlį “Malda, dia-
konija (tarnystė), liturgija ir koinonia (bendrystė)”, rekolek-
cijų vedėjas išryškino šių Bažnyčios gyvenimo išraiškų 
ryšį su Kristumi bendruomenės širdyje. Būreliais pasi-
skirstę vakaro dalyviai apsvarstė girdėtas mintis, dalinosi 
savais pastebėjimais, išsivystė diskusijos. Paaiškėjo, kad 
vienas svarbių reikalų Misijoje yra naujų narių įsijungimas 
ir “senųjų” narių jautrumas bendruomenei augant. Būreliai 
galėjo pasirinkti vieną ar du iš klausimų lapo. 

 
 Vedėjas visiems išdalijo šiuos klausimus pamąs-
tyti bei aptarti:  
• Kur ir kaip patiriu bendrystę su Kristumi? Jo Kūne? 

Kančioje?  
• Kur patiriu viltį, kad turėsiu dalį ir prisikėlime?  
• Ar bendruomenė čia yra man pastiprinimas? Jeigu 

taip, tai kokiais klausimais mano bendruomenėje daž-
niau nesutariama, kokiais lengvai sutariama?  

• Ar ir kaip mūsų liturgija atspindi ir stiprina šitą dvigubą 
bendrystę: su Kristumi ir tarpusavyje?  

• Ką liturgijoje aš patiriu stipriau – vienybę su Kristumi 
(kaip atskiras žmogus), ar vienybę, bendrystę su kitais?  

• Ar liturgija mane skatina veikti, įsipareigoti tarnystei, 
pagalbai?  

• Kaip mano bendruomenė priima naujus narius?  
• Kaip aš atėjau į šią bendruomenę, kaip jaučiausi? 
• Kaip aš įsijungiau į bendruomenę? Ar man buvo svar-

bu asmeniniai ryšiai, ar kas kita?  
• Kaip mane pasitiko, kada pradėjo pasitikėti?  
• Kas palengvino įsijungimą į bendruomenę, kas sunkino?  
• Kaip aš žiūriu į naujus (kitokius) žmones mano ben-

druomenėje?  
• Ar ir kaip, kada patiriu Dievo artumą bendruomenėje? 
• Kiek mano bendruomenei ir man asmeniškai rūpi kitų 

bendruomenių krikščionys, jų vargai ir džiaugsmai?  
• Ar manau, kad galime/galiu kuo nors padėti kitoms 

bendruomenėms?  
• Ar meldžiuosi už vargstančius konkrečiai, bendrai? 
• Mano bendruomenės vizija: lūkesčiai, kokią matau / 

norėčiau matyti jos ateitį (į kokias sritis reikia atkreipti 
dėmesį)? 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
Sekmadienis, kovo 22 
9 v. r. - už Adelę Černienę, Augustiną Orentą, Joną Orentą, 
Kazimierą Skaisgirį 
-už Liudą Volodką 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Ireną Cvirkienę 
-už Elžbietą ir Joną Eglinskus 
-už Genovaitę ir Antaną Šimkevičius 
-už  Ritą Kapočiūtę (R. Venclovienė) 
-už Arną Daugėlą (A. ir J. Bakaičiai) 
-už Ramojų Petraitį (žmona) ir tėvelius 
-už tėvelius Levickus (dukra) 
-už Kristiną Mikolenko (1 mėn.) 
-už Joną (3 m.) ir Oną (14 m.) Kemežus (vaikai) 
-už Stasį Žilevičių (P. ir L. Aleksa) 
-už Adolfą ir Aleksandrą Ablonskius 
-už Vidą Lukošius 
-už Kundrotų šeimos mirusius 
-už Anastaziją Kundrotienę 
-už Antaną Vilimą 
-už Šlepavičių šeimos mirusius 
-už Jadvygą Barškėtienę 
-už Kęstą Patlabą 
-už Vladą Valasevičių, Sofiją Valasevičienę, Irmantą Paunksnį ir 
Vincą 
-už Sofiją Palionienę  
-už Algirdą ir Genovaitę Maciūnus (šeima) 
-už Joną Bagoną (Černių šeima) 
-už Dalią ir Joną Buržinskus (1 mėn.) 
-už Juozą Stropų (žmona) 
-už Alvitą (10 m.) ir Marijoną (7 mėn.) (sūnus Žilvinas) 
-už Janiną—Marijoną Liubinskienę (1 m.) 
-už Rimtautą Liubinską 
-už Aldoną ir Mariją  
-už Stefą Laurinaitienę 
-už Rasą Poskočimienę (Džiugai) 
-už Oną ir Kazimierą Gluoksnius (dukra Angelė) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Alfonsą Strungį (žmona Maksinė, Rūta ir Tadas) 

Pirmadienis, kovo 23 
8 v. r. - Šv. Mišios 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, kovo 24 
8 v. r. - už Hildą ir Juozą Kacilauskus 
-už Mariją Girdvainienę 

Trečiadienis, kovo 25 
8 v. r. - už Marcelę Rudaitienę (13 m.) (duktė) 
-meldžiant Dievo palaimos Astrauskų šeimai 

Ketvirtadienis, kovo 26 
8 v. r. - už Juozą Stropų (O. Norvilienė) 
-už Jolantą Mikūnienę 

Penktadienis, kovo 27 
8 v. r. - už Vaclovą, Veroniką ir Jurgį 
-meldžiant Dievo palaimos Andriui ir Marytei (Zita) 
Šeštadienis, kovo 28 
8 v. r. – už Mykolą Bajorūną 
-už Dėdinų šeimos mirusius (brolis) 
-už Liudą Černiauską (Černių šeima) 
-už Mariją Svotelienę 

Sekmadienis, kovo 29 
9 v. r. - už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-už Vytautą Striką (šeima) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Nijolę Banienę 
-už Kazį Jankauską (3 m.) 
-už Liudą Valančių (Jūratė Hughs) 
-už  Ateitininkų namų gyvus ir mirusius narius 
-už Angelę Kukučionienę (Polikaičiai) 
-už Frances Ink 
-už Juozą Stropų (žmona) 
-už Leoną Trašką (Korzonai) 
-už Algį Tonkūną (Korzonai) 
-už dr. Kazimierą Rimkų 
-už Adolfiną Urbonienę (1 mėn.) 
-už Vytautą Šoliūną 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Mariją Strungienę (Polikaičiai) 

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.  

Pirmadienis, kovo 30 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, kovo 31 
8 v. r. - už Oną Liubinskienę Idzelienę (šeima) 
-už Rasą Poskočimienę (O. Norvilienė) 

Trečiadienis, balandžio 1 
8 v. r. - už Anelę Prunskytę (sesuo) 
-už Pranę Marcinkienę (duktė Dana) 
7 v. v. - bendr. Susitaikymo sakramento apeigos 

Ketvirtadienis, balandžio 2 
8 v. r. - už Stasį Žilevičių (irena Jakštienė) 
-už Angelę ir Feliksą (Stasiuliai) 

Penktadienis, balandžio 3 
8 v. r. - už drauges 
-už Jurgį Gylį 
Šeštadienis, balandžio 4 
8 v. r. – už Genovaitę Domeikienę (brolis) 
-už Pumpučių šeimos mirusius 
-už Marcelę Vaičienę (sesuo) 
-už Stasį Atutį (15 m.) (šeima) 



 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. 



 
 
 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 
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