
 

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 
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. 117 (873) 2009 kovo 29 d. 
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 

Tinklapis: www.matulaitismission.com 
El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 



Kovo 29, 2009                                                                V GAVĖNIOS SEKMADIENIS                                                                       2 

Balandžio 5 d. 2009 SEKMADIENIS 
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Nenugręžiau veido nuo tų, kurie ma-
ne plūdo: aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas (Iz 50, 4-7) 
Atliepiamoji psalmė - O Dieve, mano Dieve, kodėl 
mane apleidai? 
Antrasis skaitinys - Jis nusižemino, todėl Dievas jį 
išaukštino (Fil 2, 6-11) 
Evangelija - Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kan-
čia pagal Morkų (Mk (14, 1-72). 15, 1-39. (40-47) 
 
Mišiolėliuose:  148   psl. - Mišių maldos 
 449, 667   psl. - Mišių skaitiniai 
 1096 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
30 d. P Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Ps 23; Jn 8, 1-11 
 
31 d. A Sk 21, 4-9; Ps 102; Jn 8, 21-30 
 
01 d. T Dan 3, 14-20. 91-92; 3, 52-56; Jn 8, 31-42 
 
02 d. K Šv. Pranciškus Paulietis 
 Pr 17, 3-9; Ps 105; Jn 8, 51-59 
 
03 d. P Jer 20, 10-13; Ps 18; Jn 10, 31-42 
 
04 d. Š Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokyt. 
 Ez 37, 21-28; Jer 31, 10-13; Jn 11, 45-57 

Kovo 22 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
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 

Balandžio 5 d.    

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

O. Daugirdienė 
J. Prialgauskienė 

Kovas Rugienius 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Jolanta Kilikevičienė 
Gintaras Kilikevičius 
Kęstutis Sušinskas 

 
D. Lietuvninkienė 

R. Žilienė 

 
 

Martynas ir Lukas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

“Aš savo įstatymą įdėsiu į jų vidų, 
jiems įrašysiu į širdį;  
aš būsiu jų Dievas,  
o jie bus mano tauta.” 
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            Atsimenu, kaip amerikie-
čiai juokdavosi iš savęs. Automo-
biliu nuvažiuoja į  sporto lauką ir 
mankštinasi, vietoj to, kad pėsti ar 
bėgomis ten nusigautų ir tuo pačiu 

Neskubėkime 

pasportuotų. Arba išrado tirpią kavą, kad galėtų greitai ir 
paskubomis ją gerti, nelaukus kavinuko paslaugų. O tada 
prie kavos su kūmutėmis pusantros valandos sėdiniuoja, 
šnekučiuojasi, kai padori kava būtų galėjusi septynis kar-
tus užvirti. 
 
 Mūsų tėvelis Kaune prieš karą kas sekmadienį 
eidavo į Mišias su mano aukle, o tada į turgų šviežio 
maisto savo sūneliui, kad tik sveikas kaip ridikas už-
augtų. Tos rytinės Mišios vadintos “tinginių” mišios, 
nes trukdavo tik 30 min. Nežinau, ar ilgiau trunkančios 
Mišios buvo vadinamos “darbščiųjų Mišios”. Tais lai-
kais pamokslai būdavo po Mišių, tai tikrai nebūdavo 
progos nusnausti ar žiniaraštį skaityti Mišioms įpusėjus 
kaip kad šiandien pas mus lengvai įmanoma. 
 
 Kažkodėl modernus žmogus nori viską labai 
greitai. Mano paties nervai pakrinka, jei eilutėje pas 
Čepėną, Dvynupes ar Maltinių karalių prieš mane kaž-
koks anksčiau atėjęs savanaudis  priverčia mano ypatą 
kantriai kentėti. Kai audra išmuša elektros saugiklius, 
tuoj bėgu televizorių įsijungti, kad tik nebūtų tuščiomis 
praleistos minutės. 
 
 Šis įvadėlis yra apie mūsų metinę Didžiąją sa-
vaitę. Kai pernelyg skubame ruoštis Velykoms, tai tikrai 
nėra jau tiek laiko jų švęsti. Mat ilgai trunka sidabrinius 
įrankius nublizginti, žiemos dulkes nuo lentynos už 
knygų ir indelių nubraukti, dar kieme rudens lapus su-
rinkti.... 
 Pilna šv. Velykų šventė yra komplektas – Šven-
tasis Tridienis: Didysis ketvirtadienis (Misijoje 7 val. 
vak.), Penktadienis (taip pat 7 val. vak.) ir Velyknaktis 
(Didįjį šeštadienį 8 val. vak.). Tai sudaro visumą nuo 
Viešpaties Vakarienės su bičiuliais per kančią ir Kryžių 
iki Prisikėlimo trečiąją dieną. Kas negali kasmet daly-
vauti, tai nors kartą gyvenime ar kartais reiktų Velykų 
visą pilnatį atšvęsti. 
 
                                         Tėvas Antanas Saulaitis SJ  

            O jei elgtumėmės su ja taip, tarsi negalėtume be 
jos gyventi?.. O jei dovanotume ją savo vaikams, kad jie 
būtų saugūs, ir kad galėtume su jais bendrauti?.. 
           Skirtingai nuo mobilaus telefono, Biblijai nepažįs-
tami ryšio trikdžiai. Prie jos galime "prisijungti" bet kada ir 
bet kur. Mums nereikia rūpintis sąskaitos papildymu, nes 
Jėzus ją jau sumokėjo, ir mes turime neribotą pokalbių 
skaičių. Be to, ryšys niekada negali būti nutrauktas, o ba-
terija yra pakrauta visam gyvenimui. 
 
Keletas greitųjų numerių: 
 
Kai esi liūdnas, surink Jono 14. 
Kai esi susinervinęs, surink Psalmę 51. 
Kai esi susirūpinęs, surink Mato 6, 19, 34. 
Kai esi pavojuje, surink Psalmę 91. 
Kai Dievas tau atrodo tolimas, surink Psalmę 63. 
Kai tavo tikėjimas turi būti sustiprintas, surink Žydams 11. 
Kai esi vienas ir apimtas baimės, surink Psalmę 23. 
Kai esi šiurkštus ir kritiškas, surink 1 Korintiečiams 13. 
Jei nori pažinti laimės paslaptį, surink Kolosiečiams 3, 12-17. 
Kai nori poilsio ir ramybės, surink Mato 11, 25-30. 

Biblija ar mobilusis telefonas? 

            Įsivaizduokite, kas atsitiktų, jei 
su savo Biblija elgtumės taip, kaip elgia-
mės su savo mobiliuoju telefonu? Visuo-
met įsimestume ją į rankinę, kelnių ar 
švarko kišenę. Net keletą kartų per dieną 
užmestume į ją akį. Pamiršę namuose ar  

darbe, sugrįžtume jos ieškoti. Naudotumėmės ja norėda-
mi išsiųsti draugams žinutes. 

Kristaus veidas  

          Vienas kinų fotografas, gyvenime stipriai paliestas 
religinių abejonių, kartą, anksti pavasarį, fotografavo be-
tirpstančio sniego ir išlendančios juodos žemės gabalėlius. 
Išryškinęs vieną nuotrauką, jis buvo labai nustebintas, 
pamatęs joje Kristaus veidą. Fotografas buvo nepaprastai 
sujaudintas reginio ir tai jį paskatino tapti krikščionimi. 
          Ar įžiūrime nuotraukoje Kristaus veidą? 
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VELYKINĖ IŠPAŽINTIS  

            Bendruomeninės Susitaikymo sakramen-
to apeigos su asmenine išpažintimi Misijoje vyks  

trečiadienį, balandžio 1 d., 7 v. vak.     
   

           Bus  penki kunigai.  Išpažinties taip pat 
galima prieiti kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 
5—6 val. p. p.  
           Didįjį ketvirtadienį, penktadienį, 
šeštadienį ir Velykų sekmadienį išpa-
žinčių neklausoma. 

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! 

ŠVENTOSIOS SAVAITĖS 
TVARKARAŠTIS 

•          Balandžio 5 d., VERBŲ 
SEKMADIENĮ šv. Mišios - 9 ir 
11 val. r. ir 6 val. vak. 

•               Balandžio 10 d., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 
5:30 val. p.p.-  Kryžiaus kelias. 

       7 val. vak. - Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pa-
 gerbimo pamaldos. 
•               Balandžio 11 d., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ,  
       8 val. vak. - Velykų nakties budėjimas, suaugusiųjų  
 Krikšto pažadų atnaujinimas ir Sutvirtinimas, Velyknak-
 čio Vigilijos šv. Mišios bažnyčioje. 
 
•                Balandžio 12 d. VELYKŲ SEKMADIENĮ, 
 7 val. r.- Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 
 Jaunimo rūmuose. 
 9:15 val. r. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios Jaunimo 
 rūmuose. 
 11 val. r. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios Jaunimo 
 rūmuose. 
 
 Varpeliai: į Velyknaktį bei Velykų dienos Mišias kviečia-
 me atsinešti varpelius, kuriais pritarsime giesmėms 
 “Garbė Dievui aukštybėse” ir “Aleliuja”. 
 
 Valgių šventinimas: Velyknaktį ir Velykų dienos Mišio-
 se bus šventinami valgiai. Kviečiame atsinešti. 

•                Balandžio 9 d., DIDĮJĮ KETVIR-
TADIENĮ, 7 val. vak.– Paskutinė vaka-
rienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios 
ir Švenčiausiojo sakramento garbini-
mas iki 10 val. vak. 

             Tautinių šokių ansamblio ”Grandis” 50-mečio 
jubiliejaus sukaktuvinis koncertas “Eina saulelė apie 
dangų“ vyks šeštadienį, gegužės 2 d., 4 val. p. p. Mo-
ther McCauley gimnazijos teatre (3737 W. 99th St., Čika-
goje). Programoje dalyvaus žymi Lietuvos dainininkė Ve-
ronika Povilionienė, kapela ,,Biru bar“ iš Indianapolis, IN, 
ir grandiečiai. Koncertas skiriamas Lietuvos vardo pami-
nėjimo tūkstantmečiui. Po koncerto – puota Pasaulio lietu-
vių centre, 7 val. vak.  
 Bilietus į koncertą bus galima įsigyti Misijos prie-
angyje kovo 29 d., balandžio 5 d., 19 d., 26 d. po 9 ir 11 
val. r. Mišių. Kviečiame visus dalyvauti. 

KONCERTAS 

TEATRAS 

         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”. 

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

              Kad krikščionys, dirbantys srityse, 
kuriose didžiausius sunkumus patiria varg-
šai, silpnieji, moterys ir vaikai, drąsiu solida-
rumo ir meilės Evangelijos liudijimu taptų 
vilties ženklu. 

          Kad Viešpats laimintų žemdirbius gausiu derliumi, o 
turtingesnes tautas skatintų jautriai atsiliepti į bado padari-
nius pasaulyje. 

            Pavasarį ar vasarą žadantys krikšty-
ti vaikučius kviečiami dalyvauti tėvų ir krikš-
to tėvų pokalbyje. Grupiniai susitikimai vyks 
sekmadieniais – balandžio 26 d., gegu-
žės 31 d. ir birželio 28 d. - po 11 val. r. 
Mišių. Pageidautina apie dalyvavimą iš 

anksto pranešti Misijos raštinėje. Išimties atveju galima 
susitarti Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų pokalbių 
vadovė - Daiva Kisielienė. 

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI 

AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE. 
Maldomis amžinybėn palydėjome  

Kazį Kreivėną. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą  

mirusiojo giminėms ir artimiesiems. 
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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 

• Šiandien, kovo 29 d., po 6 val. v. Mišių rengiama su-
neštinė 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. 

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

RINKLIAVA 

Kovo         22 d. 9 val.  - $885 
 11 val.  - $980 
 6 val.  - $115 
A. a. Leonui Traškai atminti Algis ir Violeta 
Strikai paaukojo $200. 

             Didįjį penktadienį būna metinė rinkliava 
Šventosios Žemės reikalams. Vokelius iš narių dė-
žutės (arba nuo staliuko prie bažnyčios durų) gali-
ma įmesti ir sekmadienio rinkliavose. Per visą pa-
saulį surinktos aukos padeda prižiūrėti šventąsias 
vietas, šelpti vargšus, išlaikyti mokyklas, priimti 
maldininkus. 

ŽINUTĖS 

• Kazimierietė Ses. Janina Golubickaitė vedė Šv. Ko-
munijos dalytojų ir ligonių lankytojų metinį susitikimą 
kovo 17 d.  Šios tarnystės moterys ir vyrai minėjo ligo-
nių džiaugsmą, šviesą akyse, kai atnešama Komunija 
ir su jais meldžiamasi. O patys nešėjai sako, kad ši 
tarnyba gilina jų pačių tikėjimą. Tai esanti didelė privi-
legija. Dalyviai aptarė, kaip dera elgtis, kai ligonis 
sunkiau susigaudo – vis vien Šv. Komunija nešama. 
Susirinkusiems rūpėjo, kad Misijos raštinei būtų pra-
nešta apie lankytinus ligonius ir kad žiniaraštyje mūsų 
ligoniai būtų nuolat paminėti. Pasitarimo pabaigoje 
visiems išdalyti arkivyskupijos trejų metų įgaliojimai. 

 
• “Prie skyrybų slenksčio” seminare kovo 19 d. dalyva-

vo aštuoni asmenys ir Psichologinės pagalbos draugi-
jos nariai, pakartodami prieš dvi savaites Ziono para-
pijos pokalbius apie skyrybų poveikį, vaikus, teisinius 
klausimus, bažnytinius reikalus. Skyrybų pavojų arba 
ištuoką išgyvenančių būrelį Lemonte ves psichologė 
Saulėna Antanavičienė ir kapelionas. Dėl susitikimo 
dienos ir valandos dar tariamasi (kreiptis į Misijos raš-
tinę). Būrelis iki vasaros susitiks aštuonis kartus. 

• Kovo viduryje Misijoje viešėjęs kun. Vidmantas Šim-
kūnas SJ atsiuntė laišką, dėkodamas už šiltą ir svetin-
gą priėmimą. Svečias dalyvavo Misijos sriubos pie-
tuose, aukojo šv. Mišias, vedė gavėninius pašneke-
sius ir, kaip minėjo savo laiške, išvažiavo pabendra-
vęs su daugeliu gerų žmonių bei susidaręs veiklios 
parapijos įspūdį. Kunigas visiems Misijos tikintiesiems 
linki prasmingo likusio gavėnios laiko, gražaus pava-
sario ir džiaugsmingų Velykų. 

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

Kovo         15 d. 9 val.  - $937 
 11 val.  - $1214 
 6 val.  - $293 

ŠIOS DIENOS SKAITINIŲ  
PAMĄSTYMAS 

 
              Kanos vestuvėse Jėzus sakė: 
"Mano valanda dar neatėjo". Šiandien nu-
skambėjo kitokie Jo žodžiai: "Atėjo valan-

da". Tai valanda, kai Jėzus įvykdys tai, ką Jam nuo amžių 
yra skyręs dangiškasis Tėvas. Ši valanda yra lemtinga 
visam pasauliui. Jėzus kalba apie artėjančią mirtį.  Ta mir-
tis bus ir Jo išaukštinimas.  Jėzus sako, kad po to, kai Jis 
bus numarintas, palaidotas ir prikeltas, o per tai ir pašlo-
vintas, - tada ateis gausių vaisių metas.  "O aš, kai būsiu  
pakeltas nuo žemės , visus patrauksiu prie savęs".   
                Mintis apie kviečio grūdo mirtį gali išgąsdinti.  
Mes bijome mirties, bijome mokinystės kainos.  Netgi Die-
vo Sūnui buvo baisu: "Dabar mano siela sukrėsta". Ta-
čiau Jėzus žinojo, kad Jo mirtis ir prisikėlimas  padės Jam 
patraukti žmones į Tėvo  karalystę. Taip ir mes visi, susi-
vieniję su Kristumi, galime tapti tarsi tas "kviečio grūdas".  
Galime mirti senajam savo gyvenimui ir baimei, galime 
prisikelti nauju kūriniu. Mirti sau reiškia "nukryžiuoti", atsi-
sakyti visko, kas dar mūsų gyvenime prieštarauja Dievo 
valiai. Dievas visada suteikia malonę, kai mes pasakome 
"taip", kai norime vykdyti tik Jo valią.  "Kas nori man tar-
nauti, tegul seka paskui mane".  Ar aš Jį seku?  
 
                                                  Vincas Kolyčius iš Toronto                 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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 (Ateitininkų namai) 
-už Adolfiną Urbonienę (1 mėn.) 
-už Vytautą Šoliūną 
-už Mariją Strungienę (Polikaičiai) 
-už Rasą Poskočimienę 
-meldžiant Dievo palaimos Vasilevskių ir Ramanauskų šeimoms 
(Genutė) 
-už Oną Daškevičienę 
-prašant sveikatos Antaninai Maziliauskienei 
-už Antaną Jušką (4 m.) (šeima) 
-meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Reginai—Meilutei 
-už Imantą Samošką (2 m.) 
-už Ingutę (šeima) 
-prašant sveikatos Stefanijai (dukra ir šeima) 
-už Nataliją Mažeikienę (šeima) 
-už Mariją ir Kazimierą Naikelius (dukra su šeima) 
-už Valeriją Vasilkevičienę (sūnus ir dukros) 
-už Albertą Čižinauskienę 
-už Apoloniją Garlauskienę 
-už Zosę Padziūnaitę (30 d.) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - prašant Dievo palaimos Ievai 

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) 
-už Algį Tonkūną 
-už Mariją Žukauskienę 

Sekmadienis, balandžio 5 
9 v. r. - už Algį Tonkūną (Jeske šeima) 
-už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Agotą Valaitienę (šeima) 
-už Praną Narį (Nijolė Kaveckienė) 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už  Liudą Volodką 
-už Mariją Pranskevičius (1 m.) 
-už Leonorą 
-už Leoną ir mirusius tėvus (žmona) 
-už Bronislavą, Boleslovą, Jadvygą ir Mečislovą 
-už Anicetą Stropienę (duktė) 
-už Stasį Žilevičių (A. ir S. Domijonaitis) 
-už Ritą Kapočiūtę (“Vaiko vartai į mokslą”) 
-už Angelę Kukučionienę (Polikaičiai) 
-už Juozą Stropų (žmona) 
-už Skripkų šeimos mirusius 
-už Kleopą, Stanislavą, Steponą, Suzaną, Marcelę ir And-
rių (sesuo) 
-už Eleonorą, Mykolą, Jurgį, Rusandą (Nijolė) 
-už dr. Edmundą Bagdoną (1 m.) 
-už Vladislavą Užemeckienę 
-už Rimvydą Jakštą 
-už Rolandą Lipskį 
-už Antaną Vytį (dukra) 
-prašant sveikatos Jolantai ir Jūratei 
-už Ingutę (šeima) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Ričardą 

Pirmadienis, balandžio 6 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, balandžio 7 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką (Aldona ir Zita) 
-už Veroniką Valaitienę (dukra) 

Trečiadienis, balandžio 8 
8 v. r. - už Juozą Grigutį (sesuo) 
-už Viktorą Kučą (šeima) 

Didysis ketvirtadienis, balandžio 9 
7 v. v. - šv. Mišios 

Didysis penktadienis, balandžio 10 
5:30 v. p.p. - Kryžiaus kelias 
7 v.v.  - Šv. Kryžiaus pagerbimo pamaldos 
Didysis šeštadienis, balandžio 11 
8 v. v. – Velykų Vigilija 



 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 
 
 PRINTER 
  Hp psc 1310 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
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