
 

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. 114 (870) 2009 kovo 8 d. 
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 

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



Kovo 8, 2009                                                                II GAVĖNIOS SEKMADIENIS                                                                         2 

Kovo 15 d. 2009 SEKMADIENIS 
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Įstatymas duotas per Mozę (Iš 
20, 1-3. 7-8. 12-17) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tu turi amžinojo 
gyvenimo žodžius. 
Antrasis skaitinys - Mes skelbiame Jėzų nukry-
žiuotąjį... (1 Kor 1, 22-25) 
Evangelija - Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris 
dienas ją atstatysiu! (Jn 2, 13-25) 
 
Mišiolėliuose:  142   psl. - Mišių maldos 
 656   psl. - Mišių skaitiniai 
 1096 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 
 1121 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
09 d. P Šv. Bonifacas Kverfurtietis, vyskupas 
 Dan 9, 4b-10; Ps 79; Lk 6, 36-38 
 
10 d. A Šv. Pranciška Romietė, vienuolė 
 Iz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12 
 
11 d. T Jer 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28 
 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 
12 d. K Jer 17, 5-10; Ps 1; Lk 16, 19-31 
 
13 d. P Pr 37, 3-28; Ps 105; Mt 21, 33—46 
 
14 d. Š Mch 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Lk 15, 1-3. 11-32 

Kovo 8 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
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 

Kovo 15 d.    

 
9:00 

 
Rimas Petraitis 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Paulius Siliūnas 
Mantas Kisielius 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

P. Domanskienė 
J. Maleiška 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

 Karolina Usavičiūtė 
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 
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          Telefonu iš Lietuvos klausė, 
ar kartais gavėnią atsisakau cuk-
raus su kava. Labai nuvyliau, nes 
niekad nesaldinu. Svarstai žmo-
gus, kaip šešių savaičių laikotarpį   

Gavėninėmis temomis 

švęsti. Gal atsisakyti silkių penktadieniais, bet jau daug 
metų silkių nevalgai, kai Šiaurės jūroje nyksta - mūsų 
anūkai neturės kaip Kūčias švęsti. Tai gal atsisakyti mė-
sos, bet dešrelės tikrai mėsos apraiškų neturi, primaišytos 
sojos, odos, žarnų, nagų, kremzlių. 
 Geriau būtų pasižvalgyti, ką kiti daro. Brazilijos 
katalikai turi 512 psl. gavėnios vadovėlį su gyvenimiška 
programa suaugusiems, paaugliams, vaikams pagal šių 
metų temą “Taika yra teisingumo vaisius”. 
 Vaikų skyrius prasideda Palaiminimais (Mato 5,1-
12) ir Šv. Pranciškaus malda. Svarstymams siūlomi klau-
simai: koks smurtas vyksta šeimoje ir mokykloje? Kodėl 
smurtaujama? Kokia būna agresyvi elgsena mokykloje? 
Kodėl? Tuoj duodamas pavyzdys. 
 Sūnelis motinai paduoda sąskaitą: išnešiau šiukš-
les – 1 dol., sutvarkiau savo kambarį – 3 dol., nupjoviau 
žolę – 4 dol., iššlaviau kiemą - 3 dol., viso – 11 dol. Moti-
na sūnui parašė sąskaitą: nešiojau 9 mėn. – nemokamai, 
kėliausi naktį – nemokamai, maitinau, aprengiau, prau-
siau – nemokamai, vedžiau į mokyklą – nemokamai..., 
viso – nemokamai, nes VISKĄ DARIAU IŠ MEILĖS. 
 Tada vaikai kviečiami svarstyti teisingumo apraiš-
kas savo aplinkoje, tokias kaip ši pasakėlė. Kaip galėtume 
teisingumo sėklą sėti? Ką reikėtų daryti? Pratybų pabaiga 
- savais žodžiais maldelė. 
 Antras pavyzdys. Tarnas dvaro ponui naščiais 
neša vandenį. Vienoj pusėj sveikas kibiras, kitoje - kiau-
ras molinis kibiras. Šis apgailestauja, kad pusė vandens 
išvarva, kol tarnas pasiekia rūmus. Tarnas ramina kibirą, 
nes pastebėjęs lašelius pribarstė sėklų, taip kad viena 
kelio pusė pražydo gražiausiomis gėlėmis. 
 Vaikai svarsto, kurie skirtumai žmonėse ugdo 
santarvę, taiką, kurie ją ardo. Ką visas mokinių būrelis gali 
nuveikti taikai ugdyti, kokių uždavinių imsis, kas atsako, 
kaip pastangas įvertinti bei jomis pasidžiaugti. 
 Visos gavėninės programos apimtis: 
“Broliškumas ir visuomenės saugumas”. Kaip mes sako-
me, pasaulio taika prasideda namie. 
 
                                               Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Tu būk skaisčia liepsna man 
prieš akis, 

Būk kelrode žvaigžde  
virš manęs,  

Būk lygus takas po manimi, 
 Būk švelnus ganytojas 

 už manęs,  

Šiandien, šiąnakt ir visados. 

        Prieš keletą metų vienas kunigas naktį ėjo per 
prastą reputaciją turintį miesto rajoną. Staiga kažkas 
įrėmė ginklą jam į šoną ir pareikalavo atiduoti pini-
gus. Kai kunigas atsisegė apsiaustą, kad pasiektų 
savo piniginę, plėšikas pamatė jo kunigišką apykaklę 
ir atsiprašė: “Nereikia! Aš nežinojau, kad esate kuni-
gas”. Su palengvėjimu kunigas išsitraukė cigarečių ir 
vieną pasiūlė ketinusiam jį apiplėšti. Neįtikėtina, bet 
tas vyriškis atsisakė tardamas: “Per gavėnią atsisa-
kiau tabako”. 
       Tai šauni istorija, nes parodo, kokią sumaištį 
kartais sukelia gavėnios tikslas. Ar nepasitaiko ir 
mums kaip tam plėšikui, kai gavėnios laiku kažko 
išoriškai atsisakome, bet viduje liekam neramūs, pik-
ti, niurzgantys...  

     Ar nepabandytume:  
• užuot pasipiktinę, nuoširdžiai atleisti 
• nesinešioti neapykantos širdyje, o padaryti kažką 

gero tiems, kurie mus užgavo 
• mažiau skųstis, o daugiau dėkoti 
• nustumti šalin pesimistines nuotaikas ir puoselėti viltį 
• mažiau nerimauti dėl rytdienos, o daugiau pasitikėti Dievu 
• užuot susierzinę, mokytis kantrybės 
• nebūti smulkmeniškais, o brandinti taurią širdį 
• nugalėti nepasitenkinimą ir išmokti džiaugtis. 

TUŠČIAS, BEPRASMIS TIKĖJIMAS  
GALI BŪTI BLOGESNIS UŽ NETIKĖJIMĄ. 

(D. Eltonas Truebloodas) 

         Dievas yra amžinas atra-
dimas ir amžinas augimas. 
Kuo manome daugiau pažįstą 
Dievą, tuo labiau Dievas ap-
sireiškia kaip kitoks. Kuo la-
biau manome turį Dievą, tuo 
labiau jis ištrūksta, įtraukda-
mas ir mus į savo gelmę. 
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              Ateitininkų Namų valdyba ir Aka-
deminis Skautų Sąjūdis rengia gavėninį 
susikaupimą kovo 10 d., 8:30 val. r. Ateiti-
ninkų Namuose. Susikaupimą ves kun. 
Artūras Sederevičius SJ.  
            Norinčiuosius prašome registruotis 
pas Vidą Maleiškienę tel.: 630-257-8087. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Kovo  mėnesio kalendorius    
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. 

SRIUBOS PIETŪS 

        Kovo 15 d., sekmadienį, po 11 
val. Mišių PLC didžiojoje salėje rengiama 
gavėnios rekolekcijų popietė  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. Siūloma auka - 
$10 (asmeniui), $25 (šeimai). 

SEMINARAS SKAITYTOJAMS 

           Šiandien, kovo 8 d., po 
11 val. r. Mišių vyks pirmasis se-
minaras Mišių skaitytojams.  

     Seminaro vadovė - Aldona Zailskaitė. Antrasis semi-
naras numatomas kovo 22 d. 

NAUJIEJI MISIJOS NARIAI 

Sveikiname ir džiaugiamės  
naujaisiais Misijos nariais 

Audrius Remeikis (Lemont); Nerijus ir Rūta Mičiuliai su 
vaikais Elena ir Feliksu (Lemont); Aras ir Kim Tijūnėlis su 
dukromis Sofija ir Viktorija (Green Oaks); Marvin ir Dalia 
Katilius-Boydstun (Lemont); Walter ir Louise Konauka 
(Palos Park); Regimantas ir Edita Ružiai su sūnumis Do-
natu ir Marium (Homer Glen); Vytas ir Živilė Žemaitaičiai 
su sūneliu Ignu (Willow Springs); Ovidijus ir Raimonda 
Stasytis (Willowbrook); Ričardas ir Živilė Gėgžnai su duk-
romis Karolina ir Greta (Naperville); Rimantas ir Irena 
Tumpiai su dukra Agne (Downers Grove); Regimantas ir 
Rūta Juodikiai su sūnumis Paulium ir Luku (Frankfort); 
Edmundas ir Audronė Rainiai su dukromis Monika ir Livija 
(Woodridge). 

        Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami jiems 
sveikatos ir stiprybės, o jų artimiesiems - ištvermės ir 
kantrybės: 
         Laimai Luneckienei, Birutei Vindašienei, Rasai 
Poskočimienei, Onai Baužienei, Teodorui Rudaičiui, 
Genovaitei Kulikauskienei, Izabelei Stončienei, Algiui 
Trinkūnui, Faustui Stroliai, Marijai Gelažienei, Glorijai, 
Reginai Vaitkūnienei, Ingai Zikaitei, J. Traškai. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE. 
Maldomis amžinybėn palydėjome  

Juozą Stropų ir Mariją Svotelienę. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą  

mirusiųjų giminėms ir artimiesiems. 

        Pernai kursus baigę Šv. Komunijos dalintojai bei 
ligonių lankytojai renkasi š. m. kovo 17 d., antradienį, 
6:30 -7:30 val.vak. įvertinti savo vienerių metų patirtį ir 
gauti arkivyskupo įgaliojimą ateinantiems trims metams. 
Ses. Janina Golubickaitė vadovaus susirinkimui. 

Komunijos dalintojų ir ligonių lankytojų susitikimas 

          Kovo 15 d. vyks papildoma rinkliava specialiuose 
vokeliuose renkant lėšas Rytų bei Vidurio Europos bažny-
čiai. JAV vyskupų konferencija ištikimai rėmė ir remia iš 
komunizmo atsigaunančias šalis, įskaitant Lietuvą. Virš 
20 m. ši rinkliava padėjo Lietuvoje steigti katalikišką 
spaustuvę, TV programoms studiją, išlaikyti seminarijas ir 
Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, daugybę kitų Katalikų 
Bažnyčiai svarbių sielovadinių bei administracinių darbų. 

Kviečiame prisidėti prie papildomos rinkliavos 
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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 

 Vasario 17 d. naujame arkivyskupijos sielova-
dos centre (32 St. (netoli ežero)) šiaurėje gyvenančių 
lenkų atstovai pasakojo, kad Šv. Jackaus (Hiacinto) 
parapija įsteigė žiemos šildymosi centrą vargdieniams. 
Lietuvių atstovas Saulius Kuprys minėjo Lietuvos 
1000-metį, kurį numatyta katedroje švęsti spalio 25-ąją, 
pasakojo apie būsimą sielovados pasitarimą Bostone, 
“Draugo” rūpesčius, sėkmingą biblinę stovyklą Lemon-
te. Slovėnų vienas kunigas sunkiai serga, šeimos pa-
sidalydamos kasdien atneša vištienos sriubos. Sėkmin-
gai talkina Lemonto maisto sandėliukui, Kalėdų laiko-
tarpiu surinko daug žaislų, išmokė visus vaikus namų 
durų staktose užrašyti Trijų karalių vardus, Naujųjų Me-
tų išvakarėse, po paskutiniųjų Mišių, rengia šokius. 
Renka lėšų slovėnų paskelbimo šventaisiais byloms. 
Italų kalba pradės veikti Marijos radijas, ruošiamasi 
tradiciniam Šv. Juozapo stalui varguoliams, dėkojant 
Dievui už geradarybes. Čekų kapelionas po altoriumi 
įsirengė vargonėlių klavišus, pats Mišių metu groja ir 
gieda, nes neturi vargonininko, bendruomenė savo mi-
sijai žada pirkti metodistų bažnyčią Brookfielde. Vokie-
čių kalba Mišias laikęs kunigas mirė, o kiti kunigai tik 
kartą per mėnesį vokiškai aukoja Mišias. Šv. Alfonso 
bažnyčia nuostabiai atnaujinta. Kolpingo draugija remia 
šešias labdaringas įstaigas. Su albanais ši europinių 
parapijų taryba gero ryšio neturi, nes jų bendruomenė 
maža ir išsibarsčiusi. Vengrai laikinai turėjo kunigą, 
ruošiasi savo Šv. Stepono parapijos 75 m. šventei. 
Slovakai ieško nusipirkti ar perimti kokią bažnyčią, bet 
kol kas tai per brangiai atsieina. Daug slovakų grįžta į 
savo šalį, bendruomenė ir įplaukos mažėja. Negaunan-
tys JAV soc. apdraudos grįžę gali gauti savo šalies 
soc. išmokas.  
 

Arkivyskupijos Tikėjimo šventė (Festival of 
Faith) spalio 16-17 d. turės arkivyskupijos žemėlapį su 
visų Europos tautų vėliavomis jų bažnyčių, misijų, pa-
maldų ir kitų centrų vietose, o ši patariamoji taryba iš-
leis knygelę su dviem puslapiais apie kiekvienos tauty-
bės šalį ir veiklą Čikagos arkivyskupijoje. 

Šį kartą nebuvo airių, albanų, vengrų ir kroatų 
atstovų. Dalyviai vaišinosi užkandžiais ir susitiks posė-
dyje gegužės 26 d. Antrasis lietuvių atstovas toliau ve-
da derybas su vokiečiais ir lenkais, rinkdamas žinių 
apie pirmąjį lietuvį kunigą Čikagoje, įsteigusį lenkų pa-
rapiją, gyvenusį pas vokiečius, mirusį ir palaidotą prieš 
130 m.  

 
                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

IŠ EUROPINIŲ PARAPIJŲ PASITARIMO 

              Praėjusiąją savaitę Misijoje svečiavosi kunigas 
pranciškonas, Pakutuvėnų parapijos klebonas - Gedimi-
nas Numgaudis OFM ir režisierė Dalia Kanclerytė. Vasa-
rio 27 d. PLC didžiojoje salėje svečiai susirinkusiems pri-
statė dokumentinį filmą “Pakūta - mano meilė”. Vaizdinėje 
medžiagoje fragmentiškais epizodais bei kalbėjusiųjų pa-
sisakymais buvo atskleista graži, rami bei graudžiai pa-
prasta Pakūtos (kaip miestelį vadina tenykščiai) kasdieny-
bė, bažnytėlė, jon atvykstančiųjų dramatiška kelionė die-
vop, savęs ieškojimai ir atradimai. Kunigas Gediminas 
Pakutuvėnuose rūpinasi priklausomybę turinčių žmonių 
sielovada, tad mielai priėmė pasiūlymą susitikti bei pa-
bendrauti su AA grupelės dalyviais, kas sekmadienį susi-
renkančiais po vakaro Mišių PLC konferencijų kambaryje. 
         Kovo 1 d. kun. G. Numgaudis Misijoje aukojo šv. 
Mišias, po to vedė vyrų maldos vakarą, į kurį susirinko 
apie 30 vyriškosios lyties atstovų.  

         Čikagos arkivyskupijos pietvakarių pavyskupio 
vysk. Gustavo Garcia-Siller vasario 28-ąją sukviestame 
pasitarime apie šios srities lietuvių parapijų bei sielova-
dos savybes, iššūkius, viltis bei viziją dalyvavo Misijos 
nariai: Vytautas ir Margarita Matuliauskai, Linas Noru-
šis, Jolita Džiaugienė, Grasilda Petkienė, Daina Čyvie-
nė, ses. Laimutė Kabišaitytė ir kapelionas. Po pusket-
virtos valandos posėdžio, vaišindamiesi pietumis, 20-
tis dalyvių girdėjo vysk. Gustavo padrąsinimą lietu-
viams kaip derinti savo veiklą, palaikyti geresnius ry-
šius, o vyskupija pasižadėjo iš savo pusės kaip galėda-
ma remti ir padėti. 

2009 metų rinkliavos vokelių dėžutės pasiųstos 
paštu misijos nariams, kurie nespėjo jų atsiimti.  
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
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) 
-už Adomą Grėbliauską 
-už Kazį Bradūną (giminės) 
-už Stefaniją ir Antaną Barvyčius (duktė) 
-už Aldoną Giedraitienę (sūnus) 
-už Aldoną Baranauskienę (sūnus) 
-už Bronių Radzevičių, Jadvygą Petrašiūnas (šeima) 
-meldžiant palaimos ir sveikatos Kriščiūnų, Binkių, Bulotų 
šeimoms 
-meldžiant sveikatos bei ištvermės Leonui ir šeimai 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Alfonsą Strungį (1 m.) (Maksinė, Rūta ir Tadas) 

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 
-meldžiant sveikatos ligonei 

Sekmadienis, kovo 15 
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Vitaliją Gudauskienę (sūnus ir marti) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Janiną Filipavičienę 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Ritą Kapočiūtę (Polikaičiai) 
-už Eugenijų Kuciną (1 m.) (Kucinų šeima) 
-už Vladą Sidą (Kucinų šeima) 
-už Klementiną (Kucinų šeima) 
-už Juliją Kliokis (Lidija ir Jonas) 
-už Marijoną ir Kazį Jacikus (dukra) 
-už Stefą Laurinavičienę 
-už Zenoną Buinevičių (Polikaičiai) 
-už Eugenijų Arlauską 
-už Onutę ir Arvydą Balnius 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

Pirmadienis, kovo 16 
8 v. r. - Šv. Mišios 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, kovo 17 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (E. Juzėnas) 
-už Placidą ir Juozą Balšaičius 

Trečiadienis, kovo 18 
8 v. r. - už Juozą Gvildį (Vanda Gvildienė) 
-meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Brizgių šeimai 

Ketvirtadienis, kovo 19 
8 v. r. - meldžiant Dievo palaimos Juozui ir Aldonai 
-už mirusius ir gyvus Brizgių šeimos narius 

Penktadienis, kovo 20 
8 v. r. - už Sigitą Miknaitį 
-už Marijoną, Stasį, Juozą ir Stasę Lenzbergus 
Šeštadienis, kovo 21 
8 v. r.– už Juozapą Laurinaitį ir šeimos mirusius 

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.  



 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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