
 

 

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. 147 (906) 2009 lapkričio 15 d. 
XXXIII EILINIS SEKMADIENIS 

 

Dangus  ir žemė  

praeis,  

o Dievo žodžiai 

nepraeis. 
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Lapkričio 22 d. 2009 SEKMADIENIS 
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS 
 
Pirmasis skaitinys - Jo viešpatavimas - amžinas 
(Dan 7, 12-14) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpats - Valdovas, apsi-
siautęs didybe. 
Antrasis skaitinys - Žemės karalių valdovas ... pa-
darė iš mūsų karaliją bei kunigus Dievui (Apr 1, 5-8) 
 
Evangelija - Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius 
(Jn 18, 33b-37) 
 
Mišiolėliuose:  281   psl. - Mišių maldos 
 790   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Tavoji tauta tuo laiku bus išgel-
bėta (Dan 12, 1-3) 
 
Atliepiamoji psalmė - Globok mane, Dieve: prie 
tavęs aš glaudžiuosi. 
 
Antrasis skaitinys - Vienintele atnaša jis amžiams 
padarė tobulus šventinamuosius (Žyd 10, 11-14. 18) 
 
Evangelija - Surinks jo išrinktuosius iš visų keturių  
šalių (Mk 13, 24-32) 
 
Mišiolėliuose:  280   psl. - Mišių maldos 
 787   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
16 d. P Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina 
 Iz 9, 1-6; Ps 113; Gal 4, 4-7; Jn 19, 25-27 
17 d. A Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė 
 2 Mak 6, 18-31; Ps 3; Lk 19, 1-10 
 
18 d. T Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas 
 2 Mak 7, 1. 20-31; Ps 17; Lk 19, 11-28 
 
19 d. K 1 Mak 2, 15-29; Ps 50; Lk 19, 41-44 
20 d. P Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis 
 1 Mak 4, 36-59; 1 Kr 29, 10-12; Lk 19, 45-48 
21 d. Š Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas 
 1 Mak 6, 1-13; Ps 9; Lk 20, 27-40 

Lapkr. 22 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Audrius Polikaitis 

Ses. Laimutė 
D. Kisielienė 

Mantas Kisielius 
Tomas Čyvas 

 
11:00 

Jolanta Kilikevičienė 
Gintaras Kilikevičius 

P. Domanskienė 
S. Ambutienė 

Adomas ir Rokas 
Kilikevičiai 

 
6:00 

 
Juozas Križinauskas 

  
 

Lapkr. 15 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Aušra Norušytė 

V. Siliūnienė 
G. Jonikaitė 

Monika Siliūnaitė 
Marija Čyvaitė 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Rimantas Griškelis 

D. Lietuvninkienė 
S. Lisina 

Augvydas ir Tanvilas 
Kuncai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

 Simona ir Greta  
Limontaitės 
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se tautose ir mūsų aplinkos juodųjų bažnyčių paprotys 

nuolatos atsiliepti į kalbančiojo mintis šūksniais “Amen”, 

“Aleliuja”. Kai kur mandagus paprotys kalbančiojo žodžius 

pakartoti, kai mes tokio dalyko iš mandagumo vengiame. 

 Norime, kad Dievas mūsų maldą išgirstų ir jai at-

silieptų. Tačiau nedrąsiems nelengva širdies troškimą 

perkelti į girdimą balsą bendruomeninėje maldoje Tėve 

mūsų, Tikėjimo išpažinime, kartais kalbamose “Garbė 

Dievui aukštybėse”, “Šventas”, “Dievo Avinėli”. 

 Hebrajiškas žodis “Amen” reiškia tebūnie, teesie, 

kaip pasakyta, parašyta, išpažinta. Kai priimame Kristaus 

Kūną (ir Kraują) Komunijos metu, į kreipimąsi “Kristaus 

kūnas (kraujas)” atsakome “Amen”. Tai yra trumpas tikėji-

mo išpažinimas, kad Kristus prisikėlęs, gyvas mūsų tarpe, 

čia Jo kūnas, kad mes esame Kristaus kūno (Bažnyčios) 

nariai ir narės, maži ir dideli, sveiki ir ligoti. 

 Suprantama, kad vaikeliai užmiršta pasakyti 

“Amen”, kai bažnyčioje rečiau dalyvauja, o suaugę pa-

skendę savo maldingose mintyse eidami Komunijos prie 

altoriaus. Komunijos dalytojai bei dalytojos mato, kokia paki-

lia nuotaika sąmoningai tariamas atliepas “Amen” , ar tai bū-

tų nedidelis žmogutis, ar vyresnio amžiaus tikintysis. 

 Kiekvienose Mišiose būna vadinamas “didysis 

Amen”, kai Eucharistinė malda baigiama žodžiais “Per Jį 

(Kristų), su Juo ir Jame, tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąją 

Dvasia visa garbė ir šlovė per amžius”. Sekmadienį ir šventėse 

didįjį Amen, pritariant vargonams, gieda visa bažnyčia. 

 Šv. Augustinas pasakodavo, kaip jo parapijoje 

didysis Amen būdavo didingas kaip koks galingas griaus-

tinis. Amen patvirtina mūsų dalyvavimą Kristaus aukoje, 

kuria Jis vienijasi su savo Tėvu, mūsų Dievu, drauge ves-

damas ir mus prie jo. 

 Turbūt tas pats vaikelis, kuris klebono atokvėpio 

metu prasitarė “Amen”, po tikybos pamokėlės grįžęs namo 

tėvams pasakoja išmokęs naujų maldų. Tėvai prašo vaiko 

sukalbėti maldą, tačiau pirmieji žodžiai niekaip neužsiveda. 

“Bet aš išmokau, kaip visos maldos baigiasi”, sako vaikas. 

Tėvai laukia. “Visos išmoktos maldelės baigiasi “Amen”.” 

 

                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Amen 

           Visiems labai gerai žino-

mas atvejis, kai ilgą pamokslą sa-

kantis klebonas sustojo atsikvėpti, 

o mažas vaikelis kažkur iš bažny-

čios garsiai pasakė “Amen”. Taip 

pat esame girdėję, kaip pirmykštė- 

         Tiesa, esu visai 
ne toks, koks turė-
čiau būti. Mano gy-
venimas - lyg susi-
pynęs išsisukinėjimų 
mazgas, kad tik iš-
vengčiau Dievo ma-
lonės. Viską dariau 
blogai. Neišnaudo-
jau geriausių galimybių. Tačiau net ir tokia mano 
neištikimybė Kristui nepanardina manęs į neviltį, 
bet kas kartą, nepaisant nieko, skatina mane 
mestis į jo gailestingumo glėbį.  /Thomas Merton/ 

Jei Dievo darbai  
būtų suprantami  
žmogaus protui,  

jie nebūtų  
nei nuostabūs,  

nei neapsakomi. 
/Tomas Kempietis/ 

Nežinomo poeto eilės tiems,  
kurie mėgina abejoti Dievo išmintimi: 

 
“O tu, kuris negali į orbitą paleisti nė vienos žvaigždės, 

kuris negali supilti nė vieno kalno žemėje,  
atkurti nė vienos snaigės ar suprasti gimimo stebuklo. 
O mirtingasai, kuris nė truputį negali pakeisti visatos 

ar vieno mažo pumpuro išvaizdos, 
negali paleisti nė vieno lašo lietaus  

ar supūsti bent vieno debesėlio saulėtą dieną,  
žemės žmogau, kuris niekada negali nupiešti saulėlydžio 

ar įsakyti suspindėti aušrai. 
O mažas žmoguti, kuris negali padaryti nė vieno stebuklo, 

kaip drįsti abejoti tuo vieninteliu, kuris gali”. 

Tas, kuris nežino, bet nežino, kad jis nežino, 
tas yra kvailas - saugokis jo. 

Tas, kuris nežino, bet žino, kad nežino, 
tas yra naivokas - mokyk jį. 

Tas, kuris žino, bet nežino, kad žino, 
tas yra užsnūdęs - pažadink jį. 

Kuris žino ir žino, kad žino, 
tas yra išmintingas - sek juo.  

/Iš liaudies išminties/ 
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Seserys kazimierietės kviečia maldai 

           Lapkričio 27 d.  6-7 val. vak. seserys kazimie-
rietės visus kviečia tylios maldos valandėlei jų vienuolyno 
koplyčioje. Raginama melstis už pašaukimus, kunigus bei 
savo asmenines intencijas. Tel.: 630-243-8349 

        Naujai užsirašiusiems Komunijos dalijimo ir ligonių 
lankymo tarnystėms seminarai vyks: 
I seminaras - lapkričio 17 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
II seminaras - lapkričio 24 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
III seminaras - gruodžio 1 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
    
           Seminarų vadovė seselė kazimierietė Janina Golu-
bickas SSC. Ligonių lankytojams seminarai tęsiami sausio 
mėn. Arkivyskupija suteiks trejų metų pažymėjimą – įga-
liojimą talkinti Mišiose bei dalinti Komuniją. 

Seminarai Komunijos dalintojams 
 ir ligonių lankytojams 

LAPKRIČIO 26-ĄJĄ , PADĖKOS DIENĄ 
 
Šv. Mišios bus aukojamos - 10:00 val. r.  

         Kviečiame visus į pokalbį prie kavos su naujuoju 
Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų provincijos provincijolu Gintaru 
Vitkum SJ. Susitikimas vyks gruodžio 6 d., sekmadienį, 
po 11 val. šv. Mišių, PLC didžiojoje salėje. 

           Pietvakarių dekanato kunigai 
svarstė Čikagos arkivyskupijos 
gruodžio-sausio mėn. rodysimus 
trumpus TV reportažus, kviečian-
čius “katalikus sugrįžti namo”. Ka-

dangi parapijose pirmieji, kuriuos sutinkame būna sekre-
torės, durininkai, telefoną atsakantys, tad šiems asme-
nims jau vyko įvadiniai kursai. (Iš Misijos dalyvavo ses. 
Laimutė Kabišaitytė ir Daina Čyvienė).  
          Viena iš arkivyskupijos parapijų kviečia savo pas-
tovius lankytojus per Adventą atsivesti po vieną naują 
žmogų. Šie atitolę žmonės yra katalikai, atbaidyti ar išsi-
gandę, daug metų nedalyvavę dėl šeimyniškos padė-
ties, nusivylę ar tiesiog nesidomėję. 
 Kitoje parapijoje pareigūnai lanko naujai užsire-
gistravusias šeimas, nuneša svetingumo krepšelį, susi-
pažįsta su namais. Dar kitos parapijos apeina prieš me-
tus krikštytus, susituokusius, laidojusius savuosius. 
Svarbus parapijiečiams klausimas - ko ieško grįžtantys 
katalikai? Kunigai sakė, kad reikėtų parūpinti lapelius 
su pagrindinėmis žiniomis apie parapiją, įvairias tarny-
bas, pagalbą, veiklą. 
 Šiame pasitarime dalyvavo ne tik klebonai, bet 
ir vikarai (klebonų padėjėjai).  
              Misijoje mums taip pat būtų pravartu pagalvoti, 
kaip galėtume į Bažnyčios šeimą susigrąžinti atitolusius 
jos narius ir paskatinti prisijungti naujuosius. 

AKCIJA 
Catholics Come Home 

 

 

ADVENTO VAKARAI 

“AŠ ESU KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS. 
NIEKAS NENUEINA PAS TĖVĄ KITAIP,  

KAIP TIK PER MANE.” (Jn 14, 6) 

         Maloniai visus kviečiame į Misijos adventinius susi-
kaupimo ir apmąstymų vakarus, kurie bus vedami remian-
tis KELIO, TIESOS ir GYVENIMO motyvais pagal Kristaus 
žodžius Jono Evangelijoje.  
 
      Lapkričio 27 d., penktadienį, 6:30 val vak.  
      KELIAS. Vedėja - Marytė Stankus-Saulaitė. 
 
      Gruodžio 4 d., penktadienį, 6:30 val vak.  
      TIESA. Vedėja - ses. Ignė. 
 
      Gruodžio 11 d., penktadienį, 6:30 val vak.  
      GYVENIMAS. Vedėjas - Gintaras Vitkus SJ. 

POKALBIS—PABENDRAVIMAS 

             Seminare apie smurtą lapkričio 5 d. psichologė 
L. Zavastauskienė kalbėjo apie santykius šeimoje, kai fizi-
nis ar psichologinis smurtas žlugdo sutuoktinių lygiateisiš-
kumą. JAV ketvirtis moterų patyrę smurtą, dauguma net 
nepraneša, nes tai mano esant šeimos gėda ar nelaime. 
Moterys ir vyrai nežino JAV teisinės sistemos, aiškino ad-
vokatė K. Wayne, pagal kurią smurtas yra nusikaltimas 
prieš įstatymą ir praneštinas policijai. Moterys kartais bijo 
pranešti, kad nebūtų atimti vaikai. Todėl svarbu susipa-
žinti su JAV ir kiekvieno miestelio tvarka. K. Wayne pada-
lijo JAV vyskupų konferencijos lankstinuką apie smurtą 
kartu su moterų globos įstaigomis Čikagoje bei aplinki-
niuose valsčiuose. Kapelionas sakė, kad vyskupų raštas 
labai aiškiai nusako Bažnyčios nuostatą prieš smurtą ir 
kas darytina nuo jo  gelbėtis ir pagelbėti. 
 Pokalbyje bei diskusijose pabrėžta, kad visuome-
nė gali padėti smurto aukoms, atsiliepdama ir nukreipda-
ma į pagalbos telefonus bei paramos stotis. Kai kalbamasi 
su smurtą šeimoje patiriančiu asmeniu suaugusiu ar vai-
ku, svarbu išklausyti. Būtina sakyti, kad nesi viena (-as), ir 
kad tai nėra nukenčiančiojo kaltė. 
 Dalyviai pageidavo seminaro kaip stiprinti santuo-
ką ir šeimą. Šio seminaro lankstinukai padėti Misijos leidi-
nėlių lentynėlėje – galima pasiimti. 

IŠ SEMINARO APIE SMURTĄ 
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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 

RINKLIAVA 

Lapkričio 8 d. 9 val. - $1342 
 11 val. - $1791 
 6val. - $368 
                                      Kava - $185 
                                   Varpai - $125 

               Lemonto katalikiškų įstaigų vadovų rudens pasi-
tarime Mt. Assissi seserų vienuolyne Misijai atstovavo 
tėvas Antanas Saulaitis ir tarybos pirm. Audrius Remeikis. 
2010 m. pavasario posėdis vyks Misijos globoje PLC. 
 Iš Slovėnijos prieš 100 metų atvykusi vienuolija 
įrengė istorinę savo paveldo apžvalgą su nuotraukomis, do-
kumentais, rodiniais ir išleido visiems dovanotą albumą. 
 Franciscan Village rengia gyvąją prakartėlę, kurią 
visuomenė galės apžiūrėti gruodžio 17-20 d. nuo 5-9 
val.v., vaidins globos namų tarnautojai, rūbus siuva gy-
ventojai.  
           Slovėnų misijos Mišiose dalyvauja apie 140 žmo-
nių, atnaujinamas pastatas ir automobilių aikštelė, labai 
sėkmingos šeimų Mišios. Slovėnai pranciškonai turi at-
naujinti savo vienuolyną pagal vėliausius ugniagesių rei-
kalavimus.  
          Šv. Aloyzo parapija drauge su Šv. Patriko paga-
liau sudarė grupę tikybos pamokoms vyresniems žmo-
nėms su protine negalia, mažųjų jau eilę metų veikia, 
apimdama visas tris miestelio parapijas. Atnaujinti visi 
vitražai, pasamdytas taip pat jaunimo sielovadininkas, 
gruodžio 20 d., 7 val.v. bus kalėdinis vaidinimas.  
          Šv. Kirilo ir Metodijaus parapija gražiai atšventė 
savo 125 m., įdėjo naują šildymo-šaldymo įrangą, atnau-
jins bažnyčios vidų.  
          Holy Family Villa įrengia didelį kiemelį gyventojams 
lauke pabūti, koplyčioje nesutelpa visi Mišių dalyviai, nes 
ateina ir iš naujai pastatytos pranciškiečių prieglaudos. 
         Marian Village globos namai kas mėnesį švenčia 
Marijos šventę, patys gyventojai kuria Advento kalendo-
rių. Seserys pranciškietės turi projektą rašyti vyresnio am-
žiaus seserų biografijas, misijose užvedė geriamo van-
dens šulinių vajų.  
         Mt. Assissi mergaičių gimnazija įvedė naujų dėsto-
mų dalykų, gruodžio 8-ąją, 8 val. r. vyks atvirų durų diena 
7-8 kl. mokinėms. Visos trys parapijos turi bendrą suau-
gusių sakramentams ruošos RCIA būrelį, veikiantį kaip ir 
Misijoje nuo rudens iki gegužės mėn. 

Iš Lemonto katalikiškų įstaigų pasitarimo 

          Vyksta metinė Lietuvių religinės šalpos rinkliava. 
Misijos nariai turi vokelius (data įrašyta lapkričio 11 d.), 
kiti ras vokelius ant staliukų. JAV vyskupų konferencija šią 
rinkliavą įvedė visoms lietuviškoms parapijoms. LKRŠ re-
mia įvairiausias programas Lietuvoje, įskaitant Caritą, die-
nos centrus, studentų stipendijas, vasaros stovyklas ir kt. 

  

 

BAŽNYČIA RŪPINASI  
MIGRACIJOS KLAUSIMAIS 

VI-asis Pasaulinis migrantų ir 
pabėgėlių sielovados kongresas  

      Lapkričio 9-ąją Romoje prasidė-
jo keturias dienas trukęs VI Pasauli-
nis migrantų ir pabėgėlių sielovados 
kongresas, surengtas Popiežiškosios 
migrantų ir keliaujančių tarybos. 

          Kongrese dalyvavo vyskupų konferencijų 
komisijų migrantams atstovai, su migrantais dir-
bančių kongregacijų ar institutų, bažnytinių judėji-
mų bei pasauliečių asociacijų nariai. Norėta, kad 
kongresas turėtų stiprią ekumeninę dimensiją, 
mat daug kartų kalbėta, jog migracijos klausimas 
yra tas, kurį spręsdamos gali bendradarbiauti įvai-
rios Bažnyčios. Todėl į kongresą buvo pakviesti ir 
sutiko dalyvauti Ekumeninės Bažnyčių tarybos, 
Konstantinopolio patriarchato, Anglikonų Komuni-
jos ir Pasaulinės liuteronų federacijos delegatai. 
Kongrese dalyvavo ir Lietuvos vyskupų konferenci-
jos delegatas užsienio lietuvių sielovados reika-
lams prelatas Edmundas Putrimas. 
 
                                       (Pagal Vatikano radiją) 

LIETUVIŲ RELIGINĖ ŠALPA 

          Lemonto miestelis prašė Misijos žiniaraštyje pa-
skelbti apie 2010-ųjų balandį vyksiančią gyventojų apskai-
tą. Labai svarbu žinoti, kad duomenys niekam neperduo-
dami. Todėl klausimus ramiai ir saugiai gali atsakyti ir as-
menys bei šeimos, dar neturintys visų dokumentų. 

 Lemonto miestelio gyventojų apskaita 
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                             MIŠIŲ INTENCIJOS 
Sekmadienis, lapkričio 15  
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Anelę Šulaitienę 
-už Kazį Kreivėną (L. Neu) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Feliciją Mačiulienę (10 m.) (šeima) 
-už Michaliną ir Kazimierą Montvilus (dukros Genovaitės šeima) 
-už Juozapą Martiniavičienę (šeima) 
-už močiutę Zuzaną ir Sofiją (V. ir B. Vilimaitis) 
-už Bernardą Prapuolenį (šeima) 
-už “Skauto aido” mirusius redaktorius ir bendradarbius 
-už Valeriją Šalaviejienę (21 m.) 
-už Stanislovą Šalaviejų (15 m.) 
-už Algimantą Vaičą (7 m.) 
-už Gintarą Kvederavičių (Černių šeima) 
-už Černiauskų, Savickų, Savokaičių šeimas ir mirusius 
gimines (Černių šeima) 
-už Jurgitą Paškevičiūtę, jos šeimą ir Santarę  
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 
-už Vytautą Bagatavičių 
-už Joną Samalionį 
-už Jolantą Čižauskienę 
-už Vytautą Kasniūną (Lietuvių fondas) 
-už Angelę Mikalauskienę, Stasį Mikalauską ir Svają 
-prašant sveikatos broliams seserims, vaikams ir anūkams 
-už Emiliją Šlakaitienę (20 m.), Antaną Bertasių (3 m.), 
Algirdą Martinaitį (3 m.) 
-už Nataliją Aukštuolienę (1 m.) (šeima) 
-už Eleonorą, Antaną, Emiliją ir Antaną (Gailė) 
-už Jūrą Šeškutę (V. ir Z. Braziai bei krikšto motina) 
-už Valeriją Šalaviejienę 
-už Stanislovą Šalaviejų 
-už Algimantą Vaičių 
-prašant sveikatos Elvyrai 
-už Albiną Laucių ir Antaną Laurinaitį 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Milę Stankauskaitę 

Pirmadienis, lapkričio 16 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, lapkričio 17 
8 v. r. - už Katariną Grigutienę (dukra) 
-už Augustiną Ašoklį (Anna) 

Trečiadienis, lapkričio 18 
8 v. r. - už Valeriją ir Vincentą Lavinskus 
-už Petronėlę Tamušiūnienę (sesuo) 

Ketvirtadienis, lapkričio 19 
8 v. r. - už Vandą Gvildienę (Zita) 
-už Oną Mažionytę ir Sofiją Beigienę (Bačinskienė) 

Penktadienis, lapkričio 20 
8 v. r. - už Joną Jurkūną 
-už Adą ir Joną Juškas bei šeimos mirusius 

Šeštadienis, lapkričio 21 
8 v. r. - už  Albiną Garūną ir jo tėvelius (O. Garūnienė) 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Petrą Macnorių (Laima ir Vacys) 
-už Justiną Naujokaitį (16 m.); -už Liudą Venclovą (šeima) 

Sekmadienis, lapkričio 22  
9 v. r. - R. B. Kronų padėka 
-už Nijolę Banienę (2 m.) 
-už Vaidutį Joniką 
-už Liudą Venclovą 
-už Adelę Černienę (dukra) 
-prašant Dievo palaimos Tomui 
-už Joną Sabaliauską 
-prašant Dievo palaimos Stefai Tauterienei 
-už Ramojų Petraitį (žmona) 
-už Alfonsą (3 m.) 
-už Danutę ir Leonorą 
-už Francis Ink (Dalia Černiauskas) 
-už Margaret Francis (Dalia Černiauskas) 
-už Rimą Česnauską (Mykolai) 
-už Viktorą Tilindį (Mykolai) 
-už Stasį Bernatavičių (Polikaičiai) 
-už Kazimierą ir Marijoną Žinaičius, Matildą ir Justiną Iva-
nauskus, Izabelę Žiniauskaitę 
-už Rozaliją ir Juozą Mockus 
-už Kazimierą ir Lauryną Būtės 
-už prašant palaimos Butkų šeimai 
-už Bronių Vitkauską (1 m.) (šeima) 
-už Viktoriją Matiukaitę (šeima) 
-už Onutę ir Praną Balskus (dukra) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Jeronimą Bigenį 

Pirmadienis, lapkričio 23 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, lapkričio 24 
8 v. r. - už Agnę (motina) 
-už Augustiną Ašoklį (Anna) 

Trečiadienis, lapkričio 25 
8 v. r. - už Vandą Saudargienę (sūnus) 
-už Oriną ir Džaną - Dievo palaimos 
-prašant sveikatos Gediminui, Justui, Danutei, Anai 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 - Padėkos diena 
10 v. r. - už Rasą Poskočimienę (Janina Miknaitienė) 
-už Kostą Čeičį (20 m.) (sūnus ir šeima) 
-už Stanislovą Jankų (duktė su šeima) 
-už Magdutę Bertienę (Dainora) 

Penktadienis, lapkričio 27 
8 v. r. - už Kazimierą Kreivėną (Bačinskienė) 
-už Oną, Feliksą, Algį ir Mykolą Gražėną (Violeta) 

Šeštadienis, lapkričio 28 
8 v. r. - už  Vytautą Šoliūną (anūkai) 
-už Joną Jurkūną 
-už Mikučauskų ir Smelstonių šeimas 
-už Uselių šeimos mirusius (Norvilienė) 
-už Jurgį Stankauską (Marija Bartkus) 



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 

Lapkritis Vėlinių devyndienis (2-11 d.d.) 
Padėkos dienos Mišios (26 d., 10 val.) 

Gruodis Misijos choro kalėdinis koncertas 6d. 
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 
 

Gavėnios susikaupimo vakarai 12, 19, 26 d. 
                                                   7 v. v. 
Sutvirtinimo rekolekcijos 13 d. 
Sriubos pietūs 14 d. 
Bendruomeninė išpažintis 17, 29 d. 6:30 v.v. 



 
 
 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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