
 

 

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. ir 25 d. - 8 val. r. ir 7 val. vak. 

Nr. 145 (904) 2009 lapkričio 1 d. 
VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA 

Būkite linksmi 
 ir džiūgaukite, 
nes jūsų laukia 
gausus atlygis 

danguje. 
(Mt 5, 12a) 
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Lapkričio 8 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXXII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Miltų puodynė neišseko, aliejaus 
ąsotis neištuštėjo (1 Kar 17, 10-16) 
Atliepiamoji psalmė - Mano siela, Viešpatį garbink. 
 
Antrasis skaitinys - Kristus vieną kartą yra paauko-
tas, kad atsilygintų už visų nuodėmes (Žyd 9, 24-28) 
 
Evangelija - Ši vargšė našlė įmetė daugiausia (Mk 
12, (38-40). 41-44) 
 
Mišiolėliuose:  279   psl. - Mišių maldos 
 784   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Regėjau milžinišką minią, kurios 
niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių... (Apr 
7, 2-4. 9-14) 
 
Atliepiamoji psalmė - Šitokie žmonės yra išsiilgę 
tavo, Viešpatie, veido. 
 
Antrasis skaitinys - Mes matysime Dievą tokį, koks 
jis yra (1 Jn 3, 1-3) 
 
Evangelija - Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų 
laukia gausus atlygis danguje (Mt 5, 1-12a) 
 
Mišiolėliuose:  318   psl. - Mišių maldos 
 1081   psl. - Mišių skaitiniai 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
02 d. P MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 
 Rd 3, 17-26; Ps 25; Rom 31b-35. 37-39; 
 Mt 5, 1-12a. 
03 d. A Šv. Martynas Poresas, vienuolis 
 Rom 12, 5-16a; Ps 131; Lk 14, 15-24 
04 d. T Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas 
 Rom 13, 8-10; Ps 112; Lk 14, 25-33 
 
05 d. K Rom 14, 7-12; Ps 27; Lk 15, 1-10 
 
06 d. P Rom 15, 14-21; Ps 98; Lk 16, 1-8 
 
07 d. Š Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145; Lk 16, 9-15 

Lapkričio 8 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Ona Daugirdienė 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Rimantas Griškelis 

I. Kazlauskienė 
R. Žilienė 

 
Tadas Vildžiūnas 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  

Lapkričio 1 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

O. Daugirdienė 
A. Kamantienė 

Paulius Siliūnas 
Kovas Rugienius  

 
11:00 

Svajonė Kerelytė 
Kęstutis Sušinskas 

V. Kerelytė 
P. Pranckevičius 

Lukas ir Martynas  
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 
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 Įspūdingai mirties metines mini Mikronezijos 

(Ramiojo vandenyno vakarų salynai) gyventojai. Kapai 

būna virš žemės, neįkasti į koralų uolos grindinį.  Metinių 

dieną susirenka nešina vaišėmis visa šeimyna, susėda 

apie kapą, meldžiasi ir gieda. Svarbiausia metinių dalis 

yra susitaikymas šeimoje – susirinkę atsiprašo, atleidžia, 

išsiaiškina, dėkoja, pagiria, kad išsiskirstydami nenešiotų 

jokio kartėlio, neapykantos, nepagrįstų prielaidų ar prie-

kaištų, o būtų atvira ir draugiška bendruomenėlė. 

 Mums gali atrodyti nepagarbu kapinėse vaišintis, 

nors taip darydavo ir romiečiai, prie kapo pastatę suoliuką 

ar kriptoje įstatytą lentą atsisėsti (iš čia kilęs pasakymas 

“Šv. Petro sostas”). Tačiau pati susitaikymo dvasia galioja 

visoms laidotuvėms ir visoms krikščioniškoms mirusiųjų 

atminimo, pagerbimo apeigoms: atleisti mirusiajam, priimti 

Dievo ir artimų žmonių atleidimą. Dievas gi visas mūsų 

sąskaitas daug geriau suveda negu mes sugebėtume, Jo 

akivaizdoje viskas nuskaistinta. 

 Mūsuose rūpestis tinkamai paminėti Vėlines, pri-

siminti mirusius ir gyvuosius padrąsinti toliau gyventi už-

gožia Visų Šventųjų šventę. Šventųjų ir Mirusiųjų dienos 

viena po kitos. Lietuvoje didelis automobilių srautas į savo 

ar tėvų tėviškes, žmonės vyksta aplankyti ir sutvarkyti 

kapų, nedaug bažnyčioje pasirodo lapkričio 1 d. privalo-

moje šventėje. Daugybė gerų žmonių pasirūpina ir nepri-

žiūrimų kapų puošyba bei atminimo žvakute.  

 Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje per Vėlines nueida-

vome į kriptą tie, kurie neturėjome sąlygų savo artimųjų 

kapų aplankyti. Su žvakutėmis prieigose ir rankose tikin-

tieji meldžiasi, gieda, tyliai prisimena. Čia, Misijoje, eina-

me prie kryžių kalnelio čia pat sodelyje. Kiti dar spėja į Šv. 

Kazimiero kapines maldos valandėlei ar paminklą aplankyti 

(draudžiama žvakes degti dėl gaisro pavojaus). 

 Visų Šventųjų ir Mirusiųjų dienos išreiškia mūsų 

tikėjimą šventųjų bendravimu, kurį kas sekmadienį išpa-

žįstame: ryšys Bažnyčioje išlieka per mirties slenkstį, ben-

drystė su Dievu (amžinasis gyvenimas) yra vientisa, la-

biausiai tada, kai Viešpats pasikviečia žmogų pas save. 

 

                                                 Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Vėlinių tradicija 

          Vėlinių apeigos skiriasi pagal 

tautų kultūrą, tūkstantmetį paveldą, 

šiandieninius poreikius. Kai lietuviai 

kapuose dega žvakutes, meksikie-

čiai bažnyčioje sudeda stalą su vaš-

ko  kaukolėmis  ir  kitais  simboliais 

Visų šventumas 

       Apie Bažnyčios šventuosius 
manoma ir kalbama, kad jie jau be 
jokių abejonių priklauso spindin-
čioms dangaus gyventojų gretoms. 
Per savo dorybes tiesiu taikymu 
pakilo į  dausas ir  prisidėjo prie  
pačios artimiausios Viešpaties drau- 

gijos , kuri apsupusi Aukščiausiojo sostą dieną naktį 
traukia jam sutartinę šlovės giesmę. Angelų ir arkange-
lų, kerubų ir serafų bendrapiliečiai. Žemėje jų vardais 
pavadintos valstybės ir miestai, bažnyčios ir vienuoli-
jos, jie, užsitarnavę altorių garbę ir aukso nimbą virš 
galvos, sudvasintais žvilgsniais permeta mus iš pa-
veikslų bei statulų. Jų šventi kauleliai, kadaise sukurs-
tydavę šventas medžiokles, pagarbiai bučiuojami relik-
vijoriuose. 
          Maldose prašome, kad jų būtų kuo daugiau, ypač 
tautiečių, kurie mus geriau girdėtų ir suprastų. Aritmetika 
rodosi nesudėtinga: juo gausesnis būrys saviškių prisiar-
tins prie Dievo sosto, tuo dažniau lydės mus jų stebuklai, 
užtarimas ir pagalba. Štai didysis stebukladarys šv. Anta-
nas vos porą metų tepraleido Paduvoje, tačiau italai nė 
nemirktelėję padarė jį saviškiu, pergudravę Lisaboną, kur 
tasai buvo gimęs ir augęs. Mes, lietuvaičiai, kaip ir dera 
jauniausiems Europos krikščionims, negalėtume didžiuotis 
savų šventųjų armija. Teturime vienintelį Kazimierą, džio-
vos pakirstą karaliaus sūnų, kuris yra visateisis šventųjų 
bendrijos narys. Vilniškis arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
dar tik palaimintasis, dar pakeliui į šventųjų knygas, nors 
jau gali užtarti ir globoti mus iš dangaus aukštybių. Prašo-
me Viešpatį ir Vatikaną, kad šio šimtmečio Bažnyčios 
šventųjų sąrašuose rastųsi ir mūsų tikėjimo kankinių bei 
narsių išpažinėjų pavardžių (...) Juo labiau kad šiais lai-
kais tapti po mirties Bažnyčios pripažintu šventuoju, regis, 
kiek lengviau nei pirma. Jau nebereikia priklausyti kunigų 
ar vienuolių luomui, nebūtini stebuklai, gana, kad buvo 
nugyventas tikrai šventas gyvenimas, pilnas herojiškų 
dorybių. 
           Šitaip besvarstant apie Bažnyčios šventuosius, 
išskirtinės garbės bei išaukštinimo sulaukusius vyrus ir 
moteris, lieka nepastebėta viena smulkmena: Šventasis 
Raštas linksniuoja šventumą kaip visų pakrikštytųjų pa-
šaukimą ir dovaną. Ne priklausymą altorių garbei, o pri-
klausymą Kristaus mokiniams. Ne pastangas patekti į iš-
rinktųjų sąrašą, o pastangas augti tikėjimu ir panašumu į 
Viešpatį. Dėl to kasmet lapkričio 1-ąją minint Visų šventų-
jų dieną Bažnyčios liturgijoje skaitoma Mato Evangelijos 
ištrauka, devyni Jėzaus palaiminimai, skirti tiems, kurie 
gyvena čia ir dabar, o ne dausų karalystėje. Palaiminti, 
palaiminti, palaiminti... Palaiminti visi, kurie šios žemės 
keliuose atspindėjo švelnų ir maloningą Viešpaties veidą. 
Vargdami ir kentėdami, liūdėdami ir alkdami, būdami ro-
mūs ir tyri. 
 
    Ištrauka iš J. Sasnausko “Dar kartą - Žmogaus Sūnus” 
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            Šiandien, lapkričio 1 d. 
po 11 val. r. Mišių Rūta ir 
Tadas Kulbiai maloniai kviečia 
visus į didžiąją salę pasiklausy-
ti pasakojimų bei įspūdžių iš 
savanorystės Afrikoje, kur jų 
šeima praleido vienerius me-

tus. Bus galima užduoti klausimų ir daugiau sužino-
ti apie šią nekasdieninę patirtį. Taip pat bus kavutė 
bei kuklios vaišės. 

Vėlinių maldos valandėlė 

Seserys kazimierietės kviečia maldai 

           Paskutiniuosius mėnesio penktadienius - spalio 
30 d. ir lapkričio 27 d.  6-7 val. vak. seserys kazimie-
rietės visus kviečia tylios maldos valandėlei jų vienuolyno 
koplyčioje (2601 W. Marquette Rd.). Raginama melstis už 
pašaukimus, kunigus bei savo asmenines intencijas. Tel.: 
630-243-8349 

          Vėlinių proga šiandien, lapkričio 1 d., Visų Šventų-
jų šventę, visose katalikų kapinėse 2:00-2:30 val. p.p. 
vyks skaitinių bei maldos valandėlė mirusiems atminti (ne 
Mišios). Šią tradiciją daug metų veda kun. Jonas Kuzins-
kas, paprotys išplito po visą arkivyskupiją.   

Krikštas 

 Marijonas Gabrėnas ir Kristupas Gabrėnas 
 

Tėvai:      Dainius ir Brigita (Paškevičiūtė) Gabrėnai 
Kr. tėvai:  Kęstutis Miceika ir Almira Maceikienė 
   Osvaldas Idas ir Asta Idienė 
 

    Sveikiname naujuosius krikščionis ir jų tėvelius. 

     ... kiekvienas tepasikrikštija vardan 
Jėzaus  Kristaus,  kad  būtų  atleistos 
jums nuodėmės, tada gausite Šventosios 
Dvasios dovaną. 

Kulbių šeimynos įspūdžiai iš Afrikos 

Praėjusią savaitę... 

           Praėjusiąją savaitę vykusi 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
šventė subūrė ne tik Lietuvos, 
bet ir Amerikoje gyvenančius lie-
tuvių krikščionis iškilmingoms šv. 
Mišioms bei renginiams, skirtiems 
paminėti šią neeilinę sukaktį.  

         Šia svarbia proga Amerikoje sulaukėme ir garbin-
go svečio - Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko, 
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ, kuris lankėsi 
ir Misijoje, taip pat dalyvavo pamaldose Ziono liuteronų 
parapijoje, aukojo Mišias Švč. Mergelės Marijos Nekalto-
jo Prasidėjimo koplyčioje Mundelein seminarijoje bei 
koncelebravo drauge su Čikagos arkivyskupu kardinolu 
Francis George OMI Šv. Vardo Čikagos katedroje.  
         S. Tamkevičius Mundelein seminarijos koplyčioje 
susirinkusiems lietuviams kalbėjo ne tik apie šį prasmin-
gą Lietuvos ir Europos sukakties atminimą, bet taip pat 
pabrėžė tautiškumo ir tikėjimo santykį. Arkivyskupas 
trumpai supažindino su dabartine evangelizacijos situa-
cija Lietuvoje, pasidžiaugęs, kad sąlygos jai yra labai 
palankios (tikybos mokymas mokyklose, savanoriška 
mokslo įstaigų orientacija į katalikybę, VDU teologijos 
fakultetas ir pan.), ir Bažnyčios uždavinys yra tas sąly-
gas vaisingai išnaudoti. Labai svarbu, pasak arkivysku-
po, ieškoti kelių, kaip skelbti  Dievo žodį, kad jis būtų 
priimamas, kad pasiektų šiandieninio kataliko širdį ir 
sąmonę. Vieną iš didesnių trukdžių dvasininkas paminė-
jo Lietuvos negatyvią žiniasklaidą, neretai stipriai jau-
kiančią žmonių dvasinę pasaulėžiūrą. 
         S. Tamkevičius ypač akcentavo ne tik kunigų, bet 
ir  pasauliečių vaidmenį evangelizacijos procese ir kvietė 
karštai melstis vieniems už kitus, kad kunigai būtų šven-
ti ir atsparūs pasaulio dvasiai, o pasauliečiai liudytų Kris-
tų kasdieniais  meilės ir gerumo darbais.       

Arkivyskupas su Misijos Sutvirtinimo grupė bei vadove G. Petkus 

     Po šv. Mišių 
katedroje: kun. 
G. Jankūnas, G. 
Petkus, ark. S. 
Tamkevičius SJ 
ir  ses. L. Kabi-
šaitytė. 
 
J. Kuprio nuo-
traukos. 

Dvasinės pagalbos draugija kviečia 

          Kitas Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos 
rengiamų paskaitų ir pašnekesių susitikimas vyks lapkri-
čio 5 d., 7 val. vak. Šįkart bus kalbama apie smurtą šei-
moje ir su tuo susijusiais klausimais. Visi kviečiami. 
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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 

Vėlinių žvakelės spingsi tamsoje. 
Amžinybės arkoje už tuos,  

kuriuos malda, minčių rimty, 
savo širdies kalba   

prisimename ten, kur jie visad gyvi. 

VĖLINIŲ NOVENA 

         Vėlinių novena - tai devynias dienas iš eilės 
aukojamos šv. Mišios už mirusiųjų sielas. Mūsų Misi-
joje šis  devyndienis prasidės Mišiomis Vėlinių die-
ną, lapkričio 2-ąją, pirmadienį, 8 val. r.,  
       lapkričio 3-7 d. (kasdien) - 8 val. r.  
      lapkričio 8 d. (sekmad.) - 11 val. r. 
      lapkričio 9 d. Mišių nebus  
      lapkričio 10-11 d. - 8 val. r. 

        Novenos vokeliai prie bažnyčios durų, galima 
įteikti zakristijoje arba įdėti prie rinkliavos. Jie bus 
padėti ant altoriaus per visas devyndienio Mišias. 

         Lapkričio 6 d., penktadienį, 7 val. vak., bus 

aukojamos šv. Mišios už 2008-2009 m. mirusius 

Lietuvoje. Prie altoriaus bus galima padėti savo mi-

rusiųjų nuotraukas ar kitą atmintinę ir uždegti žvake-

lę, taip pat būtų gražu pasakyti keletą žodelių apie 

savo šeimos mirusįjį /-ją per visuotinę maldą 

(prašymus). 

RINKLIAVA 

Spalio 25 d. 9 val. - $1209 
 11 val. - $1089 
 6val. - $160 
                                     Kava - $115 
                                   Varpai - $50 

       Papildomų rinkliavų atveju čekius prašome 
rašyti Matulaitis Mission vardu. 

       Popiežiaus Benedikto XVI-ojo maldų 
intencijos šių metų lapkričio mėn.: 

              Kad visi Dievo žmonės, ypač politi-
kos bei ekonomikos vadovai, vis labiau rū-
pintųsi visa kūrinija ir ją saugotų. 

          Kad visų religijų tikintieji savo gyvenimu ir dialogu 
liudytų, jog Dievo vardas neša taiką. 

Žinutės 

               JAV katalikų bažnyčiose, koplyčiose, ligoninėse, 
kalėjimuose, prieglaudose, vienuolynuose spalio mėn. 
Buvo  skaičiuojami savaitgalio Mišių dalyviai. Mūsų Misijos 
2009-ųjų spalio duomenys šie: 
    Sekmadienio trijų Mišių vidurkis – 750 dalyvių: 
9 val. – 317, 11 val. – 364, 6 val. vak. – 70.  
              Pagal sekmadienius: spalio 4 d. – 911 (vaikams 
skirtų 9 val. Mišių diena), 11 d. – 704 (Kolumbo savaitga-
lis), 18 d. – 788, 25 d. – 597 (Tūkstantmečio Mišios ka-
tedroje tą pačią dieną 3 val. p.p.). Pirmojo savaitgalio 
šeštadienį Sutvirtinimo Mišiose dalyvavo 143, tačiau tai 
buvo ne sekmadieninės, o Sutvirtinimo apeigų Mišios. 
 Ankstesnė savaitgalių (sekmadieninių) Mišių sta-
tistika: 2008 – 761, 2007 – 775, 2006 – 780.   

           Naujos raštinės remontas artėja prie pabaigos.  
Sienas išdažė G. Kilikevičius.  Grindis dėjo K. Rekašius ir 
G. Petkus. Elektros įranga pasirūpino A. Valaitis.  Galuti-
niam įrengimui liko pajungti telefono ir interneto liniją.  
Po persikraustymo bus pradėtas zakristijos remontas. 
 
          Varpų vajuje iki šiol yra surinkta $5,790 iš $22,000 
išlaidų.  Varpų vajaus vokų yra prie bažnyčios durų.  Au-
kojantieji $100 ar daugiau bus įrašyti padekos lentelėje.  
Širdingai dėkojame už jūsų paramą. 
            
          Praėjusio mėnesio savanorių posėdis buvo labai 
sėkmingas.  Dvidešimt žmonių pasisiūlė padėti ruošiant 
kavą, organizuojant renginius bei ruošiantis 20 metų jubi-
liejinei šventei.  Dėkojame visiems savanoriams ir linkime 
sėkmės naujose tarnystėse. 

          Kitas savanorių posėdis numatomas antradienį, 
lapkričio 3 d., 6:30 val.vak.  Vis dar kviečiame daugiau 
savanorių ligonių lankymui, Komunijos dalinimui, taip pat 
kviečiame naujų skaitytojų.  



Lapkričio 1, 2009                                                                VISI ŠVENTIEJI                                                                                          6 

                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, lapkričio 1 - VISI ŠVENTIEJI 
9 v. r. - už Janę ir danielių Paulauskus 
-už Beržaičių šeimos mirusius (Adelė ir Petras) 
-už sielas, kurių niekas neprisimena 
-už Hildą Kaciliauskienę 
-už Genovaitę Rekašienę 
-už Rekašių giminės mirusius 
-už Auglių giminės mirusius 
-už Justiną Stanaitį (šeima) 

-už Moniką Stanaitienę (šeima) 
-už Juozą Liubinską (šeima) 
-už Vincą, Antaną ir tėvelius Valeriją ir Vincą (Janina) 
-už Liaunidą Kazėnienę 
-už Reginą, Kristiną ir Vainionių mirusius 
-už Vaitkūnų ir Kapčinskų mirusius 
-už Vytenį Statkų (8 m.) (duktė) 
-už Vladą, Moniką, Serapinų šeimą ir mirusius (Stefutė) 
-už Joną Grožą (žmona ir sūnus) 
-už Juzefą Venckienę ir Vincą Izokaitį 
-už Jėckus ir Dočkų šeimos narius (brolis Leo) 
-už Oną Liubinskienę Idzelienę (šeima) 
-už Gabrielių Idzelį (šeima) 
-už Bolių ir Juozapatą Kasparus 
-už Vytautą Šoliūną (vaikai) 
-už Joną, Kunigundą, Vytautą, Augustiną Orentus 
-už Adelę Černienę 
-už Pauliną Biveinienę, Joną Biveinį ir Emiliją Bilaišytę 
-už Danutę Beniušienę 
-už Algimantą Karbauską (duktė) 
-prašant sveikatos Rolandui, Deiviui ir Jonui 
-už Albertą Žaką 
-už Juzefą Mališauskienę 
-už Justiną Naujokaitį 
-už Vandą ir Mykolą Jurus 
-už Povilą, Vitalį ir Genovaitę Zmiejauskus 
-už Akademinio skautų sąjūdžio mirusius narius 
-už Antaniną, Petrą ir Juozą Mackevičius 
-už Joną, Petronėlę ir Vincą Rusilus 
-už HenrikąŠatinską 
-už Bronislavą Juškienę 
-už Meilutę Krikštanavičienę (dukra) 
-už Adomą Žukauską (brolis) 
-už Melaniją ir Joną Bružius 
-už Sofiją ir Valentiną Pokviečius 
-už Zofiją ir Aleksandrą Brazauskus 
-už Marytę ir Juozą Jurgutaičius 
-už Onutę ir Viktorą 
-už Eleną ir Alfonsą Gilvydžius 
-už Antaną Buivydą (Antanas su žmona) 
-už Raugalų mirusius 
-už Balnių ir Dūdėnų mirusius 
-už Joną ir Adelę Kalvėnus 
-už Eleną, Titą ir Melvin Hagge 
-už Vladislovą Riauką 
-už Vizgirdų, Mažeikų, Dzimidavičių ir Mirinavičių mirusius 
-už Butvilų, Mataičių ir Bagdonų mirusius 
-už Joaną ir Petrą Galvanauskus 
-už Stefaniją Lapkūnaitę (6 mėn.) 
-už Elvyrą Venckienę 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Liudviką Bankauską ir Anfisą Burnovą 

Pirmadienis, lapkričio 2 - Vėlinės 
8 v. r. - Novena 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, lapkričio 3 
8 v. r. - Novena 

Trečiadienis, lapkričio 4 
8 v. r. - Novena 

Ketvirtadienis, lapkričio 5 
8 v. r. - Novena 

Penktadienis, lapkričio 6 
8 v. r. - Novena 
7 val.v. - už mirusius Lietuvoje 

Šeštadienis, lapkričio 7 
8 v. r. - Novena 

Sekmadienis, lapkričio 8  
9 v. r. - už Algį Liepinaitį (žmona) 
-už Jadvygą ir Martyną Lemkius (duktė) 
-už Sofiją Palionis (draugė) 
-už Juditą Mauersberger (draugė) 
-už Aleksą Rukuižą (žmona) 
-už Aleksandrą ir Stasį Krūvelius (duktė) 
-už Antaną Rauchą 
-už Kazį, Agą, Arvydą Rimus 
-už Albertą ir Aldoną Tamošiūnus 
-už Dalią Katilius—Boydstun 
-už A. Simonaitį (žmona ir dukra) 
-už verpsčių būrelio vyr. skautes 
-už Antaną Zaparacką (Laima ir Vacys) 
-už Joną Auglį (30 d.) 
-už Jadvygą ir Joną Tamulius 
-už Vladislavą Užemeckienę 
-už Bernardą ir Marijoną Kalkauskus ir šeimos mirusius 
-už Genutę Jankauskaitę 
-už Antaną Kučį (Kazlauskai) 
-prašant sveikatos Algiui Kazlauskui (tėvai) 
-prašant Dievo palaimos ir sėkmės vaikams 
-už Antaniną Juozapavičienę (dukra) 
-už Ričardą Huminny (žmona Sabina) 
-už Liudą Černiauską (sesutės) 
-už Juozą ir Agotą Savickus (Černių šeima) 
-už Antaną, Mariją ir Antaną 
-už Stanislavą Tautvaišienę 
-už Moniką Paleckienę 
-už Vidmantą ir Vytautą Burokus bei Joną Vitavičių 
-už Antaną kairį 
-už Nataliją ir Viktorą Raugevičius 

11 v. r. - Novena 
6 v. v. - už Ingą 

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

Antradienis, lapkričio 10 
8 v. r. - Novena 

Trečiadienis, lapkričio 11 
8 v. r. - Novena 



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 
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