
 

 

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.  
Gruodžio 25 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val. vak. 

Nr. 146 (905) 2009 lapkričio 8 d. 
XXXII EILINIS SEKMADIENIS 

“... ŠI VARGŠĖ NAŠLĖ 
ĮMETĖ DAUGIAUSIA IŠ 

VISŲ (...) 
VISI AUKOJO IŠ TO, 
KAS JIEMS ATLIEKA, 

O JI IŠ SAVO NETURTO 
ĮMETĖ VISA, 

KĄ TURĖJO...” 
(Mk 12, 44) 
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Lapkričio 15 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXXIII EILINIS SEKMADIENIS 
 
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  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 paau-
kotas, 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  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
09 d. P Laterano bazilikos pašventinimas 
 Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46; Jn 2, 13-22 
10 d. A Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažn. mok. 
 Išm 2, 23—3, 9; Ps 34; Lk 17, 7-10 
11 d. T Šv. Martynas Turietis, vyskupas 
 Išm 6, 1-11; Ps 82; Lk 17, 11-19 
 
12 d. K Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys 
 Išm 7, 22—8, 1; Ps 119; Lk 17, 20-25 
13 d. P Išm 13, 1-9; Ps 19; Lk 17, 26-37 
 
14 d. Š Šv. Margarita Škotė; šv. Gertrūda, mergelė 
 Išm 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105; Lk 18, 1-8 

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 

  

Lapkričio 8 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Ona Daugirdienė 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

Dalia Žarskienė 
Rimantas Griškelis 

I. Kazlauskienė 
R. Žilienė 

 
Pijus ir Tumas Žarskai 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 
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stovus, Šv. Raštas tas pats, papročiai ir tradicijos – kaip 

mūsų vaikystėje, kiek ir kaip ją atsimintume. 

 Labai suprantama, kad po 400 m. vienodos 

Vakarų Bažnyčios (lotynų apeigų) tvarkos XX a. vidury-

je prasidėję pakeitimai sulaukė priešiškumo. Afrikoje 

katalikai labai išgyveno pakeitimą iš lotynų į vietinę kal-

bą – čia ne ta Bažnyčia, už kurią guldome gyvybę. Va-

kariečiai klausia, kur dingo visa patyliukais švenčiamų 

apeigų mistika? 

 Mūsų sąlytį su senove liudija neišdylančios sąvo-

kos kaip “dirmavonė” (Sutvirtinimas), “šliūbas” (bažnytinė 

santuoka), moterystė (Santuokos sakramentas), spavied-

nė (išpažintis)... Jeigu mes, močiutės mokomi, Pirmajai 

Komunijai pasiruošdavome per dvi savaites, kaip dabar 

mūsų vaikai praleidžia ištisus metus pamokėlėse bei užsi-

ėmimuose? Kai vos prisimename savo Sutvirtinimą, kodėl 

amerikiečių parapijose vyksta dviejų metų pasirengimo 

programa? Kai močiutės globoje reikėdavo bažnyčioje 

kaip išsigandusiai pelytei tylėti ir nekrutėti, kodėl dabar 

dedamos pastangos visai bažnyčiai kartu giedoti, pamal-

dose atsakinėti, ištiesti ranką ar jungtis į Verbų, Velykų ar 

kitą procesiją – ir leisti vaikams bažnyčioje būti vaikais? 

Jeigu prieš Komuniją reikia eiti išpažinties, kaip yra, kad visa 

bažnyčia atsistoja Komunijos priimti, prieš pat Mišias kunigui 

neklausius išpažinčių? 

 Jau dabar suvokiame, kad katalikų (kaip ir ki-

tos) bendruomenė yra gyvas kūnas, kinta kaip ir mes 

patys, ir mūsų šeimos. Labai gražiai stiprėja Krikšto 

reikšmės suvokimas, – kad tai ne vienkartinės 25 min. 

apeigos, o viso gyvenimo pašaukimas gyventi Evange-

lija. Sekmadienį vis labiau suprantame kaip ypatingą 

dieną pilkosios kasdienybės sūkuryje. Darosi aišku, 

kad po pirmosios Komunijos būna dar antroji, trečioji... 

Moderniai išversto Šv. Rašto puslapius atvėrę randame 

išminties, stiprybės, paguodos, šviesos. Giedodami su 

visais pajuntame, kaip toje bendrystėje kyla mūsų dva-

sia. Kai tariame “tikiu Šventąją Dvasią” išpažįstame 

Dievo pastangas mus vesti Kristaus keliu.  

 

                                          Tėvas Antanas Saulaitis SJ  

Kaita neišvengiama 

             Kai visas pasaulis sparčiai 

kinta žmogus savaime trokšta 

saugios erdvės, kuri pastovi, pati-

kima, nekintanti. Daugeliui ta 

nekintanti vieta  – Bažnyčia. Čia 

gali  būti tikras,  kad mokymas pa- 

Turto deklaracija ... 
Viešpačiui 

           Žinomas lenkų teolo-
gas, Nazareto šeimų judėji-
mo įkūrėjas kun. T. Dajczeris 
yra pateikęs mintį apie talen- 

tus. Šitaip jis pavadino visa, ką gauname iš Viešpaties: 
pinigus (talentas - senovės piniginis vienetas), būdo savy-
bes, mus supančius žmones, taip pat netgi ko nors trūku-
mą, išbandymys, nesutarimus. Visi šie talentai, anot T. 
Dajczerio, yra mūsų galimybės, mūsų turtas. 
          Ką darome su tuo turtu? (...) Kūrėjas nori, kad 
savo talentus leistume į apyvartą, dalytumės jais su savo 
artimu, nes taip vykdytume tai, kas yra svarbiausia - mei-
lės įsakymą. Ir nebūtina dalytis vien pinigais. Galima daly-
tis ir savo vargais, nes kaipgi kitaip patikrinsime savo arti-
mo meilę?  Kaip gi kitaip sudarysime sąlygas kitiems pasi-
justi mylimiems? 
          Smarkiai rizikuojame turtą vertindami vieninteliu 
matu - pinigais. Ne taip svarbu, kokio ir kiek turto turime, 
daug svarbiau - ką jis mums reiškia ir ką su juo darome. 
Ar užgyventas turtas netrukdo mums pastebėti savo kai-
myno? Ar esame pastabūs, kur mūsų parama ir pagalba 
labai reikalinga? Ar taip jaučiamės mylintys bei mylimi? 
(...) 
           Jei tektų Viešpačiui pateikti savo turto deklaraciją, 
joje, ko gero, vertėtų atsakyti į tokius su pajamomis ir 
išlaidomis susijusius klausimus: 

 ar dalijausi savo turtu su stokojančiais? Jei beturtis 
mano išmaldos nepriėmė, ar ją daviau su meile, o gal 
- norėdamas tik pasirodyti pranašesnis? Ar dalijausi 
atimdamas nuo savęs, ar atiduodamas tik tai, kas 
man nereikalinga? 

 ar dalydamasis turtu neapsiribojau vien tik pinigais? 
Ar dalijausi savo meile, dėmesiu, gera nuotaika, ga-
bumais ir darbais? 

Turtas nėra tai, ką turi, 
 o tai ką mylinčia širdimi atiduodi,  

kad įvykdytum gėrį, kuris reikalingas aplink tave. 

Pinigai - baisus šeimininkas, 
bet gali būti puikus tarnas. 

(P. T. Barnumas) 

    Skelbimas: 
 Pamestas didelis lagaminas su pinigais, 
prašau, grąžinkite nors pinigus... 
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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 

Krikštas      ... kiekvienas tepasik-
rikštija vardan Jėzaus  
Kristaus,  kad  būtų  at-
leistos jums nuodėmės, 
tada gausite Šventosios 
Dvasios dovaną. 

 Karolina Vainiūtė 
(Naperville) 

 
Tėvai:      Remigijus Vainius ir Ilona Kazbaraitė 
Kr. tėvai:  Darius Jaskulis ir Jolanta Jaskulienė     

         Maldomis amžinybėn palydėjome Antaną Lankutį. 
Nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir artimuosius. 

 

Meldžiame sveikatos 

           Marinui Povui Miknaičiui, praėjusiąją savaitę su-
žeistam Afganistane, Vincytei Hermann, Eugenijui Ab-
romaičiui, Valerijai Stankevičienei, Klemensui Polikai-
čiui, Birutei Vindašienei, Onai Baužienei, Izabelei 
Stončienei, Algiui Trinkūnui, Glorijai. 

         Spalio 11 d. prezentacijos 
metu apie Guatemalą ir ROMP pro-
jektą buvo paaukota $140. Suma 
įteikta ROMP vadovams. Guatema-
loje, protezavimo klinikoje, spalio 
17 - 22 d. dirbo savanorių grupė iš 
JAV. Lėšos bus skirtos protezavimo 
komponentų išlaidoms. Ši klinika 

negauna jokios valstybinės paramos nei iš JAV, nei iš 
Guatemalos. Klinika veikia tik dosnių žmonių dėka. Tad 
noriu nuoširdžiai padėkoti ROMP vadovų David Krupa ir 
Eric Neufeld, visų dirbančių savanorių ir Guatemalos 
pacientų vardu už jūsų dosnumą ir jautrią širdį. Gali at-
rodyti kad tai labai mažai, bet daug mažų dalykų sudė-
jus kartu, galima nuveikti labai daug. Netgi suteikti gali-
mybę žmonėms vėl vaikščioti. Nuoširdžiai ačiū. 
                                                 Juozas Križinauskas 

DĖKOJA 

        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. Tel. pasiteirauti: 630-257-5613 

Seminarai Komunijos dalintojams 
 ir ligonių lankytojams 

         JAV Kongresui svarstant sveikatos 
apsaugos įstatymo projektą, Amerikos 
vyskupai kreipėsi į Kongresą, kviesdami 
priimti sveikatos apsaugos reformą, kuri 

gintų žmogaus gyvybę ir užtikrintų visapusišką visiems 
priimtiną sveikatos apsaugą. 

          Niujorko vyskupas Williamas F. Murphy JAV Kata-
likų vyskupų konferencijos vardu laišku kreipdamasis į 
Kongresą rašė: „Tikra sveikatos apsaugos reforma, gi-
nanti gyvybę ir visų orumą, yra moralinis imperatyvas ir 
nacionalinė esminė pareiga.“ Kalbėdamas apie pagarbą 
žmogaus gyvybei, vyskupas akcentavo, kad joks sveika-
tos apsaugos reformos projektas neturi priversti mūsų 
ar kitų mokėti už žmogaus gyvybės sunaikinimą. 
„Kiekvienas tokio pobūdžio veiksmas morališkai būtų 
nepateisinamas“, – sakė jis, paminėdamas, kad JAV 
įstatymai jau draudžia daugumos abortų federalinį fi-
nansavimą. 

         Vyskupas pabrėžė, jog visiems žmonėms turi būti 
suteikta teisė į visapusišką, kokybišką sveikatos apsaugą, 
kuri neturi priklausyti nuo jų gyvenimo būklės, visuomeni-
nės padėties, pajamų dydžio, gyvenamosios ar gimimo 
vietos. Paminėdamas, kad kai kurios šeimos, įskaitant 
emigrantus, nebus įtrauktos į sveikatos apsaugos refor-
mą, vyskupas paragino Kongresą adekvačiai finansuoti 
klinikas ir ligonines, kurios rūpinasi šiais žmonėmis. 

IŠ ČIKAGOS ARKIVYSKUPIJOS 

          Čikagos arkivyskupas kard. F. George skatina tikin-
čiuosius veikti DABAR, siekiant Kongresą priimti humaniš-
kus sprendimus dėl sveikatos apsaugos reformos. 
 
         Tai padaryti galima šiais būdais: 
 Nusiųsti į Kongresą jau parašytą tiesioginį elektroninį 

laišką, kurį rasite tinklapyje: www.usccb.org/action 
 Paskambinti į Kongreso rūmus tel.: 202-224-3121 ar į 

vietinį senatoriaus biurą. 
 Išsamesnė susisiekimo su valstybės pareigūnais infor-

macija pateikta tinklapiuose: www.house.gov ir 
www.senate.gov 
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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 

Spalio 25 d. 9 val. - $2068 
 11 val. - $2922 
 6val. - $615 
                                   Vėlinės - $2177  
                                     Kava - $158 
                                   Varpai - $250 

       Papildomų rinkliavų atveju čekius prašome 
rašyti Matulaitis Mission vardu. 

               Kulbių šeima  praėjusįjį sekmadienį, po 11 
val. Mišių, pasakojo apie savo vienerių metų savanorys-
tę Etiopijoje. Apie 150 žmonių girdėjo vaikų Kovo, Vido, 
Luko, Ryto ir Vasaros įspūdžius – kiekvienas papasako-
jo, kas buvo įdomiausia, apie gyvūnus, užsiėmimus. Rū-
ta Kulbienė apibūdino Etiopiją ir kaip jai tos šalies vaiz-
dai neretai primindavo Jėzaus laikus, kai kelyje neišven-
giamai sutiksi raupsuotųjų, luošų ir varguolių. Ekrane 
Tadas Kulbis rodė nuotraukas, o parodėlėje su nuotrau-
komis, etiopiškais daikteliais, brėžiniais ir žemėlapiais 
dar plačiau atsispindėjo Kul-
bių veikla svečioje šalyje. 
Vaikai buvo apsirengę tai 
šaliai būdingais drabužiais. 
Kulbiai dėkojo už paramą 
kelionei, mokslo ir kitas prie-
mones mokykloms bei etio-
piečių vaikų užsiėmimams. 
Šeima Misijai padovanojo 
didelį medinį rankomis drožtą 
etiopietišką kryžių. 

Praėjusįjį sekmadienį Žinutės 

 Du NPR (National Public Radio) žurnalistai įrašinėjo 
garsus ir rinko medžiagą gruodžio 15 d. girdėsimai 
programai apie Amerikos lietuvio tapim1 Lietuvos pre-
zidentu. Jiems rūpėjo daugiau sužinoti apie lietuvių 
bendruomenę ir visuomenę apskritai, apie buvusius 
(Bridgportas, Marquette Parkas) ir esamus telkinius – 
apie aplinką, iš kurios V. Adamkus Lietuvon išvyko. 

 
 Vėlinėms Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai nuka-

lė skardos lenteles lietuviškomis saulutėmis, už kurių 
švietė žvakutės. Jūrų skautės pastatė staliuką su kryžiu-
mi, akmenukais, valgiu ir gėrimu bei kitais puošmenimis. 
Pripildytoje bažnyčioje MLM metinėms Mišioms vadova-
vo kun. Gediminas Jankūnas. Jauniausieji tą patį rytą 
dalyvavo pokalbyje apie Visų Šventųjų šventę ir prie al-
toriaus padėjo mirusiųjų artimųjų nuotraukas. 

 
 Vėlinių išvakarėse altorius buvo papuoštas šviesos 

stulpu ir žvakėmis, o po 6 val.vak. Mišių dalyviai nešė 
degančias žvakutes į kryžių kalnelį, giedojo Viešpaties 
angelą, kol skambėjo gedulingasis varpas. 

 
 Padėkos dieną (lapkričio 26 d.) šv. Mišios 10 val. r. 
 
 Misijos tarybos posėdis antradienį, lapkričio 17 d., 6:30 

val. vak. naujoje raštinėjė (buv. krautuvėlės patalpoje). 
Misijos nariai visuomet gali pateikti svarstytinų klausimų. 

 
 Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija numato 

po Naujųjų Metų PLC rengti seminarą “Prie skyrybų 
slenksčio” ir kviesti ištuoką išgyvenančių savipagalbos 
būrelį aštuonių savaičių programai. Dar kitas semina-
ras arba konferencija apims klausimus apie senatvę, 
paramą bei pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms. 

 
 Spalio mėn. bažnyčios lankytojai suaukojo penkias 

dideles dėžes siūlų, medžiagos ir kitų priemonių pane-
vėžietės vienuolės ses. Aušros Kuodytės darbui Ruan-
doje, kur vargingos kaimelių moterys mokosi siūti ir 
megzti. Spalio pabaigoje viena dėžė jau iškeliavo į 
Afriką. Kadangi persiuntimas labai brangus, norintieji 
prisidėti gali auką įteikti zakristijoje. 

 Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Gintaras 
Vitkus lankysis Misijoje gruodžio 6 d., 11 val. r. Mišio-
se. Gruodžio 11 d. ir 18 d. ves adventinio susikaupi-
mo vakarus. 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 
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 
-už Žievius (Kabliauskai) 
-už Danutę Simanauskienę (2 m.) ir Birutę Šapytę (1 m.) 
-už Erlandą, Petrą ir Praną 
-prašant  Dievo palaimos Kęstučiui 

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 

Ketvirtadienis, lapkričio 12 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už Mackonių mirusius 

Penktadienis, lapkričio 13 
8 v. r. - Novena 
7 val.v. - už mirusius Lietuvoje 

Šeštadienis, lapkričio 14 
8 v. r. - už  Julių Rekašių 
-už Genovaitę Gudavičienę 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 
-už Hildą ir Juozą Kaciliauskus 
-už Stasę ir Vaclovą Tallat-Kelpšus 
-už Alfonsą Šararauskienę (duktė( 
-už Aloyzą Žilinską (1 mėn.) (duktė) 

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  mirusius 
-už Jurgitą Paškevičiūtę, jos šeimą ir Santarę (Černių šeima) 
-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 J. Brazis bei krikšto motina) 

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) 



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 
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