
 

 

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 - 12 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. 134 (893) 2009 rugpjūčio 16 d. 
XX EILINIS SEKMADIENIS 
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Rugpjūčio 23 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXI EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Tarnausime Viešpačiui, nes jis - 
mūsų Dievas (Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b) 
 
Atliepiamoji psalmė - Patyrinėkit ir pamatysit, kok-
sai Viešpats geras. 
Antrasis skaitinys - Santuokos paslaptis yra didelė, 
žvelgiant į Kristų ir Bažnyčią (Ef 5, 21-32) 
Evangelija - Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo 
gyvenimo žodžius (Jn 6, 60-69) 
 
Mišiolėliuose:  268   psl. - Mišių maldos 
 754   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Valgykit duoną nuo manojo sta-
lo, išgerkite vyno, kurio jums pripilsčiau (Pat 9, 1-6) 
 
Atliepiamoji psalmė - Patyrinėkit ir pamatysit, kok-
sai Viešpats geras. 
 
Antrasis skaitinys - Stenkitės suprasti, kokia yra 
Dievo valia (Ef 5, 15-20) 
 
Evangelija - Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano 
kraujas tikrai yra gėrimas (Jn 6, 51-59) 
 
Mišiolėliuose:  267   psl. - Mišių maldos 
 752   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
17 d. P Šv. Hiacintas, kunigas 
 Ts 2, 11-19; Ps 106; Mt 19, 16-22 
 
18 d. A Ts 6, 11-24a; Ps 85; Mt 19, 23-30 
19 d. T Šv. Jonas Eudas, kunigas 
 Ts 9, 6-15; Ps 21; Mt 20, 1-16 
20 d. K Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas 
 Ts 11, 29-39a; Ps 40; Mt 22, 1-14 
 
21 d. P Šv. Pijus X, popiežius 
 Rut 1, 1. 3-6. 1-22; Ps 146; Mt 22, 34-40 
22 d. Š Švč. Mergelė Marija Karalienė 
 Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17; Ps 128; Mt 23, 1-12 

Rugpj. 16 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Ona Daugirdienė 

O. Daugirdienė 
G. Jonikaitė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Algis Kazlauskas 

J. Baužys 
P. Domanskienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Vasaros grafikas 

Rugpj. 23 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Pranas Pranckevičius 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

R. Marchertienė 
D. Lietuvninkienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Vasaros grafikas 

Stenkitės suprasti, 
kokia yra Dievo valia. 

Dievo valia -  
nieko daugiau  

ir nieko mažiau. 
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esą susikaustę bažnyčioje, vaikučiai sau čiulba, zirzia, 
verkia, juda kaip žmogiukai gyvenimo kelionėje. Nuotrau-
kų gausa šeimai, artimiesiems ir bičiuliams ilgai liudys 
pirmojo krikščioniško žingsnio įspūdžius. 
 Tačiau į Krikštą reikėtų žiūrėti su baime. Aišku, 
tradicija – viena tų tradicijų, kurią dar prisimename, kaip 
per šventes dalyvauti bažnyčioje, vaikus vesti Pirmosios 
Komunijos, bažnyčioje “imti šliūbą”, su kunigu laidotis. 
Tačiau nerimą kelia Krikšto pasekmės. 
 Su Krikštu susiję trys nelengvi uždaviniai: liturgija, 
tarnystė ir liudijimas.  
 
 Liturgija reiškia, kad Krikštu įsijungiame į ben-
druomenę, pastoviai susirenkančią Dievą šlovinti ir Dievui 
dėkoti. Sunku pajusti bendruomenę, kai Krikštas vyksta 
visai atskirai, kažkada popiet. Geriau matome tikrovę, kai 
krikštijama per Mišias, kur ne tik giminės ir draugai, o visa 
bendruomenė dalyvauja (ir neretai apeigų pabaigoje plo-
dama džiaugiasi). 
 Tarnystė išreiškia rūpestį artimu, kitu žmogumi, 
net šiuo pasauliu. Nėra krikščionio be kokios nors tar-
nystės šeimoje, visuomenėje, darbe, mokykloje. Dau-
gybė mūsų paglobojame vyresnio amžiaus vienišą 
žmogų, skiriame savanorišką laiką talkinti mokykloje ar 
jaunimo sąjūdyje, prie tautinių šokių ar labdaringos va-
karienės, lankome ligonius... – sąrašas nesibaigiantis. 
 Liudijimas būna tas gyvenimo pavyzdys, kuris 
kitus žmones suartintų su Dievu, su Kristumi. Ne tiek 
gražus ir tinkamas žodis, kiek mandagi ir apdairi meilė 
kitiems, rūpestis Dievo dovanotu pasauliu, ištiesta ran-
ka vargstančiam ar lengvai pažeidžiamam, atlaidumas 
klystančiam, taikdarystė. Taip, kad kiti matytų, jog čia 
veikia ne tik geri norai, išsilavinimas, tvirtas būdas, o 
žmogaus jėgas bei sumanumą įtvirtinanti Dievo malonė. 
 Užsiėmę Krikšto apeigomis suaugusieji dažnai 
apie tai nepagalvoja, bet galima tikėti, kad angeliuko ar 
angelytės tėveliai naktį svarsto “Kas iš to vaiko bus?”. 
Dalis atsakymo – tai, ką Krikštas reiškia. 
 
                                              Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Krikštas... 
Jo uždaviniai ir pasekmės  

         Labai mielas vasaros džiaugs-
mas Misijoje yra krikštynų gausa. 
Nuo mažų kūdikėlių iki kelerių me-
tų vaikų, jau išaugančių iš angeliu-
kų amžiaus. Kiek suaugę manytų 

          Dažnai pykstame ant 
nemandagių ir šiurkščių žmo-
nių, nesistengdami suprasti, 
kokie iššūkiai ir prieštaravimai 
drasko jų širdis tą akimirką. Jei 
nusimename ir supykstame, 
smunkame iki jų lygio. Su mei-
le, gailestingumu ir atlaidumu 
galime pakylėti ir padrąsinti 

juos pačius. Kitų šiurkštumas ir piktumas parodo, 
kad jie vidujai labai kenčia ir vargsta bei ieško ir 
šaukiasi pagalbos. Nebūkime tokiais pat, kaip ir tie, 
kurie mus skaudina ar įžeidžia. Sėkime gerumo 
sėklas jų širdyse. Jei esame geri tiems, kurie mums 
kenkia, sėjame Dievo gailestingumo sėklas. 

            Kasdien turime apsispręsti, jog atleisime 
greitai tiems, kurie šiandien mus įskaudins. Turime 
apsispręsti, kad neleisime pykčiui įsišaknyti. Jei at-
leisime greitai ir laikysime širdį švarią nuo nuoskau-
dų, galėsime dar labiau džiaugtis savo gyvenimu. 
Tada gerumo sėklos augs mūsų gyvenime, mūsų 
santykiai taps vis geresni. Dievas apipils mus nau-
jais palaiminimais ir labiau atsiversime naujiems 
malonės turtams, kuriuos jis mums dar yra parengęs. 

                                           /Rytis Gurkšnys SJ/ 

Mylėk gyvenimą, koks jis yra (...) 
Mylėk jį laimės pilnatvėje  
arba visiškoje vienatvėje. 
Mylėk jį, kai esi stiprus  
arba kai jautiesi silpnas. 

Mylėk jį apimtas baimės arba  
kai esi kupinas kalno didumo drąsos. 

/Motina Teresė/ 

Meilės darbai visuomet  
yra ramybės darbai. 

Kai mylite kitus,  
pastebėkite, ramybė  
aplanko ir jus, ir juos. 

Kur yra ramybė,  
ten yra Dievas. 
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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! 

PASIRUOŠIMO KRIKŠTUI SUSITIKIMAS 

            Besiruošiančiųjų krikštyti vaikučius tėvų ir 
krikšto tėvų pokalbis vyks rugpjūčio 23 d., po  
11 val. r. Mišių. Pageidautina apie dalyvavimą iš 
anksto pranešti Misijos raštinėje. Išimties atveju 
galima susitarti Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitiki-
mų pokalbių vadovė - Daiva Kisielienė. 

KRIKŠTAS 

Gabija Mažūnaitė 
Patricija Mažūnaitė 

(Orland Park) 
Tėvai:     Marius ir Raminta (Butrimaitė) Mažūnai 
Kr. tėvai: Vilius Butrimas ir Violeta Butrimienė 

       Naujai gimusiems iš Krikšto vandens ir 
Dvasios Viešpats išliejo savo malonę. Mels-
kime, kad pakrikštytieji savo širdyse išlaiky-
tų gyvą Šventosios Dvasios dvelkimą. 

Tomas Ovidijus Burbulis 
(Morton Grove) 

Tėvai:     Ovidijus ir Jurgita (Andrišiūnaitė) Burbuliai 
Kr. tėvai: Nerijus Burbulis ir Rasa Andrišiūnaitė 

Matas Pivoris 
(Downers Grove) 

Tėvai:     Artūras ir Aušra (Parazinskaitė) Pivoriai 
Kr. tėvai: Saulius Parazinskas ir Monika Banys 

Kajus Domas Paulauskas 
 

Tėvai:     Saulius ir Ligita (Okleiterytė) Paulauskai 
Kr. tėvai: Linas Jonaitis ir Sandra Jonaitienė 

Greta Malinauskaitė 
(Darien)) 

Tėvai:     Saulius ir Vita (Strolytė) Malinauskai 
Kr. tėvai: Giedrimas Jeglinskas, Giedrė Elekšytė 

Eva Lapytė 
(Wheeling) 

Tėvai:     Egidijus ir Gitana (Mickevičiūtė) Lapiai 
Kr. tėvai: Alfredas Žukauskas ir Oksana Bacėnas 

D vasinės atgaivos vakarai 

            Dvasinės atgaivos vakarai – kiekvieną trečia-
dienį 7 val. vak. bažnyčioje: Šv. Rašto ištrauka, žo-
delis, pasidalijimas, malda ir giesmės. Visi kviečiami.  

BENDRUOMENĖS DIENA 

        Misijos metinė bendruomenės die-
na – rugsėjo 20 d., kai bus tik vienerios 
šv. Mišios (10:30 val. r.) PLC kieme. Po 
pamaldų – tarnysčių mugė ir vaišės.  

PSICHOLOGINĖS IR DVASINĖS PAGALBOS DRAUGIJA 

           Pagalbos telefonu besirūpinanti Psichologinės ir 
dvasinės pagalbos draugija šį rudenį numato visuome-
nei pokalbius dviejose vietose – ev. liuteronų Ziono 
parapijos patalpose Oak Lawn ir PLC. Tikimasi, kad po 
seminaro apie netektį ir gedulą susidarytų būrelis galė-
siantis tuos išgyvenimus toliau gvildenti.  
         Dar kita konferencija - apie mūsų baimes ir kaip 
su jomis gyventi.  
         Apie smurtą šeimoje numatyta kalbėti PLC lapkri-
čio 5 d. Abiejose vietose vėl veiks aštuonių savaičių 
programėlė išgyvenantiems skyrybas arba atsiradu-
siems ant ištuokos slenksčio. Tikslesnius duomenis 
pati draugija paskelbs per spaudą. 

          Kad ir koks perpildytas būtų mūsų dienos tvarka-
raštis, gražu ir reikalinga atrasti nors vieną mažą dvasi-
nį intarpą.  “Trijų minučių susikaupimas – rekolekcijos” 
– Čikagos Lojolos leidyklos iPhone ir iPod kasdienė 
muzikos, minties ir maldos akimirka. Žr. 
www.loyolapress.com/app (3-Minute Retreat). 

3 min. susikaupimas -  
rekolekcijos kasdien 

Nemokamas psichologinės pagalbos          
tel.: 1-866-438-7400 pirmadienį ir 
ketvirtadienį nuo 6 iki 10 val. v.  
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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 
Arūną Pažerūną. Tel.: 1-800-566-6170 

 

 

Tęsinys. 
 
Rankų uždėjimas: tai labai senas krikščionių lai-
minimo būdas. Šis gestas yra vienas seniausių  
liturgijoje, žinomas tiek Senajame, tiek Naujajame 
Testamentuose. Būtent rankų uždėjimu yra pave-
dama misija, žmogus paskiriamas šventai tarnystei. 
Rankų uždėjimas priklauso nuo to, kokios yra at-
liekamos apeigos. Teikiant palaiminimą, šis ges-
tas reiškia Dievo malonę, nes Dievas yra šventu-
mo ir visokio gėrio šaltinis. Sutvirtinimo apeigose 
rankų uždėjimas kartu su aliejų patepimu reiškia, 
kad Šventoji Dvasia ateina pas žmogų kaip Dovana. 
Rankų uždėjimo gestas taip pat dažnai atliekamas 
laiminant ligonius, vaikus bei naujai įšventinto ku-
nigo pirmosiose Mišiose. 
Per šv. Mišias rankos ištiesiamos virš atnašų Eu-
charistijos maldos metu ir reiškia atnašų palaimi-
nimą bei Šventosios Dvasios šaukimą virš jų. Šv. 
Mišių pabaigoje šis gestas atliekamas teikiant iš-
kilmingą palaiminimą. 
 
Rankų nuplovimas: labai senas gestas, žinomas 
nuo krikščionybės pradžios. Mišių aukotojas, priė-
męs atnašas, turėjo nusiplauti rankas prieš pradė-
damas tolimesnę Švč. Aukos dalį. Šios rankų nu-
plovimo apeigos buvo aiškinamos kaip būtinas 
higieniškas veiksmas, kuris tik vėliau (IV a.) rado 
simbolinę prasmę, kuri galėtų būti apibūdinama 
Kirilo Jeruzaliečio žodžiais: “reikia būti švariam 
nuo nuodėmės ir neteisingumo.” Eusebijus Ceza-
rietis liudija, kad krikščionys prieš maldą visada 
plaudavo rankas, nors dažnai tai ir nebuvo būtina. 
Į susitikimą su Dievu reikia eiti švariam tiek fiziš-
kai, tiek ir dvasiškai. Rankų plovimo apeigos litur-
gijoje liko iki mūsų dienų. Po atnašų paruošimo 
kunigas plauna rankas, tardamas žodžius: 
“Nuplauk, Viešpatie, mano kaltybę, nuvalyk mano 
nuodėmes.” Mišiolas duoda tam komentarą: 
“Paskui kunigas plaunasi rankas, tuo parodyda-
mas troškimą nusivalyti vidujai.” 
 
                                                      (Bus daugiau) 
         Pagal kun. M. Puidoko “Liturginė katechezė”        

Liturginė laikysena ir gestai 

           Misijoms para-
mos sekmadienį pasi-
jonistas kun. Blaise 
Czaja iš Detroito kal-
bėjo per visas trejas 
Mišias. Indijoje dirbęs 
misionierius dabar 
pamokslauja parapi-
jose. Išvardijo indų 

varguomenės gyvenimo aspektus ir skurdžiai gyvenan-
čiųjų poreikius, pvz., kaip sunku sutaupyti kraičiui arba, 
kad užtenka $10 šeimą savaitę pamaitinti.  
          Svečias klausinėjo apie Bažnyčios gyvenimą Lie-
tuvoje. Misija jam dovanojo mažą gintarėliais papuoštą 
lietuvišką kryželį su Misijos užrašu. Rinkliava pasijonistų 
misijai tęsiasi ir šiandien. Prie bažnyčios durų padėti 
gelsvi vokai. Ačiū aukojantiems.    
(Nuotr. kun. B. Czaja su kun. A. Palioku SJ )     

PRAĖJUSĮJĮ SEKMADIENĮ 

ŽINUTĖS 

• Bažnyčioje nuožulnusis takelis jau įrengtas. Žmonės 
ratukuose ar kita pagalbine priemone gali užimti vie-
tas arčiau altoriaus, prie langų bažnyčios rytinėje pusėje. 

• Sutvirtinimo sakramentui kandidatai susitinka su ka-
pelionu asmeniškam pokalbiui. Kiekvienam jaunuoliui 
skiriama valanda dar rūpestingiau pasiruošti sakra-
mentui.  

• Siūti mėgstančios moterys gali jungtis į labdaros pro-
jektą. Panevėžietė vienuolė Aušra Kuodytė dirba Afri-
koje, Ruandos ir Kongo pasienyje, mokydama moteris 
siūti, kad  šios turėtų amatą ir galėtų išlaikyti savo 
šeimas. Netrukus žiniaraštyje bus smulkesnių nuoro-
dų, kur  būtų galima atnešti siūlų, medžiagos gabaliu-
kų, sagų, adatų ar kitų siuvimui reikalingų dalykų. Kas 
nesiuva irgi gali pasidomėti, kaip parama surinktus 
daiktus išsiųsti paštu.  

RINKLIAVA 

Liepos 26 d. 9 val. - $1143 
 11 val. - $1378 
 6val. - $391 
                                  Už kavą - $121 

Rugpjūčio 2 d. 9 val. - $1161 
 11 val. - $1429 
 6val. - $224 
                                  Už kavą - $103 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, rugpjūčio 16  
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Janiną Kėkštienę (Adelė ir Petras) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Moniką Rimkienę ir Giedrę Rimkutę 
-už Juliją Kliokį (Lygija ir Jonas) 
-už Antaną, Praną, Rolandą, Teresę ir Mortą 
-už Danutę Orentienę (A. ir D. Urbučiai) 
-už Aleksą Karaliūną (2 m.) (šeima) 
-už Juliją Lapkienę (Polikaičiai) 
-už Liudą Volodką (1 m.)  
-už Leoną Ramanauską 
-už Eleną Ramanauskienę 
-už Apoloniją Garlauskienę 
-už Ernestą, Sandrą ir Patriciją (Dievo palaimos) (mama) 
-už Romaną ir Stasę Tautavičius ir giminės mirusius 
-už Edviną Zumarą 
-prašant Šventosios Dvasios malonės Ramūnui 
-už Marijoną Piličiauskienę (sūnus su šeima) 
-už Oną Stelmukienę 
-už Rūtą Kapočius ir Vidmantą Stankų (Dievo palaimos) 
-už Von Kedel (Dievo palaimos) 
-už Vidą Sargelį 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Ingą (šeima) 

Pirmadienis, rugpjūčio 17 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugpjūčio 18 
8 v. r. - už Rasą Paukštis 
-už Aleksandrą Paukštis 

Trečiadienis, rugpjūčio 19 
8 v. r. - už Juozą Stasiulį (šeima) 
-už Rasą Poskočimienę (O. ir J. Baužiai) 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 20 
8 v. r. - už Sibiro kankinius Eleną, Vidą, Algį Aukšti-
naičius (Bačinskienė) 

Penktadienis, rugpjūčio 21 
8 v. r. - už Vladą Skripkų 
-už Eduardą Teišerską (sesuo) 

Šeštadienis, rugpjūčio 22 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (Vita Neverauskienė) 
-už Nijolę Kalvaitienę ir šeimą, Leoną Kalvaitį (V. Kazlauskas) 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Alfonsą Ščerbą (sesuo) 
-už Anelę, Vytautą, Petrą, Vladą ir Jadvygą (anūkai) 

Sekmadienis, rugpjūčio 23  
9 v. r. - už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Kazį Kreivėną (Rovinskas) 
-už Alfonsą Ščerbą (sesuo) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Rasą Poskočimienę 
-už Liudą Valančių (šeima) 
-už Viktorą Kučą (Vida) 
-už Vytautą Musonį (Polikaičiai) 
-už Lilę Mingailienę (1 m.) (B. ir V. Vilimai)  
-už Kęstutį Miklą (Mykolas ir Zita) 
-už Vytautą Mildažį 
-už Algirdą Pivaroną (giminės) 
-už Moniką Paleckienę (anūkė) 
-už Algį Tonkūną (Mykolas ir Zita) 
-už Algimantą Karbarską 
-už Bernadetą Kalpokienę (2 m.) 
-už Bružų ir Laniauskų mirusius (Laniauskai) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - prašant Šv. Dvasios Simonai ir Gretai 

Pirmadienis, rugpjūčio 24 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugpjūčio 25 
8 v. r. - už Adolfą Masilionį (žmona) 
-už Francišką Ščerbienę (šeima) 

Trečiadienis, rugpjūčio 26 
8 v. r. - už Vladą Piežą (dukra) 
-už Leoną Vičiūną 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 27 
8 v. r. - už Balandų šeimą (Bačinskienę) 
-už Eduardą Teišerską (Genė Juodikienė) 

Penktadienis, rugpjūčio 28 
8 v. r. - už Justiną Lieponį (šeima) 
-meldžiant sveikatos Molly (D.  Griganavičienė) 

Šeštadienis, rugpjūčio 29 
8 v. r. - už Bronę Miklienę (D. Griganavičienė) 
-už Adą ir Joną Juškas ir šeimos mirusius 
-už Stefaniją, Antaną ie šeimą (dukra) 



 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 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 kovo 1 d. - 7 
val. vak. ir nuo lapkričio 1 d. -  5 val. p.p. 

METINIS KALENDORIUS 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių 
devyndienis už motinas. Pirmo-
ji Komunija, Sekminių Mišios 
lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mi-
šios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava varg-
dieniams. 
Misijos choro tradicinis kalėdi-
nis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

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. 

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasi-
nio pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemo-
kamai. 

BIBLIOTEKA 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 

NEĮGALIESIEMS 

Veikia liftas prie didžiųjų bažnyčios durų platformos. 
Rakto teirautis misijos raštinėje. 



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
 
 TELEPHONE 
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 SOFTWARE 
  MSPublisher 2003 
  Adobe Acrobat 8.0 
  Windows XP Home Edition 
 
 PRINTER 
  Hp psc 1310 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  August 16, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
            Please print 100 copies LESS of the regular amount of this bulletin 
                       



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BalloonTL-ExtraBold
    /BalloonTL-Light
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweTL-Bold
    /BelweTL-Light
    /BelweTL-Medium
    /BelweTL-RomanCondensed
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /CaxtonTL-Bold
    /CaxtonTL-BoldItalic
    /CaxtonTL-Book
    /CaxtonTL-BookItalic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleTL-Bold
    /CenturyOldstyleTL-Italic
    /CenturyOldstyleTL-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchoolbookTL-Bold
    /CenturySchoolbookTL-BoldItalic
    /CenturySchoolbookTL-Italic
    /CenturySchoolbookTL-Roman
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier10PitchBoldItalicTL
    /Courier10PitchBoldTL
    /Courier10PitchItalicTL
    /Courier10PitchTL
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Dutch801TL-Bold
    /Dutch801TL-BoldItalic
    /Dutch801TL-Italic
    /Dutch801TL-Roman
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmpireTL
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Exotic350TL-Bold
    /Exotic350TL-Light
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrakturTL-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FuturaBlackTL-Regular
    /FuturaTL-Bold
    /FuturaTL-BoldItalic
    /FuturaTL-ExtraBlack
    /FuturaTL-ExtraBlackItalic
    /FuturaTL-Medium
    /FuturaTL-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Geometric706TL-BlackB
    /Geometric706TL-MediumB
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic821CondensedTL-Regular
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HandelGothicTL-Regular
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Humanist777TL-BoldB
    /Humanist777TL-BoldItalicB
    /Humanist777TL-ItalicB
    /Humanist777TL-RomanB
    /Impact
    /ImpressTL-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /Incised901TL-BoldCondensed
    /Incised901TL-Nord
    /Incised901TL-NordItalic
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LibertyTL-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MVBoli
    /NewsGothicTL-Bold
    /NewsGothicTL-BoldCondensed
    /NewsGothicTL-BoldCondItalic
    /NewsGothicTL-BoldItalic
    /NewsGothicTL-Italic
    /NewsGothicTL-ItalicCondensed
    /NewsGothicTL-Roman
    /NewsGothicTL-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OriginalGaramondTL-Bold
    /OriginalGaramondTL-BoldItalic
    /OriginalGaramondTL-Italic
    /OriginalGaramondTL-Roman
    /OrnamentalATL
    /OrnamentalBTL
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PosterBodoniTL
    /PosterBodoniTL-Italic
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /RevueTL-Regular
    /Ribbon131TL-Bold
    /Ribbon131TL-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /Staccato555TL-RegularA
    /Stencil
    /Swiss721TL-Bold
    /Swiss721TL-BoldItalic
    /Swiss721TL-Italic
    /Swiss721TL-Roman
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UmbraTL-Regular
    /UniversityRomanTL-Regular
    /VAGRoundedTL-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfCalligraphic801TL-Bold
    /ZapfCalligraphic801TL-BoldItal
    /ZapfCalligraphic801TL-Italic
    /ZapfCalligraphic801TL-Roman
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


