
 

 

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. 135 (894) 2009 rugpjūčio 23 d. 
XXI EILINIS SEKMADIENIS 

TARNAUSIME  

VIEŠPAČIUI,  

NES JIS -  

 MŪSŲ DIEVAS.  

/Joz 24, 15b/ 
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Rugpjūčio 30 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Jūs nieko nepridėkit prie žodžių, 
kuriuos aš jums perduodu. (Įst 4, 1-2. 6-8) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, kas gi galės tavo 
namuos pasilikti? 
Antrasis skaitinys - Būkite žodžio vykdytojai (Jok 1, 
17-18. 21b-22. 27) 
Evangelija - Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę 
laikotės žmonių padavimo (Mk 7, 1-23) 
 
Mišiolėliuose:  269   psl. - Mišių maldos 
 757   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 dide-
lė, 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  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
24 d. P Šv. Baltramiejus, apaštalas 
 Apr 21, 9b-14; Ps 145; Jn 1, 45-51 
25 d. A Šv. Liudvikas; šv. Juozapas Kalasantas 
 1 Tes 2, 1-8; Ps 139; Mt 23, 23-26 
 
26 d. T 1 Tes 2, 9-13; Ps 139; Mt 23, 27-32 
27 d. K Šv. Monika 
 1 Tes 3, 7-13; Ps 90; Mt 24, 42-51 
 
28 d. P Šv. Augustinas, vyskupas, Bažn. mok. 
 1 Tes 4, 1-8; Ps 97; Mt 25, 1-13 
29 d. Š Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas 
 Jer 1, 17-19; Ps 71; Mk 6, 17-29 

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 

Rugpj. 30 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

Ses. Laimutė  
D. Kisielienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Algis Bakaitis 
Raminta Marchertienė 

V. Siliūnienė 
R. Žilienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Vasaros grafikas 

Tu turi amžinojo  
gyvenimo žodžius. 
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Pas močiutę pabuvoję buvo tiek lepinami, kad čia tėvams 
tenka stengtis vaikus vėl į vėžes sugrąžinti. 
 Vienas liūdnesnių įspūdžių būna gamtos globos 
reikalu. Gerai atsimenu, kai su meile užsieniečiams 
rodydavai Lietuvos įdomias ir gražiausias vietas. Stovi-
me prie Kernavės piliakalnių ir nuostabaus Neries vin-
gio vaizdo, o už kone kiekvieno medžio numesti bute-
liai, šiukšlių maišai. Atsimenu, kaip kelių šalių kitakal-
biai autobusiuke iš Smiltynės į Nidą klausia, ar ten tarp 
pušelių didoki grybai. Ne grybai, o šiukšlės, nėra kur 
akių dėti. 
 
 Didelė žmonijos dalis kažkaip susimaišėme ir 
užmiršome, kad Dievas iš meilės visą pasaulį sutvėrė ir 
mus padarė savo kūrybinės veiklos dalyviais. Aišku, 
menas, muzika, dailė, technika, literatūra..., taip pat ir 
ekologija. Užtat lietuvės mėgsta gėlių darželius. Viena 
močiutė vis nešdavo ir nešdavo savo bijūnus, jurginus 
ar kitas gėlės, net gaila vabzdžių, kuriems žiedai ir la-
pai yra tapę mielais prieglobsčio kampeliais. 
 
 Įspūdinga tradicinė diena Vilniuje, kai savanoriai 
valo Vilnelę ir jos krantus. Kai žmonės surenka ne tik sa-
vo, bet ir kitų atliekas, parsiveža namo, kai gamtoje nera-
dę pakankamai dėžių atmatoms. Nuostabu, kai radę stiklo 
šukę mokinukai pakelia ir nuneša, kad kiti nesusižeistų. 
Čia prie PLC mus džiugina inkilėliai (visi išskyrus vieną 
pavasarį buvo saugiai apgyvendinti – nebuvo jokios ban-
kų nusavintų namų krizės). 
 
 Pastaraisiais dešimtmečiais išsivystė visa krikš-
čioniška ekologinė teologija, tikėjimo akimis suprastas ir 
išreikštas žmogaus vaidmuo gamtoje. Žmogus – gamtos 
dalis, išskirtinė, bet dalis. Tą pajuntame per audrą ar po 
žvaigždėtu dangumi, lietuviškoje pievoje, miško glūdumo-
je, saulėlydžio gaisais. Visa kūrinija susijusi, iš meilės to 
paties Viešpaties Dievo supinta ir išlaikoma, kad visi gy-
ventume ir kuo pilniau gyvuotume. 
 
                                           Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Iš ekologinės pusės... 

              Be galo miela visą vasarą 
klausytis iš Lietuvos grįžtančiųjų 
įspūdžius. Ačiū Dievui, vaikai bei 
jaunimas parsiveža pačių gražiau-
sių apie šventes,  žmones, gamtą.  

Iš meilės... 
Paulo Coelho “Prie Piedros upės - aš 

ten sėdėjau verkdama” 

          Kaip retai mes apsižiūrime esan-
tys apsupti neįprastų dalykų. Stebuklai 
vyksta visur aplink mus, Dievo siunčia-
mi  ženklai rodo  kelią, angelai  prašosi 

būti mūsų išgirsti, bet dažnai nesame linkę į tai atkreipti 
dėmesį, nes liekame apsitvėrę tam tikromis schemomis ir 
taisyklėmis, kurios neva labai būtinos, kad atrastume Die-
vą. Ne visada  suvokiame, kad Dievas yra visame kame, 
kur jį įsileidžiame. 
                Be abejonės tradicinės religinės praktikos yra 
svarbios, nes šitaip drauge su kitais tikinčiaisiais garbina-
me ir meldžiamės. Bet nereikėtų užmiršti, kad dvasiniai 
išgyvenimai yra aukščiau praktinių dalykų. Kur yra meilė, 
ten nebūtinos taisyklės. /.../ Tik iš širdies priimti sprendi-
mai iš tiesų yra reikšmingi.   
                Visi esame išgyvenę tokių akimirkų, kai neiš-
tvėrę, su ašaromis akyse pravirkome, “Aš kenčiu dėl mei-
lės, kuri nieko verta”. Mes kenčiame, nes jaučiamės duo-
dantys daugiau nei gauname. Mes kenčiame, nes mūsų 
meilės nepripažįsta. Juolab kenčiame, nes negalime pri-
mesti savųjų taisyklių. 
               Tačiau iš esmės tokiame mūsų kentėjime nėra 
pagrindo, nes kiekvienu atveju meilėje slypi mūsų augi-
mas. Kuo labiau mylime, tuo dvasingesni tampame. Tie, 
kurių sielas iš tiesų apšviečia meilė, geba nugalėti esan-
čias kliūtis. Maža to jie vis tiek dainuoja ir šoka, juokiasi, 
meldžiasi bei džiaugiasi savotišku šventu pamišimu.             
Jie džiaugiasi, nes mylintys nugali pasaulį ir juose nėra 
praradimo baimės. Tikroji meilė yra visiško savęs išsižadė-
jimo aktas. /.../ 
               Anksčiau ar vėliau turime nugalėti savo baimes, 
nes dvasingumo keleliu tegalime eiti tik per kasdienius 
meilės patyrimus. 
               Tomas Mertonas yra pasakęs, kad dvasingą 
gyvenimą gyvename tik tuomet, kai mylime. Ir iš esmės 
tai nėra vien tik geri darbai, pagalba kam nors ar ko nors 
apsauga. Tuo gal ir pasirodome esantys geri, išmintingi, 
dosnūs ir pan., bet tai neturi nieko bendra su meile. Tikrai 
mylėti - tai dvasiškai susivienyti su kitu ir jame atrasti 
Viešpaties švytėjimą. /.../ 
  
(Laisvas red. vertimas iš anglų k.)                 
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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.  

PSICHOLOGINĖS IR DVASINĖS PAGALBOS DRAUGIJA 

          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.  

 

         Šventoji Dvasia, per Sekmines nužengusi ant apaš-
talų ir užliejusi juos Kristaus artumu, dabar ateina pas 
mus per Krikštą ir pripildo to paties Kristaus artumo. Pra-
šykime, kad Ji liepsnotų naujųjų krikščionių širdelėse.  

KRIKŠTAS 

Donas Vaitkevičius 
(Oak Forest) 

Tėvai:     Salvijus ir Aistė (Rimkutė) Vaitkevičiai 
Kr. tėvai: Darius Merkevičius ir Laura Ugintienė 

Simona Sadauskaitė 
(Lake Zurich) 

Tėvai:     Artūras ir Rita (Vaitiekūnaitė) Sadauskai 
Kr. tėvai: Dave Zegunis ir Kamilė Vaitiekūnaitė 

Rūta Ava Gradzevičiūtė 
(Plainfield) 

Tėvai:     Laimis ir Laura (Prakapaitė) Gradzevičiai 
Kr. tėvai: Ričardas Jakubauskas, Daiva Jakubauskienė 

Arius Alijošius 
Aleksė Alijošiūtė 

(Hickory Hills) 
Tėvai:     Ainaras ir Nikė (Zacharaitė) Alijošiai 
Kr. tėvai: Arnoldas Alijošius ir Roberta Alijošiūtė 

         DĖMESIO!!!  Šiandien, po 11 val. r. Mišių,  
vyks susitikimas pokalbiui dėl Krikšto. Su vaikučių 
tėvais ir krikšto tėvais kalbėsis Daiva Kisielienė.  

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija 
kviečia dalyvauti Bendruomenės Mišiose 

 
RUGSĖJO 20 D., 10:30 val.r. 

Tai bus vienintelės savaitgalio Mišios Misijoje. 
Po pamaldų - tarnysčių mugė ir vaišės. 

 

“Netektis ir gedulas” – Nora Aušrienė 
 Ziono parapijoje: rugsėjo 27 d., 1:00 val.p.p. 
 Lemonte: spalio 4 d., 12:15 val.p.p. 
 
“Mūsų baimės ir kaip su jomis gyventi” – Nora Aušrie-
nė, Rasa Cicėnienė. 
 Ziono parapijoje: spalio 18 d., 1:00 val.p.p. 
 Lemonte: spalio 25 d., 12:15 val.p.p. 
 
“Smurtas šeimoje” – keli pranešėjai. 
 Lemonte lapkričio 5 d., 7 val. vak. 
            (Ev. liuteronų Ziono bažnyčia – 9100 S Menard, 
 Oak Lawn. 
 Lemonte – PLC 

Paskaitų ir pašnekesių tvarkaraštis 

         Ištuoką išgyvenančių ar ant skyrybų slenksčio esan-
čiųjų aštuonių savaičių programa prasideda rugsėjo 10 d., 
6:30 val. vak. Ziono parapijoje. Lemonte vyks tolygus bū-
relis, diena dar nepranešta. Abiejuose būreliuose talkins 
psichologė, socialinė darbuotoja ir dvasininkas.  
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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 

 

 

Tęsinys. 
 
Stovėjimas: svarbiausia kūno laikysena, kuria 
išreiškiamas Aukštesniojo pagerbimas. Melsda-
miesi stovime prieš Dievą, aukščiausią Viešpatį. 
Senojoje krikščionybėje tikintieji prisiderindavo 
prie kunigo laikysenos maldų metu: kaip ir kuni-
gas Mišių dalyviai stovėdavo iškeltomis rankomis 
atsisukę į rytų pusę. Jau prieš krikščionybės atsi-
radimą įvairiose tautose žmonės savo maldas 
kreipdavo rytų linkme, priešingai saulės nusileidi-
mo pusei. Krikščionys pritaikė šį paprotį maldą 
nukreipdami į Kristų, kuris yra išganymo ir teisin-
gumo saulė. 
Per Velykas Kristaus Prisikėlimui atminti ir išgany-
mo džiaugsmui išreikšti velykiniu laikotarpiu ir 
sekmadieniais buvo įsakyta melstis atsistojus. Ši 
praktika aptinkama jau II-jame amžiuje. Toks pa-
protys tikriausiai siekia Apaštalinės tradicijos lai-
kus. Taigi kunigo ir visos bendruomenės stovėji-
mas maldos metu savo ištakas turi Viešpaties Pri-
sikėlimo įvykyje ir tampa būsimojo prisikėlimo 
ženklu. 
Stovėjimas buvo tampriai susijęs ir su Velyknaktį 
vykstančiomis krikšto apeigomis. Po jų visa ben-
druomenė septynias dienas džiaugdavosi naujai 
pakrikštytaisiais. Šį džiaugsmą bendruomenė iš-
reiškia stovėjimu maldos metu ir dabartinėje litur-
gijoje. Stovėjimu išreiškiamas naujų bendruome-
nės narių išlaisvinimas iš gimtosios nuodėmės, 
nes jie Šventosios Dvasios malone prikelti naujam 
gyvenimui. 
Dabartinėje Mišių liturgijoje stovėjimas nustatytas 
Bendruosiuose Romos mišiolo nuostatuose. Senieji 
papročiai netaikomi kai kuriose Mišių dalyse, pvz., 
kai manoma, kad sekmadieniais stovima per Pakylė-
jimą. Nuostatai ne dviprasmiškai pasisako, kad per 
Pakylėjimą visuomet klaupiama, nebent būtų objek-
tyvi (pvz. labai daug žmonių bažnyčioje ir nėra kur 
atsiklaupti) ar subjektyvi (pvz. skauda nugarą, kelius 
ar pan.) fizinė kliūtis. 
 
 
                                                      (Bus daugiau) 
         Pagal kun. M. Puidoko “Liturginė katechezė”        

Liturginė laikysena ir gestai 

Gytis ir Grasilda Petkai 

SVEIKINAME 

           Rugpjūčio 16 d. mūsų bažnyčioje 
paminėjo savo 25-ių metų vedybų sukaktį. 
Porą per 11 val. r. Mišias palaimino tėvas 
Antanas ir kun. G. Jankūnas bei jų vaikai.  
Visos Misijos vardu nuoširdžiai sveikiname. 

        Čikagos arkivyskupijos 2008-2009 finansiniais me-
tais (nuo liepos 1 d. iki birželio 31 d.) mūsų Misijoje buvo 
• 52 krikštai,  
• 85 pirmosios Komunijos,  
• 9 santuokos,  
• 48 laidotuvės (38 į Šv. Kazimiero kapus, kurių trys 

pelenų; 10 - į kitus kapus - 2 pelenų). 

TRUMPA MISIJOS STATISTIKA 

           Dainos Čyvienės nuotraukos.  Žemutinėje nuotrau-
koje iš kairės:   tėvas Antanas Saulaitis, Kristina, Julija, 
Grasilda ir Gytis bei Antanas Petkai. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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) (G. Juodikis ir J. Dėdinas) 
-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) 
-už Francišką Ščerbienę (šeima) 
-už Leoną Juodikį (žmona) 
-už Oną Partikienę (1 m.) ir Mariją Širkvetienę 
-už Joną Stankevičių 
-už Kasparavičių ir Šaulių gimines 

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 ir šeimą (dukra) 
-už Aleksą Karaliūną (Mikšiai) 

Sekmadienis, rugpjūčio 30  
9 v. r. - už Eleną Grigaliūnienę 
-už Napaleoną (1 m.) (žmona) 
-už Danutę Orentienę (A. ir D. Urbučiai) 
-už Agotą ir Juozą Savickus (dukra) 
-už brolį Antaną (Bronius) 
-už Eugenijų Bliuvą (žmona) 
-už Juozą Ališauską (Marija) 
-už Marytę Grukauskienę (Krasauskų šeima) 
-už visą šeimą 
-prašant sveikatos Jonui (sesuo) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - prašant Šv. Dvasios Simonai ir Gretai 

Pirmadienis, rugpjūčio 31 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugsėjo 1 
8 v. r. - už Petrą Pupių 
-už Anastaziją Montvidienę 

Trečiadienis, rugsėjo 2 
8 v. r. - už Rasą Poskočimienę (J. ir V. Maleiškos) 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 
8 v. r. - už Stasį Arnauską 
-už Kazimierą ir Bronislovą Rimkus 

Penktadienis, rugsėjo 4 
8 v. r. - už Vytautą Musonį (Zita ir Birutė) 

Šeštadienis, rugsėjo 5 
8 v. r. - už Veroniką Mašiotienę (Kronai) 
-už Vytautą Šoliūną (A. ir J. Mockaičiai) 

Šv. Mišių užprašymas 
Sudėtinės Mišios laikomos du kartus per savaitę - 
šeštadieniais 8 val. r. ir sekmadieniais 9 val. r. Kvie-
čiame prisidėti ne vėliau kaip prieš savaitę.  



 KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų 
pokalbio (kiekvieno mėn. pirmąjį sekmadienį, 10 val. r. ) 

Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. susitarti su kapelionu dėl 
santuokos datos bei ruošos. 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 5:50 val. 
p. p. Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mi-
šių arba susitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėne-
sio penktadienį išpažinčių klausoma ryte prieš šv. 
Mišias nuo 7:30 val. 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės. Kreiptis 
tel.: 630-243-1070. Pasiruošimo Sutvirtinimo 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. 
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