
 

 

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 (raštinės vedėja) - 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. 133 (892) 2009 rugpjūčio 9 d. 
XIX EILINIS SEKMADIENIS 
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Rugpjūčio 16 d. 2009 SEKMADIENIS 
XX EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Valgykit duoną nuo manojo stalo, 
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  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Šituo valgiu pasistiprinęs, Eli-
jas keliavo iki Dievo kalno (1 Kar 19, 4-8) 
 
Atliepiamoji psalmė - Patyrinėkit ir pamatysit, kok-
sai Viešpats geras. 
 
Antrasis skaitinys - Gyvenkite meile, nes ir Kristus 
pamilo jus (Ef 4, 30—5, 2) 
 
Evangelija - Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš 
dangaus (Jn 6, 41-52) 
 
Mišiolėliuose:  266   psl. - Mišių maldos 
 749   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
10 d. P Šv. Laurynas, diakonas, kankinys 
 2 Kor 9, 6-10; Ps 112; Jn 12, 24-26 
11 d. A Šv. Klara, mergelė 
 Įst 31, 1-8; Mt 18, 1-5. 10. 12-14 
12 d. T Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė 
 Įst 34, 1-12; Ps 66; Mt 18, 15-20 
13 d. K Šv. Poncijonas, popiežius, ir Ipolitas, kunigas 
 Joz 3, 7-10a. 11-17; Ps 114; Mt 18, 21-19, 1 
14 d. P Šv. Maksimiljonas Marija Kolbė, kunigas 
 Joz 24, 1-13; Ps 136; Mt 19, 3-12 
15 d. Š ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ 
 Apr 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab. Ps 45;  
 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56 

Rugpj. 9 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

V. Kerelytė 
L. Aleksienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Algis Bakaitis 
Rita Venclovienė 

S. Ambutienė 
S. Lisina 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  
Vasaros grafikas 

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 

“Aš esu gyvoji duona,  
nužengusi iš dangaus, -  

sako Viešpats. 
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             Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (2000 m.) 
“užpirkti” – (psn) užsakyti už atlyginimą pamaldas”.  
“Užsakyti: pavesti padaryti; susitarti, užrašyti, kad padary-
tų, duotų”. Santrumpa (psn) reiškia “pasenęs, nevartoja-
mas ar retai vartojamas bendrinėje kalboje žodis ar jo 
reikšmė. Šia pažyma kartais žymimi ir žodžiai, reiškiantys 
pasenusias sąvokas ar reiškinius...”. 
 Vyresnieji prisimename auksinius viduramžius 
nuostabiose Europos bažnyčiose su choro giesmėmis, 
gausius dvasininkus apie altorių, neveiksnius žmones už 
pertvaros. Mišias užprašiusiojo didžiausias rūpestis buvo, 
kad jose būtų kuo mažiau žmonių. Mat Dievo Mišiomis 
teikiama malonė ar pagalba esanti ribota, reikia padalyti iš 
dalyvių skaičiaus. Mažiau teks gyvam dalyviui ir mažiau 
tektų a.a. mirusiajam artimajam. 
 Prie tokio supratimo galima prirašyti raidytes (psn).  
 Mišios nėra prekė ar ribotas Dievo malonės kiekis, 
negali būti perkamos ar parduodamos. Paprastai užprašan-
tieji pasako ką norėtų per Mišias prisiminti – sveikatos Onu-
tei, Dievo palaimos vaikams, mirusįjį dėdę Joną... ir paduoda 
kunigui auką. Misijoje yra buvę, kad močiutė paaukoja 
dolerį ar du. Rečiau užprašantys kartais įteikia trijų skaitme-
nų sumą. Tai neprivaloma ir laisva auka. Šios vyskupijos 
gairėse įprastinė auka – 10 dol., Lietuvoje – 40 Lt. 
 Kunigai labai rūpestingai veda Mišių intencijų są-
rašėlius. Ne kaip kokioje prekyboje apyskaitą, bet teisin-
gumo vedami – kad būtų mintimi (dažnai ir žodžiu) prisi-
mintas aukotojo prašymas. Misijoje rūpi, kad būtų garsiai 
pasakyta (kitaip nesiskaitytų???), kad būtų žiniaraštyje 
parašyta (pvz., mirusiojo šeimai nusiųsti).  
 Kiekvienos Mišios visų pirma yra padėkos malda. 
Kiekvienose meldžiamės už gyvus ir mirusius, už visuoti-
nę Bažnyčią ir čia susirinkusius. Atnešame auką rinklia-
vai, krepšelį sušelpti vargstančius, pateikiame Mišių inten-
ciją, daugybę prašymų, įrašome kelis maldų knygoje, atsi-
nešame padėką savo širdyse. O Viešpaties Dievo malonė 
daug gausesnė ir visai laisvai teikiama visiems, kurie sa-
vo širdį ir gyvenimą atveria šviesai ir tiesai. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Šv. Mišių užprašymas. 
Ką tai reiškia? 

         “Norėčiau užpirkti Mišias už 
nabašnyką. Subatą prieš šliūbą 
eisiu savo griekų spaviednės pas 
maladiec prabasčių, nes nedėlią 
keturnedėlis. Kitaip zlastis”.       

            O kaip aš veiksiu? Aš mylėsiu visus žmo-
nes, nes kiekvienas turi tokių savybių, kuriomis 
galima gėrėtis, net jeigu jos ir paslėptos. Aš nu-
griausiu įtarimų ir neapykantos sieną, kurią jie 
pasistatė aplink savo širdis, ir jos vietoje pasta-
tysiu tiltus, kuriais mano meilė galėtų į jas įeiti. 
           Aš mylėsiu užsispyrusius, nes jie gali ma-
ne įkvėpti! Aš mylėsiu karalius, nes jie yra tik 
žmonės; aš mylėsiu nuolankiuosius, nes jie yra 
dieviški. Aš mylėsiu turtingus, nes jie yra vieni-
ši; aš mylėsiu vargšus, nes jų tiek daug. Aš my-
lėsiu jaunus už jų tikėjimą; aš mylėsiu senus už 
jų išmintį, kuria jie dalijasi. Aš mylėsiu gražius 
už jų liūdnas akis; aš mylėsiu bjaurius už jų ra-
mias sielas.  
          Aš sveikinsiu šią dieną su meile savo širdyje. 

 /Og Mandino “Didysis pasaulio prekiautojas”/ 

Aš sveikinsiu šią dieną  
su meile savo širdyje. 

          Ne išorinėje formoje, ne 
žodžių gausoje ar jų įmantrume 
slypi tikrosios maldos esmė. 
Karščiausią ir labiausiai Dievui 
patinkančią maldą šnabžda nuo-
lanki, dėkinga ir mylinti širdis.  

Gili malda - ne technikos, 
o malonės rezultatas. 

/J. Philippe/ 

Tai, ką Dievas leidžia tau rasti,  
viršija tai ko ieškai;  

tai, ką Dievas tau dovanoja,  
yra daug daugiau negu tu geidi. 

/R. Hombach/ 
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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! 

KRIKŠTAS 

           Naujai gimusiems iš Krikšto 
vandens ir Dvasios Viešpats išliejo 
savo malonę. Melskime, kad pa-
krikštytieji savo širdyse išlaikytų gy-
vą Šventosios Dvasios dvelkimą. 

Grant Ochuko Emerhi 
(Auburndale, MA) 

Tėvai:            Laura (Leonaitė) ir Collins Emerhi 
Krikšto tėvai: Nerijus Stašaitis ir Lina Vidgin 
 

Lukas Allanas Hunt 
(Romeoville) 

Tėvai:             Enrika (Liutkevičiūtė) ir Craig Hunt 
Krikšto tėvai: Jay Upton ir Joanne Upton 

Matas Dubauskas 
Deividas Dubauskas 

(Palos Hills) 
Tėvai:            Dalia (Trumpelytė) ir Eimantas Dubauskai 
Krikšto tėvai: Adam P. Galley ir Dalia A. Galley 
          Petras Urbonavičius ir Aušra Ąžuolaitė  

DĖMESIO!!! 
 KANDIDATAI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI 

        Primename kandidatams, spalio 
mėnesį priimsiantiems Sutvirtinimo 
sakramentą, kad iki vasaros pabai-
gos jau turi būti atlikti visi geri darbai. 
Taip pat svarbu atsiminti, kad jums 
reikia susitikti su tėvu Antanu Saulai-

čiu pokalbiui apie sakramentą bei krikščionišką gy-
venimą, tarnystę ir pan. Prašome paskambinti į 
raštinę ar parašyti elektroniniu paštu programos 
vadovei Grasildai: grasilda@hotmail.com 

             Rugsėjo mėnesį jau bus pradedama ruošti nauja 
grupė Sutvirtinimo sakramentui. Jaunuoliai, ne jaunesni 
kaip 13 m.,  kviečiami registruotis Misijos raštinėje. 
            Pasiruošimo programos  vadovė - Grasilda Reiny-
tė - Petkus. 
            Taip pat kviečiami raštinėje registruotis ir suaugu-
sieji, norintys priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ar Su-
tvirtinimo sakramentus. 

SVEČIAS 

           Šiandien Misijoje svečiuojasi ir šv. 
Mišias aukoja arkivyskupijos misijų atsto-
vu mums paskirtas pasijonistas kun. 
Blaise Czaja. Kunigas kilęs iš Teksaso, 
dirbo Indijoje, dabar - Detroite. 

            LB Lemonto Soc. reikalų skyrius praneša, kad 
rugpjūčio 12 d., trečiadienį, 2 val. p.p. šalia Bočių 
menės esančioje skaitykloje bus rodomas dok. fil-
mas iš slaptųjų archyvų  Lietuvoje "Aukso pagrobi-
mas". Visi kviečiami. 

           Pernai šioje metinėje programoje Misijoje kalbėjo 
vienuolė domininkonė, užpernai – kunigas iš Tanzanijos. 
Mūsų Misijos nariai bei lankytojai dosniai atsiliepė į misijo-
nierių prašymus. 

            Šiuo metu Amerikoje vieši "Ateities" žurnalo 
vyr. redaktorė, Vilniaus krašto ateitininkų valdybos 
narė ir korp. "Giedra" premijos buv. laureatė Reda 
Sopranaitė. 
           Šiandien, 12:15 val. p.p., Misijos kiemelyje su 
viešnia iš Lietuvos rengiama pabendravimo popietė, 
kurioje bus galima daugiau sužinoti apie Lietuvos 
ateitininkus ir jų veiklą, ruošiantis Ateitininkų kongre-
sui 2010 m. Vilniuje.   

ŠIANDIEN 

FILMAS 

PASIRUOŠIMO KRIKŠTUI SUSITIKIMAS 

            Besiruošiančiųjų krikštyti vaikučius tėvų ir 
krikšto tėvų pokalbis numatomas 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. 

NAUJI NARIAI 

           Sveikiname į mūsų Misijos bendruomenę  
įsijungusius naujus narius: Aldoną Slankus 
(Lemont); Eimantą ir Dalią Dubauskus su vaikais 
Brigita, Matu ir Deividu (Palos Hills); Moniką Banys ir 
Airidą Mazrimą ir Gabrielę Narbutaitę (Willowbrook). 
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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 

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. 
(Praėjusios savaitės tema - Dievas kalba tyloje). 

 

 

 
            Kai susirenkame šv. Mišioms bažnyčioje, sa-
vo dalyvavimą aukoje išreiškiame ne tik maldomis ir 
giesmėmis, bet ir savo kūno laikysena. Tam tikra 
kūno padėtis, judesiai ir gestai mums padeda mal-
dingai nusiteikti, taip pat išreikšti vienybės ir bendru-
mo jausmą su kitais susirinkusiaisiais. 
 
        Kryžiaus ženklas: be abejonės tai yra universa-
liausias ir visur atpažįstamas krikščionių maldos ges-
tas, kuriam net nebūtini žodžiai. Šiuo judesiu tarsi pa-
ženkliname save tikėjimu Visagaliu Dievu Tėvu, Sūnu-
mi ir Šventąja Dvasia. Paprastai šventuoju vandeniu 
persižegnojama įeinant ir išeinant iš bažnyčios, kry-
žiaus ženklu pradedama ir baigiama šv. Mišių auka bei 
tyli asmeninė malda. 
        Atsiklaupimas (kaip veiksmas) pirmiausia išreiškia 
pamaldumą ir pagarbą Tam, prieš kurį priklaupiama. 
         Klūpėjimas kaip maldos laikysena mūsų kūną 
priartina prie žemės, ir tuo išreiškiame savo nusižemini-
mą ir nuolankumą Dievo akivaizdoje. Tokiu judesiu 
pripažįstame Dievo autoritetą bei savo menkumą prieš 
Jį. Klūpėjimas šv. Mišių metu per konsekraciją byloja 
ne tik apie nusižeminimą prieš Duonos ir Vyno pavida-
luose esantį Išganytoją, bet ir didžią pagarbą bei pripa-
žinimą, kad Jis tikrai yra šiuose pavidaluose. 
         Sudėtos rankos. Šis meldimosi būdas atsira-
do ankstyvaisiais viduramžiais, sekant tuo metu pa-
plitusį paprotį, kada vasalas prisiekdavo savo valdo-
vui, savo rankas sudėdamas į jo rankas. Tuo jis pa-
reikšdavo, kad savo rankų jis niekada nenaudos 
priešingiems valdovui veiksmams. Taip Romoje atsi-
randa šis gestas: rankos sudedamos ties krūtine, 
ištiesti pirštai suglausti ir įstrižai pakelti į viršų, o de-
šinysis nykštys uždedamas ant kairiojo. 
         Šv. Mišių liturgijoje kunigas savo rankas laiko 
sudėtas procesijos metu, Mišių pradžioje, per gailes-
čio aktą, kalbant Garbės himną bei Tikėjimo išpaži-
nimą. Tikinčiųjų sudėtos rankos simbolizuoja sielos 
pakylėjimą į Dievą, atsidavimą ir ištikimybę Jam. Be 
to tai ženklas pasiaukojimo Dievo valiai; pagarbos, 
susikaupimo ir dėmesio gestas.    
                                                      (Bus daugiau) 
         Pagal kun. M. Puidoko “Liturginė katechezė”        

Liturginė laikysena ir gestai 

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.  

Nemokamas psichologinės pagalbos          
tel.: 1-866-438-7400 pirmadienį ir 
ketvirtadienį nuo 6 iki 10 val. v.  

 

ATEITININKŲ SAVAITGALIS 

             Šiaurės Amerikos Ateitininkų valdyba ruošia 
susipažinimo su ateitininkų organizacija savaitgalį spa-
lio 9-11 dienomis, nuo penktadienio vakarienes 6 val. v. 
iki sekmadienio 2:00 val. p.p. 
 
            Programoje bus pristatyta ateitininkų organiza-
cija ir jos veikla Amerikoje. Bus proga susipažinti, pa-
bendrauti, pasilinksminti bei pasidžiaugti Dainavos 
gamtos rudens grožiu. 
 
           KAINA: numatytas savaitgalio mokestis: nakvy-
nė -  $50.00 už kambarį, maistas - $60.00 suaugu-
siems ir $40.00 iki 16 metų jaunimui. 
 
           Dalyvių skaičius ribotas, nes tik vienas pastatas 
yra šildomas. Jei susidomėjote, galite registruotis pas 
Rasą Kasniūnienę: rasakas@aol.com arba skambinkite 
tel.: 708-403-4988 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, rugpjūčio 9  
9 v. r. - už Praną narį (K. ir J. Laukaičiai) 
-už Albertą Kapačinską (Adelė ir Petras) 
-už Kazį Kreivėną (A. ir E. Paužuoliai) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Marių ir Joną Šnekučius 
-už Ferdinandą ir Rolandą Kaunus 
-už Elzbietą ir Antaną Galminus 
-už Angelę ir Bronių Dirškus 
-už Reginą ir Edmundą Krištonavičius 
-už Eugenijų Kuciną 
-už Viktorą Kučą (Polikaičiai) 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Vilharminai 
-už Sandrą Lowery 
-už Almą Kauklienę 
-už Joną Levicką (žmona) (3 m.) 
-už Domicelę ir Modestą Budrius 
-prašant Dievo palaimos Daliui 
-už Gretą Bianco 
-už Ziną Zalieskienę 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - Dievo palaimos ir sveikatos Stasei Kankus 

Pirmadienis, rugpjūčio 10 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugpjūčio 11 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą ir šeimos mirusius 
-už Janę Paulauskienę (1 m.) 

Trečiadienis, rugpjūčio 12 
8 v. r. - už Janiną ir Antaną Račius (Masiulionienė) 
-už Judickus (Masilionienė) 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 
8 v. r. - už Robertą Kosmoną 
-už Eleną Grigaliūnienę 

Penktadienis, rugpjūčio 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

Šeštadienis, rugpjūčio 15 
8 v. r. - už Michaliną Barauskaitę 
-už Aleksą Karaliūną (Kučų šeima) 
-už Izadarių Strauką ir Marcelę (vaikai) 
-už Feleminą Gudavičiūtę 
-už Rožę ir Augustę Sligte (D. Griganavičienė) 
-už Liudą Černiauską (Černių šeima) 
-už Mariją ir Antaną Černiauskus (Černių šeima) 

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 (mama) 
-už Romaną ir Stasę Tautavičius ir giminės mirusius 
-už Edviną Zumarą 

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) 



 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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