
 

 

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. 140 (899) 2009 rugsėjo 27 d. 
XXVI EILINIS SEKMADIENIS 

Įsakymai  
Viešpaties tiesūs, 
džiugina širdis. 

<...> 
Viešpaties  

sprendimai tikri,  
visi iki vieno teisingi.  
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Spalio 4 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXVII EILINIS SEKMADIENIS  
 
Pirmasis skaitinys - Vyras ir moteris taps viena būty-
be (Pr 2, 18-24) 
Atliepiamoji psalmė - Telaimina mus Dievas visą mū-
sų gyvenimą. 
Antrasis skaitinys - Šventintojas ir šventinamieji - 
visi kyla iš vieno (Žyd 2, 9-11) 
 
Evangelija - Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria! 
(Mk 10, 2-12. (13-16)) 
 
Mišiolėliuose:  274   psl. - Mišių maldos 
 771   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Te visa Viešpaties tauta prana-
šais pasidaro! (Sk 11, 25-29) 
 
Atliepiamoji psalmė - Įsakymai Viešpaties tiesūs, 
džiugina širdis. 
 
Antrasis skaitinys - Jūsų lobiai supuvę (Jok 5, 1-6) 
 
Evangelija - Kas ne prieš mus, tas už mus! Jei ta-
voji ranka traukia tave nusidėti, - nusikirsk ją! (Mk 9, 
38-48) 
 
 
Mišiolėliuose:  273   psl. - Mišių maldos 
 768   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
28 d. P Šv. Vaclovas, kankinys; šv. Laurynas Ruisas 
 Zch 8, 2-8; Ps 102; Lk 9, 46-50 
 
29 d. A Šv. Mykolas, Gabrielius, Rapolas, arkangelai  
 Dan 7, 9-14; Ps 138; Jn 1, 47-51 
 
30 d. T Šv. Jeronimas, kunigas, Bažn. mokytojas 
 Neh 2, 1-8; Ps 137; Lk 9, 57-62 
01 d. K Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė 
 Neh 8, 1-12; Ps 19; Lk 10, 1-12 
02 d. P Šv. Angelai sargai 
 Iš 23, 20-23a; Ps 91; Mt 18, 1-5. 10 
03 d. Š Bar 4, 5-12; 27-29; Ps 69; Lk 10, 17-24 

Spalio 4 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

Ses. Laimutė 
Z. Jonikienė 

Paulius Siliūnas 
Kovas Rugienius, Antanas Riškus 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

R. Žilienė 
J. Prialgauskienė 

Lukas ir Martynas 
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Juozas Križinauskas 

 Adomas ir Rokas  
Kilikevičiai 

Rugsėjo 27 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Siga Kisieliūtė 

G. Jonikaitė 
A. Jonikas 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Jolanta Kilikevičienė 
Gintaras Kilikevičius 

D. Lietuvninkienė 
S. Lisina 

 
Lukas ir Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Karolina Usavičiūtė 
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IŠ  PAL. JURGIO MATULAIČIO  BENDRUOMENĖS  DIENOS 

         Rugsėjo 20-ąją 
bažnyčios galiniame 
kiemelyje vykusi Ben-
druomenės diena šiais 
metais Misijoje buvo 
jau trečioji. Kaip pir-
maisiais kartais, taip ir 
šiemet oras pasitaikė 
labai palankus, tad visi 
Mišių dalyviai galėjo 
susiburti po atviru 
dangumi. Tądien au-
kojamų vienerių sek-
madienio Mišių atvyko 
švęsti apie 900 daly-
vių. Jos buvo skirtos 

tėvo Antano Saulaičio SJ svainio Algio Stankus-
Saulaičio garbingam atminimui (1951 - 2008). Kartu su 
tėvu Antanu mišias aukojo kun. Artūras Sederevičius 
SJ ir prelatas Ignas Urbonas. 
          Kaip praeitais metais, taip ir šiemet bendruo-
menės dienos 
tikslas buvo 
tas pats - su-
burti tikinčiuo-
sius draugėn 
bendrai mal-
dai, šlovinimo 
giesmei, susi-
p a ž i n i m u i , 
pabendravimui, galimybei prisidėti prie geros valios 
darbų, tarnysčių bažnyčioje, Misijos veikloje.  

          Prieš baigiantis Mišioms ir 
prieš prasidedant tarnysčių mugei, 
visiems buvo padalintos pasauliečių 
tarnystės kortelės, kuriose buvo 
galima užsirašyti kokiai nors veiklai 
ar užsiėmimams Misijoje. Džiugu 
pranešti, kad atsiliepė didelis skai-
čius žmonių. 
         Taip pat vertinant ir dėkojant 
už pagalbą, buvo garsiai visiems 
perskaitytos pavardės tų žmonių, 
kurie jau savanoriškai gelbsti Misi-

jos darbuose. Jiems taip pat išduoti garbės pažymėjimai. 
       Bendruomenės dienoje sulaukėme ir svečių, 

gražiai pri-
s t a č i u s i ų 
savo veiklą 
bei misiją 
spalvingais 
s t e n d a i s , 
p l a k a t a i s , 
nuotrauko-
mis.      

Tarp jų - “Baltic 
Jesuit Project”, 
“Vaiko vartai į 
mokslą”, šokių 
g r u p ė s 
“Spindulys” ir 
“Grandis”, Mon-
tessori mokyklėlė 
“Žiburėlis”, Skautų 
organizacija bei 

skautai akademikai, Ateitininkai (jaunučiai, moksleiviai ir 
studentai), Lietuvių Fondas, Pasaulio Lietuvių Centras, 
moterų draugija “Lietuvos dukterys”, labdaros organiza-
cija “Saulutė”, dienraštis “Draugas”, Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimo atstovai, “Goal training edu-
cational center”, “Viltis”. Tarptautinių tarnysčių stalą 
mugėje turėjo Tado ir Rūtos Kulbių šeima, noriai dalinu-
sis įspūdžiais apie savanorystę 
Etiopijoje. 
              Šiemet vėlgi galima 
prisidėti prie kalėdinio vajaus 
Lietuvos kaimo vaikams. Ben-
druomenės dieną padabinta 
vaikučių vardais kieme stovėjo 
ir Kalėdų eglutė. Ji tebestovi 
bažnyčios vestibiulyje, tad vis 
dar galima “nusikabinti” pasi-
rinktą “žaisliuką”. Vajus tęsis tik 
iki spalio 25 d., kad dovanėlės 
spėtų laiku nukeliauti į Lietuvą. 

         Šių metų meni-
nis projektas - ben-
druomenės medis, kurį 
ant vidinio PLC darželio 
lango nupiešė Viktutė 
Siliūnienė, padedama 
kruopščiai teptukais 
besidarbuojančių vaikų. 
Medžio šakose buvo 
galima palikti savo del-
no kontūrus taip supi-
nant gražiai raitytą žie-

vės imitaciją. Medžio šakose supasi septyni paukščiai, 
simboliškai menantys septynias Šventosios Dvasios do-
vanas. Tų dovanų pavadinimus ant septynių langų kitoje 
pusėje išrašė ses. Laimutė Kabišaitytė. 
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    Spalio 3 d., šeštadienį, 4 val. 
p.p. vysk. Gustavo Garcia-Siller suteiks 
sakramentą 22-iems jauniems žmo-
nėms. Šioje Sutvirtinimo šventėje kvie-
čiami dalyvauti ir Misijos nariai, kadan-

gi šį kartą Sutvirtinimo grupė nėra didelė, bus pakanka-
mai vietos bažnyčioje. Tuo būdu palaikysime krikščioniš-
ko gyvenimo kelionei pasiryžusį jaunimą ir pasidžiaugsi-
me šia Šv. Dvasios dovanų ypatinga švente. 

Sveikiname ir džiaugiamės 
naujaisiais Misijos nariais: 

Kristina Seliugina ir Antanas Jasaitis su sūneliu Gustu 
(Homer Glen); Jurgita Simkonytė ir Janusz Trytek su duk-
rele Izabella (Schiller Park); Danutė ir Artūras Audiejaičiai 
su dukrele Gabija (Downers Grove); Viktorija ir Vaidas 
Barciai su sūnumi Jokūbu (Lemont); Eglė ir Linas Sprin-
džiai su dukromis Gertrūda ir Audinga (Naperville); Virgi-
nija ir Howard Broers su vaikais Iavid ir Michelle (Tinley 
Park); Vita Venclauskas (Mokena); Aldona Naudžius 
(Čikaga); Julija ir Peter Deuschle su vaikais Jonu, And-
rium, Matu ir Stefa (Plainfield); Vilma Vindzigalskytė ir 
Romanas Kuprescenko su sūneliu Nikita (Elgin); Danguo-
lė ir Justinas Andriušaičiai su sūnumi Vytautu 
(Woodridge); Aušrelė ir Rimas Izokaičiai (Lemont); Salo-
mėja ir Artūras Ringiai su vaikais Gediminu ir Monika 
(Plainfield); Janina Baltrimavičienė (Downers Grove). 

KRIKŠTAS 

Sveikiname pakrikštytuosius ir jų tėvelius. 

Amanda Izabelė Vileikytė 
(Homer Glen) 

 
Tėvai:       Kęstutis ir Vilma Vileikiai  
Kr. tėvai:   Egidijus ir Janina Gruzdai  

Rapolas Žviedris 
Kornelija Žviedrytė 

(Hanover Park) 
 

Tėvai:       Eimutis ir Lina Žviedriai  
Kr. tėvai:   Darius Skuja ir Agnė Drungilaitė 
                 Mindaugas ir Ieva Pundžiai  

    Misijoje aukso žiedus sumainė:  
Rimas Banys ir Rima Reklaitienė. 

 
Liudininkės: Felicija Banytė, Ingrida Banytė Braze, Vida 
M. Reklaitytė  Scandalakis,  Elena T. Reklaitytė.  

Sveikiname. 

        Maldose prisimename Misijos ligonius, ypač: 
Oną Norvilienę, Praną Totoraitį bei Viliją Gedo. 

SANTUOKA 

LIGONIAI 

NAUJI NARIAI 

ROMP projekto  
“Range of Motion Project” 

Guatemaloje prezentacija 
 

Įspūdžiai ir patirtys iš labda-
ringos ortopedinės klinikos 

Centrinėje Amerikoje 

               Spalio 11 d., sekmadienį, po 11 val. r. Mišių 
PLC didžiojoje salėje visus maloniai kviečiame į prezenta-
ciją, kurią ruošia minėtame projekte dalyvavęs ir dirbęs 
ortopedijos technikas Juozas Križinauskas. Jis drauge su 
savanorių bendradarbių grupe Guatemaloje lankėsi šių 
metų liepos mėnesį. Prezentacijoje bus pasidalinta įspū-
džiais iš šios kelionės, pasakojama apie tenykščių žmonių 
problemas, jiems reikalingą medicininę pagalbą,  parodyti 
keli neilgi video montažai, atspindintys ypatingai vargingą 
ir skurdų šalies žmonių gyvenimą, bus pasakojama apie 
projektą apskritai, jo istoriją, reikšmę... bei galimybes pa-
dėti ir paremti tos šalies žmones. Po prezentacijos vyks 
kavutė ir pabendravimas. 
            Kita savanorių grupė į Guatemalą išvyksta spalio 
16 d.  Daugiau informacijos apie ši projektą galima rasti 
internete: http://www.rompglobal.org/  

SUTVIRTINIMAS 

          Dvasinės atgaivos vakarai – kiekvieną trečia-
dienį 7 val. vak. bažnyčioje: Šv. Rašto ištrauka, žo-
delis, pasidalijimas, malda ir giesmės. Praėjusios sa-
vaitės tema - kodėl kenčiame? Visi kviečiami.  

DVASINĖS ATGAIVOS VAKARAI 

PIRMOJI KOMUNIJA 

          Vis dar galima prisijungti prie vaikų grupės,  kuri jau 

šiandien  - rugsėjo 27 d., po 11 val. Mišių  - pradeda 

ruoštis Pirmajai Komunijai. Sakramentui pamokėles veda 

seselė Laimutė Kabišaitytė. Visi, kurie norėtų vaikučius į 

šią grupę užrašyti, kviečiami kuo skubiau registruotis raš-

tinėje arba skambinti Laimutei tel.: (630) 243-1070 
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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 

            Čikagos arkivyskupijoje sekmadienių Mišių parapi-
jų bei misijų lankomumas 2008 m. buvo 21% visų katalikų 
gyventojų, nei pusę nuošimčio mažiau negu 2007 m.  
            Arkivyskupijoje beveik 400 parapijų bei misijų, 
savaitgalį pamaldas lankė 474,000. Apie 21,000 dalyvavo 
Mišiose 79-iose neparapinėse koplyčiose (kaip lietuvių 
jėzuitų prie Jaunimo centro). Arkivyskupijos 17 katalikiškų 
ligoninių sekmadienį apėmė 1000 tikinčiųjų Mišiose, 24 
katalikiški globos namai bei prieglaudos aptarnavo 2300. 
Universitetinės sielovados koplyčių Mišias lankė 2000. 
480 kalinių dalyvavo Mišiose, 244 keleivių ar tarnautojų 
oro uostų koplyčiose. 

MIŠIŲ LANKOMUMAS ARKIVYSKUPIJOJE 

Spalis - bažnyčią lankančiųjų 
skaičiavimo metas 

         Spalio savaitgaliais Čika-
gos arkivyskupijoje skaičiuojami 
Mišių dalyviai. Misijos Mišias 

2007 m. lankė 773 asmenys, 2008 m. – 760 asmenų.  

           Čikagos arkivyskupijos pietvakarių dalis 
(vikariatas) pradeda maldos už parapijas tinklą. Vysk. 
Gustavo Garcia-Siller parinko, kuri parapija už kurią mel-
džiasi. Mūsų misiją maldomis lydės Marijos Nuolatinės 
Pagalbos (Mary of Perpetual Help) parapija (ties S Aber-
deen ir W 32-os gatvės), o Misija melsis už Šv. Klaros (St. 
Clair of Montefalco) parapiją (S Washtenaw ir W 55-ta 
gatvė, netoli Jaunimo centro).  
          Šis maldingas ryšys išsivystė iš penktojo vikariato 
2008 11 01 – 2009 06 13 svarstybų ir planavimo, kuriame 
dalyvavo ir lietuvių sielovados atstovai.  

MALDOS TINKLAS UŽ PARAPIJAS 

Rugsėjo 6 d. 9 val. - $950 
 11 val. - $1362 
                                   Už kavą - $38 

Rugsėjo 13 d. 9 val. - $1968 
 11 val. - $1374 
 6val. - $604 
                                  Už kavą - $163 
                                   Varpai - $575 

Rugsėjo 20 d.              10:30 val.- $4854 
                                  Varpai - $670 

       Papildomų rinkliavų atveju čekius prašome 
rašyti Matulaitis Mission vardu. 

3 min. susikaupimas -  
rekolekcijos kasdien 

          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). 

        Šį sekmadienį – metinė arkivyskupijos rinkliava 
Mundelein seminarijai (misijos narių rinkliavos voke-
lių dėžutėje yra specialus vokelis; auką galima at-
nešti ir kitą sekmadienį).  
        Mundelein seminarija yra išskirtinė vieta arki-
vyskupijoje, kur yra atrenkami, ugdomi ir dvasiškai 
stiprinami kunigystės kelią pasirinkusieji.  
      Šiais metais švenčiant Kunigų metus bei minint 
visų pasaulio klebonų globėjo Jono Marijos Vianė-
jaus 150-ąsias dies natalis metines, esame kviečia-
mi prisiminti, kokie svarbūs mums yra kunigai, nuo-
lankiai siūlantys krikščionims ir visam pasauliui Kris-
taus žodžius ir darbus, ir koks ypatingas yra jų apaš-
tališkasis triūsas bei nenuilstama tarnystė.  
        Iš anksto dėkojame. 

      Nuoširdžiausiai dėkojame dosniesiems, kurie atsilie-
pėte į prašymą prisidėti prie Misijos elektroninių varpų 
vajaus. Rinkliava tebesitęsia. Kas neturi vajaus vokų, var-
pų intencija taip pat gali paaukoti ir paprastuose vokeliuo-
se iš eilinių rinkliavų dėžutės. Labai ačiū. 

SVEČIAS 

        Šiandien, rugsėjo 27-ąją,  per visas trejas Mi-
šias pamokslauja arkivyskupijos Mundelein semina-
rijos klierikas Andrius Liaugminas.  

RINKLIAVA SEMINARIJAI 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Pirmadienis, spalio 5 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, spalio 6 
8 v. r. - už Brunoną ir Emiliją Lukoševičius (V. Gvildienė) 
-Dievo palaimos Vincui ir Carol (P. Brizgys) 

Trečiadienis, spalio 7 
8 v. r. - už Kęstutį, Vincą, Agnę ir Stasį Aukštinaičius 
(Bačinskienė) 

Ketvirtadienis, spalio 8 
8 v. r. - už Julių levandą (šeima) 
-už lietuvių dantų gydytojų sąjungos gyvas ir miru-
sias nares 

Penktadienis, spalio 9 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (E. Grigaliūnienė 
-už Dalią Katilius-Boydstun 

Šeštadienis, spalio 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už Mackonių mirusius 
-už Valdimarą Šadauską 

Sekmadienis, rugsėjo 27 
9 v. r. - už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Banių šeimos mirusius 
-už Kazį Kreivėną (Sofija Jelionienė) 
-už Bronių Silūną 
-už Antaną Brazdžiūną 
-už Aleksandrą ir Juzefą Kabliauskus 
-už Francišką ir Juozapą Ščerbus (šeima) 
-už Osvaldą Bražiūną (Polikaičiai) 
-už Aloyzą Lapienį (1 m.) (šeima) 
-už Gradavičių šeimą ir Stasį Bareiką 
-už Ingą 
-už Adą Ragauskienę 
-už Laimą ir Vitą (brolio šeima) 
-už Stasę Bublienę (Polikaičiai) 
-už pusseseres ir pusbrolius (Zita) 
-padėkos intencija už Juozo ir Onos Baužių 50 m. 
vedybų jubiliejų 
-už tėtę Stasį (Žydrė ir šeima) 
-už Povilą (Ilonos šeima) 
-už senelius Birutę ir Stasį (Gintaras) 
-už Joną Rauličkį (Kazlauskai) 
-už Antaną Končių (šeima) 
-už Stefaniją Zeidaks 
-specialia intencija 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Vincą Tumasonį (sūnus) 

Pirmadienis, rugsėjo 28 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugsėjo 29 
8 v. r. - už Kostą Mašiotienę (šeima) 
-už Kęstutį Lopatą, Stasę Lopatienę 

Trečiadienis, rugsėjo 30 
8 v. r. - už Leokadiją Laukienę 
-už Vytautą Meškelę (4 m.) (žmona) 

Ketvirtadienis, spalio 1 
8 v. r. - už Rimą Keliuotį 
-už Liudą Černiauską (Krikšto tėvai) 

Penktadienis, spalio 2 
8 v. r. - už Petronėlę Piežienę (9 m.) (dukra Danutė) 
-už Butvilų ir Mataičių šeimos mirusius 

Šeštadienis, spalio 3 
8 v. r. - už Albiną Garūną (žmona) 
-už Adelę ir Joną Puleikius 
-už Algimantą Leoną Buinevičių (10 m.) 

Sekmadienis, spalio 4 
9 v. r. - už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Vidą Joną Rutką (Adelė ir Petras) 
-už Kunigundą Orentienę ir Augustiną Orentą 
-už Vytautą Valaitį (sesuo Aldona) 
-už Juliją, Prancišką ir Vladą 
-už Audrių ir Vilhelminą 
-už Genovaitę Petrulionienę (dukra su vyru) 
-už kun. Ričardą Repšį (Polikaičiai) 
-už Juozą ir Onutę Brazaičius bei šeimos mirusius 
-už Dalią Katilius—Boydstun 
-už Petrą ir Teklę Ramanauskus 
-už Augustiną Orentą 
-už Dominyką, Kamilę, Artūrą, Linetą 
-už Liudą Černiauską (tėvai) 
-už Vladą Pargauskienę (2 m.) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Teodorą Blinstrubą 



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

  

Spalis 
 
 
 

Sutvirtinimas (3 d., 4 val. p.p.) 
                      (2010 m. - 9 d.) 
 
1000-metis katedroje 25 d., 3 val. 

Lapkritis Vėlinių devyndienis (2-11 d.d.) 
Padėkos dienos Mišios (26 d., 10 val.) 

Gruodis Misijos choro kalėdinis koncertas 
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. 

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 



 
 
 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 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  September 27, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
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