
 

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. 

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 
Romas Fabijonas (tarybos pirmininkas) - 708-448-4027 
Rasa Poskočimienė (vargonininkė) - 708-301-4439 
Jūratė Grabliauskienė (muzikos vadovė) - 630-362-4691 
Daina Čyvienė (raštinės sekretorė) - 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. 

 

Nr. 106 (862) 2009 sausio 11 d. 
KRISTAUS KRIKŠTAS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 

Tinklapis: www.matulaitismission.com 
El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 
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Sausio 11 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Vaida Petraitienė 

O. Daugirdienė 
Ses. Laimutė 

 
Zigmas Kisielius 

 
11:00 

 
6:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Algis Kazlauskas 

 
 

Kristina Balniūtė 

J. Baužys 
R. Marchertienė 

Simona Limontaitė 
Pijus Žarskus 

 
 

Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Sausio 18 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Audrius Polikaitis 

G. Jonikaitė 
D. Kisielienė 

 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

 
6:00 

Svajonė Kerelytė 
Rimantas Griškelis 

 
 

Jolita Džiaugienė 

S. Ambutienė 
P. Domanskienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
 

Greta ir Simona Limontaitės 

Sausio 18 d. 2009 SEKMADIENIS 
II EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Kalbėk, Viešpatie, - tavo tar-
nas klauso! (1 Sam 3, 3b-10. 19) 
Atliepiamoji psalmė - Ateinu, Viešpatie, vykdyti ta-
vosios valios. 
Antrasis skaitinys - Jūsų kūnai yra Kristaus nariai 
(1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) 
Evangelija - Juodu pamatė, kur Jėzus gyvena, ir tą 
dieną praleido pas jį  (Jn 1, 35-42) 
 
Mišiolėliuose:  131   psl. - Mišių maldos 
 704   psl. - Mišių skaitiniai 
 1105 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Štai mano tarnas, kuriuo aš 
gėriuosi (Iz 42, 1-4. 6-7) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpats laimins savo tautą, 
teiks jai ramybę. 
Antrasis skaitinys - Viešpats jį patepė Šventąja 
Dvasia (Apd 10, 34-38) 
 
Evangelija - Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš 
gėriuosi (Mk 1, 7-11) 
 
Mišiolėliuose:  131   psl. - Mišių maldos 
 422; 650   psl. - Mišių skaitiniai 
 1094 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
12 d. P Žyd 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20 
 
13 d. A Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažn. mokytojas 
 Žyd 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28 
 
14 d. T Žyd 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39 
 
15 d. K Žyd 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45 
 
16 d. P Žyd 4, 1-5. 11; Ps 78; Mk 2, 1-12 
 
17 d. Š Šv. Antanas, abatas 
 Žyd 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17 

Tu mano 

mylimasis 

Sūnus, 

tavimi aš  

gėriuosi. 
(Mk 1, 11) 
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2008—2009  - Pauliaus metai 

kas aprašo Pauliaus tikėjimo bei tarnystės kelionę.   
             Neseniai teko su Los Angeles Šv. Kazimiero lietu-
vių parapijos rekolekcijų dalyviais praleisti kelias dienas. 
Pasižiūrėjome du filmus apie Paulių – dokumentinį ir vai-
dybinį. Mūsų pokalbiai ir uždaviniai buvo pagal apaštalo 
laišką Romiečiams, papildyti ištraukomis iš kelių kitų laiš-
kų pirmykštėms krikščionių bendruomenėms. 
 Viso savaitgalio įspūdis apie Paulių labai ryškus: 
matyti jo rūpestis puoselėti krikščionių bendruomenių vie-
ną širdį ir vieną mintį, nesuskaldytą savitarpio varžybų ar 
klaidinančių mokytojų. Paulius nuo pat atsivertimo iki mir-
ties kalaviju visiškai prisirišęs prie Kristaus, tiesiog aistrin-
gai. Kristaus nematęs, išmokęs iš ankstesnių Jėzaus se-
kėjų, tikėdamas Dievo Dvasios dovanomis, pats svarstė 
Kristaus Jėzaus įvykio, asmens reikšmę žmonijos ieškoji-
mui, asmens troškimams ir visų ateičiai. 
 Net sunku įsivaizduoti, kad Paulius steigė ben-
druomenes ir dirbo su vietinėmis bažnyčiomis, susibūru-
siomis vos prieš 5 ar 10 metų. Sugebėjo suderinti Senojo 
Įstatymo vaidmenį su nauju Apreiškimu žmonėms supran-
tamu būdu pagal žydišką arba aplinkinę graikišką kultūrą.  
 Laiško Romiečiams pabaigoje geras puslapis vi-
sokių sveikinimų ir linkėjimų, padėkų ir vilčių. Išvardija 
moteris ir vyrus, dirbančius Evangelijos labui, rėmėjus, 
bičiulius, kaip ir kartais nuklydusį. Paulius tikėjo ir vykdė 
tą tinklą, kuris yra Kristaus kūnas, susijęs tikėjimu, tarnys-
te, dėkingumu ir Dievo šlove. 
 Misijoje turėsime progų atskirai apie Paulių daugiau 
išgirsti, plačiau susipažinti su jo laiškais. Gera mankšta 
šiems metams – su kun. Petro Rubšio paaiškinimais skaityti 
originalą ir pasisemti iš jo “Įvado į Naująjį Testamentą”.  
 Paulius, gimęs maždaug 5-9 metais po Kristaus, 
atsivertė 35-taisiais, iškeliavo pirmon misijinėn kelionėn 44 
m., antron - 51 m. , trečion - apie 57-58-uosius, paskutinėn -  
nuo 60 m. po Kr., nužudytas Nerono laikais apie 68 m. Jo 
tikėjimo ir liudijimo įtaka nepaprastai veiksminga šiandien, 
kai galime skirti laiko bei dėmesio jo gyvenimui ir mokymui. 
 
                                                Tėvas Antanas Saulaitis SJ      

               Metų sąvarta – apaštalo 
Pauliaus metų vidurys. Daugiausia 
apie šią iškilią biblinę asmenybę 
sužinome skaitydami Naujojo Te-
stamento dvylika laiškų ir Apaštalų 
darbus, kuriuose  evangelistas  Lu- 

             Gruodžio 29-30 dienomis Ateitininkų namuose 
vykusi vaikų biblinė stovykla buvo skirta apaštalo Pau-
liaus jubiliejui. Grasildos Petkienės vadovaujami suaugę 
bei jauni vadovai entuziastingai abi dienas dirbo su  60-
čia mažųjų stovyklautojų. 1-6 klasės (skyriaus) vaikai rašė 
laiškus, kepė krikščioniškus simbolius molyje, Šv. Dvasios 
dovanomis pasaldino nekepamą picą, pagamino ir vaidino 
lėlių teatrą, išmoko bent keturias giesmes, Šv. Žemės 
šokį, statė palapinę, piešė žmonijos įvairovę. Mamytės 
talkino virtuvėje, vėliau visi tėveliai matė trumpą baigia-
mąją programėlę. 

Vaikų biblijinė stovykla apaštalui Pauliui atminti 
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        “... aš jus išsirinkau ir paskyriau, 
kad eitumėte, duotumėte vaisių... “ 
                                                      /Jn 15, 16/ 

Pašaukimų į dvasinę  
tarnybą savaitė 

            Visą kitą savaitę Bažnyčia mini ir skatina melstis už 
pašaukimus į dvasinę tarnybą. Tai nebūtinai vien tik kuni-
gystės ir vienuolinio gyvenimo kelias. Kiekvienas krikščio-
nis per Krikšto sakramentą yra gavęs misiją ar uždavinį, 
kuriam yra pašauktas. Kiekvienas yra gavęs tam tikrą 
Dvasios dovaną, kurią yra skatinamas panaudoti Dievo 
garbei ir jo Bažnyčios labui.  

Kai angelų giesmė nutyla, 
Kai žvaigždė danguje pranyksta, 

Kai karaliai ir princai grįžta namo, 
Kai piemenys grįžta atgal prie savo bandos, 

Tada Kalėdų darbai prasideda: 
  

Surasti paklydusius,  
Gydyti sužeistuosius, 

Pasotinti alkanus, 
Išlaisvinti kalinius, 

Atstatyti tautas, 
Nešti taiką broliams, 

Teikti džiaugsmą nuliūdusiems. 
  

Howard Thurman 

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

KRIKŠTAS 

Dovydas Račiūnas 
(Florida) 

Tėvai:            Arvydas ir Ingrida (Bridikytė) Račiūnai 
Krikšto tėvai: Arnoldas Pocius ir Lina Kačinskytė 
 

Lilija Brigita Žukauskaitė 
(Colorado) 

Tėvai:             Vilius ir Monika (Gylytė) Žukauskai 
Krikšto tėvai: Aleksas Gylys ir Rima Sabaliauskienė 

          Visiems žinoma, jog Bažnyčios liturginiame kalen-
doriuje apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventė yra sau-
sio 25-oji. Tačiau esame pamiršę, jog anuomet, Bažny-
čios liturginiame kalendoriuje sausio 18-ąją būdavo šven-
čiama Šv. Petro sosto šventė. Taigi, maldų už krikščionių 
vienybę aštuondienis remiasi dviem labai svarbiomis Baž-
nyčios vienybei figūromis - Romos dangiškaisiais globė-
jais Petru ir Pauliumi. 

Maldų už krikščionių  
vienybę savaitė 

          Katalikų Bažnyčioje Maldų už 
krikščionių vienybę savaitę oficialiai 
įvedė popiežius Benediktas XV-asis 
1916 metais. Ji kasmet yra švenčia-
ma aštuonias dienas nuo sausio 
18 iki sausio 25 dienos.  

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! 

        Malda už krikščionių vienybę Misijoje tą savaitę bus 
kalbama per visuotinę maldą kiekvienose Mišiose. 

“Vaiko vartai į mokslą” 
         Sausio 25 d., sekmadienį, 12:30 val. p.p. 
PLC didžiojoje salėje vyks organizaci-
jos “Vaiko vartai į mokslą”  dešimtmečio   

“DERLIAUS PIETŪS”. Auka: $20.00 suaugusiems; 
$10.00 vaikams.   
          Rezervacijos tel.: 630 243-9488 ar 630 202 9385 
(Raminta Marchertienė). Visi maloniai kviečiami. 

            Sausio 17 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje vyks ,,Lietuvių Fondo Žiemos šventė”. 
Registruotis pokyliui tel. 630-257-1616 (Lietuvių Fondo 
raštinė). 
 
            Sausio 24 d., šeštadienį, PLC Dailės muziejuje 
vyks Vilniaus styginių kvarteto ir pianisto Dainiaus Vaiče-
konio koncertas. Pradžia 6 val. v. Kviečia Lietuvos vaikų 
globos būrelis ,,Saulutė”. 

          Visuotinis Misijos narių susirinkimas – 
 
sekmadienį, sausio 18 d. 12:30 val. Taryba aptars 
metinę finansinę ir veiklos apyskaitą, svarbesnius 
įvykius ir nuosprendžius. Nariai rinks naujus Misijos 
tarybos narius dvejų metų kadencijai. Dalyviai galės 
klausti klausimų ir pateikti savo pastabas. Kapelio-
nas per keturis savaitinius žiniaraščius pateikė sak-
ramentų statistiką ir kitus duomenis, kad Misijos na-
riai bei lankytojai galėtų susirinkimui pasiruošti. 
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Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis  
Misijos raštinėje į sekretorę 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 

RINKLIAVA 

Gruodžio 24 d.   4 val.  p. p.   - $2773 
Bernelių Mišios  11 val. vak.  - $3242  

Gruodžio 25 d. 9 val.  - $2171 
 11 val.  - $3543 
 7 val.  - $408 

Gruodžio 28 d. 9 val.  - $1761 
 11 val.  - $2576 
 6 val.  - $349 

Sausio      1 d. 9 val.  - $914 
 11 val.  - $816  

          Gruodžio 24-osios - Kūčių - vakarą lietuviai katalikai 
rinkosi prie šventinio stalo kas savo namuose, kas pas 
tėvus, draugus ar artimuosius. Kaip jau keletą metų iš 
eilės, taip ir šįkart  Misijoje buvo ruošiama Kūčių šventė, 
kviečianti tą gražų vakarą praleisti Dievo namuose. Vaka-
rienė vyko PLC Bočių menėje, joje dalyvavo 45 asmenys. 
Tėvas Antanas Saulaitis paskaitė skaitinį iš Šventojo Raš-
to, visi dalyvavusieji  kartu sukalbėjo maldą, dalinosi vieni 
nuo kitų lauždami kalėdines plotkeles, linkėdami vieni ki-
tiems ramybės, sveikatos, Dievo palaimos ir globos. Dalis 
svečių pasiliko dalyvauti to vakaro 11 val. Bernelių Mišiose.  

Iš Misijoje rengtos Kūčių vakarienės ŽINUTĖS 

              Kūčių vakaro Mišiose giedojo Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas vaikų Vyturio choras. Prie vargonėlių ir 
vargonų pritaikyti ir varpeliai. Bažnyčia buvo sausakimša, 
kai kurie vaikučiai segėjo angelų sparneliais. 
 
 Šiemet Bernelių ir abejos rytinės Kalėdų Mišios 
švęstos Jaunimo rūmuose (pernai 9 val. vyko bažnyčioje). 
Buvo nemažai naujų žmonių, kuriems padėjo nuorodos į 
sporto salę, o kai kurie telefonu buvo klausinėję, ar Jauni-
mo rūmai yra Lemonte. Naktį uoliai giedojo Misijos cho-
ras, rytą – Čikagos lietuvių operos moterų būrelis, dieną – 
vėl choras. Kalėdų vakarą giesmes palydėjo trejos kank-
lės. Iš viso Kalėdų pamaldose dalyvavo 2710 žmonių. 
 
 Betliejaus taikos ugnį į 11 val. Mišias įnešė gran-
dinė skautų ir skaučių. Ši tradicija labai gyva Lietuvoje: 
austrai iš Šventosios Žemės parsiveža liepsną, perduoda 
kitoms šalims. Lietuviai Kybartuose liepsnelę gauna iš 
lenkų skautų, išvežioja traukiniais ir kitais būdais į visus 
Lietuvos kampus – bažnyčias, globos namus, kalėjimus... 
– ir perduoda Latvijos skautams. Šį uždavinį vykdo visų 
skautiškų organizacijų nariai. 
 
 T. Leonas Zaremba SJ iš Kauno siunčia kalėdinių 
ir naujametinių linkėjimų Misijai, kurios kapelionu buvo 
prieš daugiau nei 16 m. ir beveik kas vasarą rugpjūtį čia 
talkininkauja. 
 
 Sakramentų aliejai, buvę zakristijos lentynoje, 
dabar tinkamiau laikomi pačioje bažnyčioje po stiklu tarp 
Marijos statulos ir tabernakulio. Arkivyskupas Didžiąją 
savaitę šventina chrizmos (Sutvirtinimo), katechumenų ir 
Ligonių patepimo aliejus, todėl po stiklu trys permatomi 
indai. 

              Bažnyčios stogas atrodo kaip naujas, kai sausio 
2 d. darbininkai pakeitė septynias aptrupėjusias, suskilu-
sias čerpes. Draudimas šias išlaidas apmoka du trečda-
lius, Misijai liko $1000  sąskaita.  

RINKLIAVA LOTYNŲ AMERIKOS BAŽNYČIOMS 
 

              Sausio 18 d. Čikagos arkivyskupijos prašymu 
vyks rinkliava Lotynų Amerikos bažnyčioms bei ten dir-
bantiems misionieriams. JAV tikintieji jau 45-erius metus 
remia ir šelpia virš 200 pietinio  pusrutulio vyskupijų, ypač 
reikalingų finansinės paramos. Misijos narius ir svečius 
skatiname, kiek kas galėtų, prie šios rinkliavos prisidėti. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, sausio 11 
9 v. r. - už Salomėją Polikaitienę (šeima) 
-už Sigitą Miknaitį (V. ir R. Kazlauskas) 
-už Bronę Matelienę (1 m.) (dukra) 
-už Kazį Matelį (sesuo) 
-speciali intencija 
-už Sutkaičių šeimos mirusius (A. ir P. Striupaičiai) 
-už Valeriją Paškevičienę ir Stanislovą Jurjonienę 
-už Janiną Filipavičienę (1 m.) 
-prašant Dievo palaimos Vilhelminai ir Raimondui 
-meldžiant Dievo palaimos Alfredui ir šeimai 
-už “AVP” kolektyvą (Pranas Paškevičius) 
-už Burbų šeimą (Kristina Burbienė) 
-už Daną Krikščiukaitienę 
-už Ramojų Petraitį (žmona) 
-už Lijaną Bačiulienę (A. Mosbach) 
-už Eleną Tomaškienę (A. Mosbach) 
-už Juzę Laucevičienę (A. Mosbach) 
-už Augustiną Dauburą (A. Mosbach) 
-už Ireną Genčienę (1 m.) (Albinas Genčius ir Genčių šei-
ma) 
-už Bronislavą Rimkienę (30 d.) (duktė ir anūkė) 
-už Ruby Stafford (Irena ir Roy) 
-už Julių ir Domicelę Gramauskus (duktė) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šm. mirusius 

Pirmadienis, sausio 12 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 13 
8 v. r. - už Bronę Nainienę (B. Abromauskienė) 
-už Ramojų Petraitį (Laukaičiai) 

Trečiadienis, sausio 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Antaną Brazdžiūną (R. Kazlauskienė) 

Ketvirtadienis, sausio 15 
8 v. r. - už Albertą Liškūną (M. ir Z.) 
-už Nataliją Aukštuolienę (E. Chicago LB) 

Penktadienis, sausio 16 
8 v. r. - už Adolfą Masilionį (žmona) 
-už Albiną Garb (Marija) 
 
Šeštadienis, sausio 17 
8 v. r.– prašant palaimos Andriui 
-už Feliksą Maksvytį (1 m.) 

Sekmadienis, sausio 18 
9 v. r. - meldžiant Dievo palaimos Sabinai ir šeimai 
-už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Eleną ir Juozą Antanaičius (duktė) 
-už dr. Petrą Kisielių (ligoninės bendradarbiai) 
-už Petronėlę Arnauskienę 
-už Adelę ir Vaclovą Vašnorus 
-už Bronę Nainienę (Griškeliai) 
-už Liudą Venclovą 
-už Petrą Kubilių (šeima) 
-už Algirdą Čaplėną (M. ir Z) 
-už Bronę, Juozą ir Joną Vadopalus (šeima) 
-už Labanauskų, Vitunskių ir Bačinskų šeimos mirusius 
-prašant palaimos šeimoms 
-už Algirdą Ribikauską (1 m.) 
-už Joną Šalną (1 m.) (žmona ir šeima) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Pauliui 

Pirmadienis, sausio 19 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 20 
8 v. r. - už Bronę Nainienę (šeima) 
-už Petronėlę, Levutę, Juozą ir Antaną 
-už Celestiną, Stasį ir Stasį Skripkauskus 
-už Albiną Garūną (žmona) 

Trečiadienis, sausio 21 
8 v. r. - už Antaną Budrį 
-už Aleksą Karaliūną (šeima) 

Ketvirtadienis, sausio 22 
8 v. r. - už Feliksą (Stasiuliai) 

Penktadienis, sausio 23 
8 v. r. - už Liudą Venclovą (1 m.) 
-už tėvelius, prel. Juozą Prunskį, Anelę, Vladą, Joną 
(O. Garūnienė) 
 
Šeštadienis, sausio 24 
8 v. r.– už Joną Reinį 



 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 sakramentui bei 
suaugusiųjų įkrikščioninimo programos vadovė - 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. 

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. 

BIBLIOTEKA 

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

NEĮGALIESIEMS 

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

Sausis Metinis Misijos narių susirinkimas, 
apskaitos, tarybos narių rinkimas. 
Susirinkimo data - sausio 18 d. 
 

Vasaris/kovas Gavėnios susitelkimo dienos. 
Religinis koncertas. 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių de-
vyndienis už motinas. Pirmoji Ko-
munija, Sekminių Mišios lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mišios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava vargdie-
niams. 
Misijos choro kalėdinis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

METINIS KALENDORIUS 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 
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