
 

 

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 - 2 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. 
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XXVIII EILINIS SEKMADIENIS 

Dievo žodis 
yra gyvas, 

veiksmingas, 
aštresnis už 

bet kokį  
dviašmenį  
kalaviją. 
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Spalio 18 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXIX EILINIS SEKMADIENIS  
 
Pirmasis skaitinys - Jis savo gyvybę aukojo už nuo-
dėmes (Iz 53, 10-11) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, būki tu mums gailes-
tingas, mes gi taip tavim tikim. 
Antrasis skaitinys - Su pilnu pasitikėjimu artinki-
mės prie malonių sosto (Žyd 4, 14-16) 
 
Evangelija - Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės 
kaina daugybę išpirktų (Mk 10, 42-45) 
 
Mišiolėliuose:  276   psl. - Mišių maldos 
 777   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Išminčiai neprilygsta nė didžiausi 
turtai (išm 7, 7-11) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, mus atgaivinki savo 
malone, ir džiūgausim, kol gyvuosim. 
 
Antrasis skaitinys - Dievo žodis teisia širdies su-
manymus bei mintis (Žyd 4, 12-13) 
 
Evangelija - Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane 
(Mk 10, 17-27) (28-30)). 
 
 
Mišiolėliuose:  275   psl. - Mišių maldos 
 774   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
12 d. P Rom 1, 1-7; Ps 98; Lk 11, 29-32 
13 d. A Rom 1, 16-25; Ps 19; Lk 11, 37-41 
 
14 d. T Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys 
 Rom 2, 1-11; Ps 62; Lk 11, 42-46 
15 d. K Šv. Jėzaus Teresė, mergelė 
 Rom 3, 21-30; Ps 130; Lk 11, 47-54 
 
16 d. P Šv. Jadvyga, vienuolė; šv. Margarita Mari-
 ja Alakok, mergelė 
 Rom 4, 1-8; Ps 32; Lk 12, 1-7 
17 d. Š Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas 
 Rom 4, 13. 16-18; Ps 105; Lk 12, 8-12 

Spalio 18 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Gintaras Kilikevičius 

G. Jonikaitė 
S. Ambutienė 

 
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

 
11:00 

Raminta Marchertienė 
Algis Kazlauskas 

G. Arbačiauskienė 
J. Baužys 

Lukas ir Martynas 
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

 Simona ir Greta 
Limontaitės  

Spalio 11 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Saulius Čyvas 

D. Kisielienė 
P.Pranckevičius 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

I. Grigaitienė 
P. Domanskienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Karolina Usavičiūtė 
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tikrą sumaištį, iš šeimų išrautus žmones gyvenančius be 

tvarkos ir be tinkamos pagalbos. (Havajiečių kalba raup-

sai vadinami “atskirties liga”). 

 Nevykę valdžios pareigūnai, nesusivokiantys val-

dininkai sostinėje, vietiniai salos gyventojai nesugebėjo 

bendromis pastangomis rasti išeities kaip pakeisti tokią 

beviltišką padėtį ir sudaryti geresnes sąlygas bei tinka-

mesnį gyvenimo būdą. Daugmaž visi buvo įpratę kiek 

įmanoma žiūrėti tik savęs. Damijono pastangomis pagerė-

jo švietimas, atsirado bažnytėlė, imtasi rūpestingai slau-

gyti ligonius ir padoriai laidoti mirusiuosius, dažniausiai 

nuo Hanseno ligos. Fotografiniuose šaltiniuose bylojama 

apie atsiradusį sportą, chorus, orkestrą... 

 

 Iki šių dienų naujo šventojo gerbėjai prisimena  

įžymiausią jo pamokslą, pradėtą žodžiais - “Mes raupsuo-
tieji...”, kai pats kunigas suprato tuomet susirgęs nepagy-

doma liga. Mažiau išgarsėjusi, tačiau nė kiek nemažiau 

drąsi bei daug įtakojusi vienuolė, sesuo Maryanna, siuntė 

savo seseris tarp raupsuotųjų tarnauti, beje, iš Dievo iš-

prašiusi, kad jos neužsikrėstų. 

 Damijonas ypač patrauklus tuo, kad įsiliejo į savo 

žmonių būtį, buitį, gyvenimą – lygiai kaip Dievo Sūnus 

Jėzus Kristus, pilnai tapęs žmogumi, nereikalaudamas 

jokių išimčių ar išskirtinės pagarbos, o su kiekvienu žmo-

gumi kuo pagarbiau elgdamasis, gydydamas kūno ir šir-

dies žaizdas. 

 Ne veltui Bažnyčia yra bendruomenė arba kūnas, 

mistinis Kristaus kūnas, kaip apaštalas Paulius moko. Kai 

vienam skauda, sako Paulius, visiems skauda. Kai vienas 

džiūgauja, visų širdys prisipildo džiaugsmu.  

 

 Itin džiaugiamės ką tik sutvirtintais, vysk. Gustavo 

rankomis bei patepimu gavusiems Šventosios Dvasios 

dovanas. Džiaugiamės net ir nematę, nebuvę liudininkais 

daugybės Krikšto, laidotuvių, Santuokos apeigų, Ligonių 

patepimo prieglaudose, ligoninėse ar namuose. Tikėjimo 

saitai išlaiko ir suartina savo viltis sudėjusius į Kristų. 

 

                                          Tėvas Antanas Saulaitis, SJ 

Kun. Damijonas de Vuester 

            Šiandien šventuoju paskel-

biamas XIX a. antroje pusėje gy-

venęs kun. Damijonas de Vuester. 

Belgas misijonierius tarnavo raup-

suotiems Moloka’i saloje, Hava-

juose. Atvykęs į Kulaupapą, rado 

Tegul jūsų tikėjimas bus veiklus. 
Tepasireikš jis konkrečiu  

pavidalu kaip  
darbšti ir dosni artimo meilė. 

Tegul jis pasirodys jūsų romia 
ištikimybe tiesos mokymui. 

Tegul jis pasireikš jūsų atvirumu 
visiems uždaviniams,  

kurių turime imtis. 

            Kartą jaunuolis tarė savo mokytojui:  
           -Aš pats galiu savaip surasti Kristų. Man 
nereikia Bažnyčios.  
           Tuomet mokytojas jam atsakė:  
          -Tau lengviau surasti savo galvą, atskirtą 
nuo kūno, negu Kristų, atskirtą nuo jo Bažny-
čios. Jie negali būti atskirti”. 

Dievas nenuleidžia Bažnyčių iš dangaus, 
jos turi kilti iš mūsų širdžių. 

      “Tu sakai, kad mane myli, bet 
sėdi rankas sudėjęs? Valgai, geri, 
patogiai įsitaisęs krėsle skaitai užra-
šytus mano žodžius, nuvarvini aša-
rą prisiminęs, jog buvau nukryžiuo-
tas; paskui eini miegoti, ramiai už-
snūsti... Ar tau ne gėda? Tai tokia 
tavo meilė? Tu tai vadini meile? 
Nagi, kelkis!” 
        Aš pašokau iš vietos ir suklupęs prie Jo kojų sušu-
kau: “Atleisk, Viešpatie , atleisk! Padarysiu, ką tik liepsi”. 
        “Imk savo lazdą, - tarė man Kristus, - ir eik pas 
žmones, nebijok kalbėtis su jais. Eik ir pasakyk jiems, 
kad aš alkstu, kad beldžiuosi į jų duris, kad ranką ištie-
sęs jų maldauju: krikščionys, darykite meilės darbus!” 

(N. Kazantzakis) 

Geriau ką nors padaryti netobulai,  
negu tobulai nepadaryti nieko. 

(R. H. Schulleris) 
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AA grupės “Viltis” atvirų durų vakaras 

            Spalio 25 d., sekmadienį, 7 val. vak. PLC konfe-
rencijų kambaryje vyks lietuvių anoniminių alkoholikų (AA) 
grupės “Viltis” atvirų durų susitikimas. Kviečiami apsilan-
kyti visi tie, kuriems vienaip ar kitaip yra aktualūs AA gvil-
denami klausimai, problemos ir jų sprendimai.  

LIETUVOS VARDO 1000-MEČIO ŠVENTĖ 

Spalio 23-25 d. Lietuvos vardo 1000 m. sukaktį 
Čikagoje su lietuviais švęs JAV vyskupų konferencijos pir-
mininkas, Čikagos ark. kard. Francis George OMI. 

Spalio 25 d., sekmadienį, 3 v. p.p. Šventojo 
Vardo Čikagos katedroje kard. F. George OMI ir arkivysk. 
S. Tamkevičius SJ koncelebruos iškilmingas šv. Mišias 
tūkstantmečiam krikščionybės keliui Lietuvoje atminti. Po 
šv. Mišių vyks vaišės katedros parapijos salėje. 

Į šias Mišias spalio 25 d. ORGANIZUOJAMA IŠ-
VYKA AUTOBUSU. Iš PLC autobusas išvyksta 1:30 val. 
p.p. Kelionės kaina - $10 asmeniui. Registruotis galima 
Misijos raštinėje darbo dienomis nuo 9-2 val., sekmadie-
niais - prieš ir po Mišių arba LB Lemonto Soc. reikalų sky-
riuje trečiadieniais 10-3 val. tel.: 630-243-8611. 

FESTIVAL OF FAITH 

          Čikagos ark. kard. Francis George OMI visus katali-
kus kviečia į tikėjimo šventę, kuri bus švenčiama spalio 16 
–17 dienomis Rosemonte. Įvairios paskaitos, prezentaci-
jos, susipažinimas su naujovėmis, koncertas ir kitos įdo-
mybės tikėjimo atnaujinimui ir sustiprinimui. Norintieji 
dalyvauti kviečiami registruotis: www.CatholicFest.org 

           DĖMESIO!!! Pranešame, kad šiek 
tiek keičiasi Misijos raštinės valandos.  
Raštinė atdara tomis pačiomis dienomis 
nuo 9 iki 2 val. p.p. 

“Range of Motion Project” 
Guatemaloje prezentacija 

 
Įspūdžiai ir patirtys iš labdarin-

gos ortopedinės klinikos  
Centrinėje Amerikoje 

               Maloniai visus kviečiame šiandien, po 11 val.  
Mišių į PLC didžiąją salę prezentacijai, kurią ruošia pro-
jekte dalyvavęs ir dirbęs ortopedijos technikas Juozas 
Križinauskas.  

ŠIANDIEN KVIEČIAME 

            Spalio 24 d., šeštadienį, Mundelein semina-
rijoje (1000 East Maple Avenue, Mundelein IL 60060) 
Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantme-
čio paminėjimui Kauno ark. metropolitas S. Tamkevi-
čius SJ aukos iškilmingas šv. Mišias. Mišios vyks nuo 
12 iki 1 val. p. p. Po Mišių seminarijos konferencijų 
salėje bus vaišės. Pakvietimus užsisakyti Gedimino 
lituanistinėje m-kloje tel.: 847-668-1731 (Beata) arba 
847-244-4943 (Violeta).  
 
           Spalio 25 d. ark. S. Tamkevičius SJ bus Misi-
joje po 9 val. r. Mišių. Norintieji susitikti kviečiami į 
pabendravimą prie kavutės. 

MISIJOS TARYBA 

 Nauja Misijos raštinė yra rengiama buvusioje PLC 
krautuvėlėje, šalia bažnyčios dešinėje pusėje. Rašti-
nės remontas jau pradėtas ir darbai sparčiai juda į 
priekį: įdėtos naujos lubos, nupirkti dažai ir naujos 
grindys. Jei kas galėtų padėti remontuojant naujas 
raštinės patalpas, prašome prisistatyti raštinėje.  Re-
monto darbus planuojama pabaigti iki lapkričio. 

 
 Giesmyno turinys jau nutartas.  Dar yra daug redaga-

vimo darbų.  Jei kas moka Sebelius gaidų programą, 
mums reikėtų jūsų pagalbos. Numatoma užbaigti 
giesmyną tarp šių metų Kalėdų ir kitų metų Velykų. 

 
 Varpų vajus tęsiasi toliau. Vis dar maloniai prašome 

prie rinkliavos prisidėti. Aukojantieji $100 ar daugiau 
bus paminėti varpų vajaus padėkos lentoje.  
Rinkliavos vokų galima pasiimti nuo stalelio prie 
įėjimo į bažnyčią. Nuoširdžiai dėkojame. 

 
 Didelis ačiū visiems savanoriams, kurie užsirašė pa-

dėti su gėlėmis, ruoša ir puošyba, taip pat priimant 
žmones bei prisideda prie vaikų ir suaugusių choro.  
Jau vyko pirmi susitikimai organizavimo darbams ap-
tarti.  Kitas susitikimas numatomas spalio 13 d., ant-
radienį, 6:30 val.vak.  Visi yra kviečiami. 

 

“DRAUGAS” švenčia 100-tuosius metus 

            Dienraščio “Draugas” šimtmečio pokylis įvyks 
spalio 17 d., šeštadienį,  Willowbrook pokylių salėje 
(8900 Archer Ave., Willow Springs, IL 60480). 5 val. vak. - 
kokteliai, 6 val. vak. – vakarienė. 
             Garbės svečio teisėmis dalyvaus prof. Vytautas 
Landsbergis – pirmasis antros atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos vadovas, Sąjūdžio pirmininkas.              
Bilietus ($100 - asmeniui) galima įsigyti “Draugo” adminis-
tracijojoje arba tel.: 773-585-9500. 
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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 

Lankančiųjų bažnyčią skaičius 

         Spalio savaitgaliais Čikagos arki-
vyskupijoje skaičiuojami dalyvaujantieji šv. 
Mišiose. Misijos Mišias 2007 m. lankė 773 
asmenys, 2008 m. – 760 asmenų.  

IŠ SUTVIRTINIMO ŠVENTĖS 

            Nora Aušrienė, Weiss ligoninės kapelionė, spalio 
4-ąją kalbėjo apie netektį ir gedulą. Pavyzdžiais palygino 
gedulo eigą su upe, tekančia iš nežinomų šaltinių iki žio-
čių. Paaiškino, kad visi jausmai yra priimtini ir tikri, įskai-
tant ir pyktį Dievui. Palaipsniui žmogus susitaiko su netek-
timi, o kokia nors sukaktis, daiktelis gali priminti trūkstamą 
artimą asmenį. Plačiai žinomi penki tarpsniai nevyksta 
vienas po kito, o neigimas, pyktis, kaltės jausmas, liūde-
sys, susitaikymas yra glaudžiai susipynę. Kapelionė kvie-
tė norinčius įsijungti į gedulo grupelę. 
 Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos po-
kalbis apie baimę yra numatytas spalio 25 d. po 11 val.  
Mišių. Kalbės Nora Aušrienė ir psichologė Rasa Cicėnienė. 
 
 Misijoje kelis kartus viešėjęs kun. G. Vitkus SJ 
paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu nuo spa-
lio 1 d. Išbuvęs Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi 15 
metų, kun. Vitkus čia lankydavo rėmėjus bei bičiulius. Jo 
pareigas Kaune perima ką tik kadenciją baigęs kun. A. 
Gudaitis SJ. Clevelande uždaromos Dievo Motinos Nuo-
latinės Pagalbos parapijos klebonas t. G. Kijauskas SJ 
pakviestas kun. Vitkui talkinti. Naujasis provincijolas žada 
gruodžio mėn. dalyvauti Jaunimo centro metinėje vakarie-
nėje ir aplankyti mūsų Misiją.  

            Misijos svečiai Darius ir Renata Brazioniai spalio 5 
d. išskrido namo į Vilnių. Su paaugliais dirbanti pora at-
šventė ir savo vedybų 7 m. sukaktį. Darius fotografavo 
Sutvirtinimo sakramento šventę, kurią abu padėjo paruoš-
ti. Pasidalijo patirtimi iš savo labai sėkmingos savanoriš-
kos veiklos su jaunimu prie Šv. Jonų bažnyčios Vilniuje ir, 
pirmą kartą lankydamiesi JAV, galėjo aplankyti lietuviškas 
vietas, patirti Misijos gyvenimo.  

          Visus lietuvius raginame kuo gau-
siau dalyvauti  Mišiose artimiausioje lietuviškoje šventovėje.  
          Lietuviškos parapijos yra gyvieji išeivijos dvasinio 
susitelkimo, tautinio bei kultūrinio bendravimo židiniai. 
Mūsų visų aktyvus dalyvavimas padės juos išsaugoti  da-
bartinei ir ateinančioms kartoms. Čikagos apylinkėje vei-
kia trys lietuviškos parapijos ir viena misija, kur galime 
melstis ir bendrauti gimtąja kalba.           Spalio 3 d. Misijoje vyko graži ir įkvepianti Šven-

tosios Dvasios šventė -  Sutvirtinimo sakramentas, kurį 
vyskupas Gustavo Garcia-Siller tądien suteikė 22-iems 
jaunuoliams, šiam svarbiam žingsniui besiruošusiems 
visus metus. Pasiruošimo programos vadovė - Grasil-

da Petkienė. Liturgi-
nėje šventės cere-
monijoje dalyvavo 
prel. Ignas Urbonas, 
tėvas Antanas Sau-
laitis, kun. Gedimi-
nas Jankūnas, talki-
ninkavo teologas 
Nerijus Šmerauskas. 
         Kaip ir praeitais 

metais vyskupas Šv. Mišių tekstą skaitė lietuviškai, pa-
mokslą dalimis iš anglų kalbos vertė kun. Gediminas. 
Kreipdamasis į šalimais altoriaus sėdinčius sutvirtinamuo-
sius bei jų globėjus, vyskupas entuziastingai pabrėžė, 
kokia nepaprasta 
yra Šventosios 
Dvasios dovana, 
atnešanti taiką ir 
ramybę į širdis, 
kviečianti apsi-
spręsti tvirtam 
tikėjimui, vilčiai ir 
meilei. Visus  mei-
liai peržvelgęs, 
vyskupas priminė, 
kad kokie bebūtume skirtingi savo charakterio savybėmis 
ar išorės bruožais, esame apdovanojami ta pačia Dvasia, 
kuri laimindama mūsų skirtumus, kviečia vienybei dėl 
Kristaus ir Bažnyčios. 
         Vysk. Gustavo dėkojo bendruomenei ir sutvirti-
namųjų šeimoms, neslėpdamas susižavėjimo arti-
mųjų palaikymu bei akcentuodamas, kokia svarbi 
yra tarpusavio bendrystė tikėjimo kelionėje.  
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, spalio 18 
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Kronus (šeima) 
-už Martą Orentienę (1 m.) 
-už Agotą Kurienę (Kurai) 
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 
-už Stonių šeimą 
-už Valerijoną Pačeržinską 
-už Vidmantą Pačeržinską 
-už Juliją Kermelienę 
-už Mečislovą Kermelį 
-už Zigmą Mikuzį (šeima) 
-už Praną ir Stefaniją Kalvaičius 
-padėkos intencija 
-už Liuciją ir Petrą Daknius 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Oną Kungienę 
-už Lisą Krivickas (Maciūnai) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

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

Antradienis, spalio 20 
8 v. r. - už Adelę Savolkaitienę (Rita) 
-padėka už gautas malones (Bačinskienė) 

Trečiadienis, spalio 21 
8 v. r. - už Joną Kutką 
-už Kęstutį Mickų 

Ketvirtadienis, spalio 22 
8 v. r. - už Bronių Radzevičių (šeima) 

Penktadienis, spalio 23 
8 v. r. - už Joną Butvilą (Bačinskienė) 

Šeštadienis, spalio 24 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (J. Švabaitė - Gylienė) 
-už Kristina (sesuo su šeima) 
-specialia intencija 

Sekmadienis, spalio 11 
9 v. r. - už Zuzaną Pupienę (2 m.) 
-už Robertą Kosmoną 
-už Eleną Šaulienę 
-prašant palaimos Dianai ir Justin 
-už Kazį Kreivėną (Brazis) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Rasą Poskočimienę (S. ir B. Mikrut) 
-už Leonorą Makauskienę (50 m.) 
-už Ievą Šlajienę 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Klaudijui 
-prašant sėkmės darbe Eugenijai 
-už Petronėlę 
-prašant Dievo palaimos ir apsaugos Pauliukui 
-prašant Dievo palaimos Kęstučio ir Vaidutės šeimoms 
-už Žilviną Platukį (30 d.) 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Rasai 
-už Uogutę Labanauskienę (draugės) 
-už Bronių Žuką (dukra su šeima) 

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

Antradienis, spalio 13 
8 v. r. - už Povilą Norvilą (10 m.) (šeima) 
-už Oną ir Mykolą Tonkūnus 

Trečiadienis, spalio 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių  
-už Aleksandrą Paukštį 

Ketvirtadienis, spalio 15 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką 
-už Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuoliją 

Penktadienis, spalio 16 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (žmona) 
-už Mariją Rudienę (Bačinskienė) 

Šeštadienis, spalio 17 
8 v. r. - už Vytautą Meškelę (žmona) 
-už Liudą Griauzdienę (Bačinskienė) 
-Kęstutį Strauką (šeima) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - specialia intencija 



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 balandžio 1 d. 
- 7 val. vak. ir nuo spalio 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 
  October 11, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
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