
 

 

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. 

Nr. 144 (903) 2009 spalio 25 d. 
XXX EILINIS SEKMADIENIS 

Šiandien esame 

kviečiami ypač   

pagerbti Kristų,  

vyriausiąjį Kunigą, 

ir visus kilniašir-

džius vyrus, pasu-

kusius jo pramintu 

šventuoju  

kunigystės keliu.  KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS 
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Lapkričio 1 d. 2009 SEKMADIENIS 
VISI ŠVENTIEJI 
 
Pirmasis skaitinys - Klausyk, Izraeli: mylėk Viešpatį 
visa širdimi (Įst 6, 2-6) 
 
Atliepiamoji psalmė - Mylėsiu tave, Viešpatie, ma-
no stiprybe. 
Antrasis skaitinys - Kadangi Jėzus išlieka per am-
žius, jis turi neatšaukiamą kunigystę (Žyd 7, 23-28) 
 
Evangelija - Du didieji įsakymai (Mk 12, 28b-34) 
 
Mišiolėliuose:  278   psl. - Mišių maldos 
 782   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Akluosius ir raišus aš guosda-
mas parlydėsiu (Jer 31, 7-9) 
 
Atliepiamoji psalmė - Tikrai mums Viešpats stebuklą 
padarė, mus aptvindė linksmybe. 
 
Antrasis skaitinys - Tu esi kunigas per amžius 
Melchizedeko būdu (Žyd 5, 1-6) 
 
Evangelija - Padaryk, kad praregėčiau (Mk 10, 46-52) 
 
 
Mišiolėliuose:  277   psl. - Mišių maldos 
 779   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
26 d. P Rom 8, 12-17; Ps 68; Lk 13, 10-17 
 
27 d. A Rom 8, 18-25; Ps 126; Lk 13, 18-21 
 
28 d. T Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai 
 Ef 2, 19-22; Ps 19; Lk 6, 12-19 
 
29 d. K Rom 8, 31b-39; Ps 109; Lk 13, 31-35 
 
30 d. P Rom 9, 1-5; Ps 147; Lk 14, 1-6 
 
31 d. Š Rom 11, 1-2a. 11-29; Ps 94; Lk 14, 7-11 

Lapkričio 1 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

O. Daugirdienė 
A. Kamantienė 

Paulius Siliūnas 
Kovas Rugienius  

 
11:00 

Svajonė Kerelytė 
Kęstutis Sušinskas 

V. Kerelytė 
P. Pranckevičius 

Lukas ir Martynas  
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  

Spalio 25 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vida Brazaitytė 

D. Kisielienė 
R. Marchertienė 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Vytas Čuplinskas 
Irena Vilimienė 

L. Aleksienė 
J. Maleiška 

Augvydas ir Tanvilas 
Kuncai 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  

Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. 
(Mk 10, 52) 
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taip pat ateina ant krūtinės sukryžiuotomis rankomis, kad 

Komunijos dalytoja/s žinotų, jog reikia palaiminti. 

 Labai tinkama ir miela, kad Mišiose nuoširdžiai 

dalyvaujame, taip pat kai nedrįstame ar negalime priimti 

Komunijos. Visi įsigiliname į Dievo žodį, meldžiamės 

drauge, priimame Dievo gausiai dalijamą malonę ir siunti-

mą liudyti Dievo maloningumą. 

 Suaugę nuo seno žino, kad susituokę ne bažny-

čioje turėtų susilaikyti nuo Šv. Komunijos. Labai gražu 

tad, kad Komunijos procesijoje prieina palaiminimo. Ta-

čiau dar esama galimybių padėtį pakeisti, o ši galimybė 

ne taip aiškiai žinoma ar ne taip sklandžiai priimama.   

 Gali būti, kad imigracijos dokumentų neturintys 

galvoja negalintys bažnyčioje tuoktis, nes bažnytinei san-

tuokai reikia valdiško pažymėjimo (valsčiaus marriage 

licence). Žinotina, kad valsčiaus leidimui gauti neprivalo-

ma atskleisti savo imigracinės būklės, pakanka įrodyti 

gyvenamą vietą. 

 Dabartinė bažnytinė teisė leidžia ir kviečia anks-

čiau “šliūbą priėmusius”, o dabar civiliai susituokusius 

imtis vadinamos “anuliacijos”. Anuliacija yra bažnytinės 

teisės būdas paliudyti, kad pirmoje santuokoje kažko trū-

ko arba buvo netikslu. Šiuo metu tokia eiga užtrunka 18-

24 mėn. Netolimoje ateityje vyskupija planuoja praplėsti 

šią gailestingumo tarnybą, tad neturėtų užtrukti taip ilgai. 

 Buvusią ir civilinėmis skyrybomis pasibaigusią san-

tuoką sutvarkyti bažnyčioje pradedama parapijos (misijos) 

klebonijoje gaunamu klausimynu. Bylą galima pradėti Čika-

gos vyskupijoje, nors santuoka būtų sudaryta Lietuvoje. Arki-

vyskupijos tribunolas (kaip ta įstaiga vadinama) toliau bylą 

tęsia su anuliacijos prašančiu asmeniu. 

 Pagal duomenis tik 14% civiliai išsituokusių katalikų 

pradeda anuliacijos bylą. Atrodo, kad du trečdaliai prašymų 

patenkinami, kai ieškovas/ė eigą rūpestingai tęsia. Kai kurie 

atkrenta, nes neretai yra skaudu prisiminti buvusią santuoką 

ar apie ją paliudyti. Tačiau tas visas anuliacijos kelias ne vel-

tui vadinamas “gydomuoju laikotarpiu” – palikti Dievo ranko-

se tai, kas praėjo ir imtis naujo gyvenimo. 

 

                                          Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Pagal bažnytinę teisę... 

       Daugelyje bažnyčių Komuni-

jos metu yra palaiminami ir tądien 

Šv. Komunijos nepriimantieji. Ei-

dami Komunijos tėvai atsineša ar 

atsiveda savo mažus vaikučius. 

Nepriimantys  Komunijos  suaugę    

Mes  tikime, kad galėtume suprasti, 
nes jeigu trokštume pirma suprasti, 

kad paskui įtikėtume, 
neįstengtume nei tikėti, nei suprasti. 

Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. 
Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti,  

kad jis yra ir kad jo ieškantiems atsilygina. 

(Laiškas Žydams) 

          Laukai džiūvo ir skeldėjo nuo saus-
ros. Nuvytę, pageltę lapai liūdnai kybojo 
ant šakų. Pievose styrojo išdegusios žo-
lės kuokštai. Žmonės nerimastingai žval-
gėsi į dangų - skaidrų ir vaiskų it krištolas, be mažiausio 
debesėlio. 
        Kiekvieną savaitę darėsi vis karščiau. Jau keli mė-
nesiai iš dangaus nebuvo iškritę nė lašelio lietaus. 
        Kaimo parapijos klebonas surengė ypatingą mal-
dos valandą aikštėje prie bažnyčios. Susirūpinę, bet pilni 
vilties sugužėjo, kas tik galėjo. Žmonės tikėjosi, kad sa-
vo bendra malda jie išprašys iš Dievo lietaus malonę. 
        Daugelis atsinešė jų tikėjimą liudijančių daiktų. 
Susižavėjęs klebonas matė parapijiečių rankose Švento-
jo Rašto tomelius, kryželius, rožinius... 
        Tačiau labiausiai dvasininko žvilgsnį patraukė ma-
ža mergaitė, tyliai atsisėdusi pirmoje eilėje. 
        Apsiglėbusi rankose ji laikė skėtį. 
 

        Melstis - tai prašyti lietaus,  
        tikėti - tai atsinešti skėtį.         

TIKĖJIMAS 
 

(B. Ferrero “Gyvenimas - tai visa, ką turime”) 

Netikėjimo nuodėmė  
yra pati sunkiausia iš visų nuodėmių 

(Šv. Tomas Akvinietis) 

Tikėjimas - širdies akys. 

(Šv. Augustinas) 
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AA grupės “Viltis” atvirų durų vakaras 

            Spalio 25 d., šiandien, 7 val. vak. PLC kon-
ferencijų kambaryje vyks lietuvių anoniminių alkoholikų 
(AA) grupės “Viltis” atvirų durų susitikimas. Kviečiami 
apsilankyti visi tie, kuriems vienaip ar kitaip yra aktua-
lūs AA gvildenami klausimai, problemos ir jų sprendimai.  

          Šiandien džiaugiamės ir sveiki-
name Misijoje viešintį Kauno ark. Sigi-
tą Tamkevičių SJ, atvykusį į Ameriką 
paminėti Lietuvos tūkstantmečio šven-
tės. Norintieji artimiau susipažinti ir 
pabendrauti su Jo Ekscelencija, kvie-

čiami susitikimui po 9 val. r. Mišių prie kavutės. 

        Šiandien, 3 val. p. p. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS 
Šv. Vardo Čikagos katedroje (735 N. State St.). Celeb-
ruoja Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George 
OMI ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Kar-
tu meldžiasi evangelikai liuteronai ir evangelikai refor-
matai. Gieda „Dainavos“ choras. Groja kanklių ansamb-
lis „Gabija“. 
       4:30 val. p.p. pabendravimas, vaišės ir ansamblio 
„Gabija“ programa katedros parapijos salėje. 

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija 

          Šiandien, 12:15 val.p.p. PLC  didžiojoje salėje 
kviečiame į konsultacinę paskaitą, pokalbį tema - mūsų 
baimės ir kaip su jomis gyventi. Veda Nora Aušrienė ir 
Rasa Cicėnienė. 
          Lapkričio 5 d., 7 val. vak. vyks paskaita apie smur-
tą šeimoje. Kulbių šeimynos įspūdžiai iš Afrikos 

         Lapkričio 1 d. po 11 val. r. 
Mišių Rūta ir Tadas Kulbiai malo-
niai kviečia visus į didžiąją salę, 
kur jų šeima pasidalins įspūdžiais 
ir patirtimi iš savanorystės Addis 
Ababoje.  

         Metus laiko Etiopijoje su gy-
venusi  šeima pasidalins pasakoji-
mais, kaip jiems ten sekėsi, kokių 
netikėtumų ir įdomybių teko patirti, 
ko išmokti, bus rodomos skaidrės, 
aiškiai bylojančios afrikietiškos kas-
dienybės džiaugsmus ir vargą. Taip 
pat  galima bus užduoti klausimų ir 
daugiau sužinoti. Būtinai ateikite. 

        Kovoti su laukine beždžione 
dėl savo pietų? Sustabdyti auto-
mobilį, kad praleistum keliu einan-
čius dramblius ir žirafas? Gėrėtis 
šuoliuojančių laukinių zebrų virti-
nėmis? Išsikviesti taksi vos kilste-
lėjus antakius? Apie tai ir daug 
daugiau ... 

         Santuokos skyrybas arba skyrybų pavojų išgyve-
nančių savipagalbos grupė šį rudenį nesurinko pakanka-
mai asmenų veiksmingai aštuonių savaičių programai. 
Naują būrelį bus galima sudaryti po Naujųjų Metų. Šiai 
programai kviečia Psichologinės ir dvasinės pagalbos 
draugija, PLC susirenkančiam būreliui talkins psichologė 
Saulena Antanavičienė, socialinė darbuotoja Daiva Pisci-
kaitė ir kapelionas.  
       Norintieji dalyvauti gali kreiptis Misijos telefonu arba 
į ryšininkę Daivą Piscikaitę tel. 708-899-0293.  

LIETUVOS VARDO 1000 M. ŠVENTĖ VĖLINIŲ MALDOS VALANDĖLĖ 

        Norinčiuosius tapti Pal. Jurgio Matulaičio misijos nariais 
kviečiame į raštinę registruotis. Nėra svarbi jūsų nei materia-
linė, nei šeimyninė padėtis, nei statusas šioje šalyje, svarbus 
noras įsijungti į Misijos bendruomenę. Kviečiame! 

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.  

Seserys kazimierietės kviečia maldai 

           Paskutiniuosius mėnesio penktadienius - spalio 
30 d. ir lapkričio 27 d.  6-7 val. vak. seserys kazimie-
rietės visus kviečia tylios maldos valandėlei jų vienuolyno 
koplyčioje (2601 W. Marquette Rd.). Raginama melstis už 
pašaukimus, kunigus bei savo asmenines intencijas. Tel.: 
630-243-8349 

          Vėlinių proga sekmadienį, lapkričio 1 d., Visų Šven-
tųjų šventę, visose katalikų kapinėse 2:00-2:30 val. p.p. 
vyks skaitinių bei maldos valandėlė mirusiems atminti (ne 
Mišios). Šią tradiciją daug metų veda kun. Jonas Kuzins-
kas, paprotys išplito po visą arkivyskupiją.   

SVEČIAS 
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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 

Vėlinių žvakelės spingsi tamsoje. 
Amžinybės arkoje už tuos,  

kuriuos malda, minčių rimty, 
savo širdies kalba   

palaiminame ten, kur jie visad gyvi. 

VĖLINIŲ NOVENA 

         Vėlinių novena - tai devynias dienas iš eilės 
aukojamos šv. Mišios už mirusiųjų sielas. Mūsų Misi-
joje šis  devyndienis prasidės Mišiomis Vėlinių die-
ną, lapkričio 2-ąją, pirmadienį, 8 val. r.,  
       lapkričio 3-7 d. (kasdien) - 8 val. r.  
      lapkričio 8 d. (sekmad.) - 11 val. r. 
      lapkričio 9 d. Mišių nebus  
      lapkričio 10-11 d. - 8 val. r. 

SVARBU PRISIMINTI 

        Novenos vokeliai prie bažnyčios durų, galima 
įteikti zakristijoje arba įdėti prie rinkliavos. Jie bus 
padėti ant altoriaus per visas devyndienio Mišias. 

         Lapkričio 6 d., penktadienį, 7 val. vak., bus 

aukojamos šv. Mišios už 2008-2009 m. mirusius 

Lietuvoje. Prie altoriaus bus galima padėti savo mi-

rusiųjų nuotraukas ar kitą atmintinę ir uždegti žvake-

lę, taip pat būtų gražu pasakyti keletą žodelių apie 

savo šeimos mirusįjį /-ją per visuotinę maldą 

(prašymus). 

       Lapkričio 1 d., t. y. kitą sekma-
dienį, 2 val. nakties laikrodžio rodyk-
les pasukame viena valanda ATGAL. 

RINKLIAVA 

Spalio 18 d. 9 val. - $1443 
 11 val. - $1875 
 6val. - $290 
                                     Kava - $142 
                                   Varpai - $600 

       Papildomų rinkliavų atveju čekius prašome 
rašyti Matulaitis Mission vardu. 

ŠIOS DIENOS  
EVANGELIJOS PAMĄSTYMAS            

 
 
           Šiandien Evangelijoje skaito-
me, kad Jėzus išgydė akląjį Bartimiejų 
ir jam tarė: "Eik, tavo tikėjimas  išgel-

bėjo tave". Akivaizdu, kad stebuklas pirmiausia įvyko ne-
regio sieloje. Jeigu aklasis nebūtų tikėjęs Jėzaus gydoma 
galia, jis ir būtų likęs aklas. Tikėjimas jam sugrąžino švie-
są. Tikriausiai jis jau apie Jėzų buvo girdėjęs iš kitų, nes 
išgirdęs, kad šis einąs pro šalį, sušuko: "Jėzau, Dovydo 
Sūnau, pasigailėk manęs!"  Kai minia jį ramino, jis dar 
garsiau šaukė.  Toks buvo jo tikėjimas. 
  
          Bartimiejaus tikėjimas buvo stiprus tad jis nekreipė 
dėmesio į minią. Antra, jis nedelsdamas pašoko ir 
"nusimetęs apsiaustą", pribėgo prie Jėzaus. Tų laikų elge-
tos nešiodavo specialų apsiaustą, pagal kurį būdavo atpa-
žįstami. Tad žmogus tą apsiaustą nusimetė, žinodamas ir 
tikėdamas, kad jam jau nebereikės elgetauti. Kai Jėzus 
paklausė, ko jis norėtų, jo prašymas buvo trumpas: 
"Rabuni, kad praregėčiau". Laimingas aklasis Bartamiejus, 
kad savo gyvenimo kelyje susitiko Kristų. 
  
          Rytų krikščionybėje labai dažnai yra vartojama 
trumpa, vadinamoji Jėzaus malda, kurią žmogus gali be 
paliovos kartoti visą dieną: “Viešpatie, Jėzau Kristau, gy-
vojo  Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio". 
  
        O kaip su mumis? Šiuo metu pasaulyje yra tūkstan-
čiai nematančių žmonių, nors jų akys yra sveikos. Pir-
miausia prie tokių priskirtini tie, kurie nemato svetimų 
ašarų, nepastebi savo artimųjų, kuriems reikia pagalbos 
ar bent gero žodžio.  Daugeliui iš mūsų taip pat reikia 
prašyti, kad Jėzus išgydytų mūsų dvasinį aklumą, pamaty-
tume Dievo meilę ir ką nors gera kituose žmonėse. 
 
 
                                        Vincas Kolyčius iš Toronto      
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, spalio 25 
9 v. r. - už Jadvygą Rutkienę (šeima) 
-už Vytenį Andriušį (motina) 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Žukauskų šeimos mirusius 
-už Izabelę Norušienę 
-už Kazį Kreivėną (Irena Boreiska) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Danutę Mickūnienę (10 m.) 
-už Ernestą Rumbinaitę 
-už Praną Narį (šeima) 
-už Renatą Šmulkštytę 
-už Leonorą Mirinavičienę 
-už Nataliją Mažeikienę 
-už Magdutę Bertienę (Dainora) 
-už Aleksandrą, Andrių ir Nijolę 
-už Adą Kandzezauską 
-už Aloyzą Žilinską 
-už Stanislavą Tautvaišienę 
-už Ingridą Kisielis (sūnus Klaidas) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - Barborą Bataitienę 

Pirmadienis, spalio 26 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, spalio 27 
8 v. r. -už Angelę ir Feliksą (Stasiuliai) 
-už Adomą Maciejauską 

Trečiadienis, spalio 28 
8 v. r. -už Algimantą ir Juozą Songailus 
-už Leonardą Dargį 

Ketvirtadienis, spalio 29 
8 v. r. -už Sigitą Miknaitį 
-už Albertą ir Jadvygą (Stasiuliai) 

Penktadienis, spalio 30 
8 v. r. -už Jadvygą Grigaitienę 
-už Praną Šapalą (dukros) 

Šeštadienis, spalio 31 
8 v. r. - už Algirdą Grigaitį 
-už Vincentą ir Agotą Gudaičius (Kereliai) 
-už Joną ir Mariją Kerelius 
-už Julių Plaušinaitį 
-už Gražiną Valavičiūtę 

Sekmadienis, lapkričio 1 - VISI ŠVENTIEJI 
9 v. r. - už Janę ir danielių Paulauskus 
-už Beržaičių šeimos mirusius (Adelė ir Petras) 
-už sielas, kurių niekas neprisimena 
-už Hildą Kaciliauskienę 
-už Genovaitę Rekašienę 
-už Rekašių giminės mirusius 
-už Auglių giminės mirusius 
-už Justiną Stanaitį (šeima) 

-už Moniką Stanaitienę (šeima) 
-už Juozą Liubinską (šeima) 
-už Vincą, Antaną ir tėvelius Valeriją ir Vincą (Janina) 
-už Liaunidą Kazėnienę 
-už Reginą, Kristiną ir Vainionių mirusius 
-už Vaitkūnų ir Kapčinskų mirusius 
-už Vladą, Moniką, Serapinų šeimą ir mirusius (Stefutė) 
-už Joną Grožą (žmona ir sūnus) 
-už Juzefą Venckienę ir Vincą Izokaitį 
-už Jėckus ir Dočkų šeimos narius (brolis Leo) 
-už Oną Liubinskienę Idzelienę (šeima) 
-už Gabrielių Idzelį (šeima) 
-už Bolių ir Juozapatą Kasparus 
-už Vytautą Šoliūną (vaikai) 
-už Joną, Kunigundą, Vytautą, Augustiną Orentus 
-už Adelę Černienę 
-už Pauliną Biveinienę, Joną Biveinį ir Emiliją Bilaišytę 
-už Danutę Beniušienę 
-už Algimantą Karbauską (duktė) 
-prašant sveikatos Rolandui, Deiviui ir Jonui 
-už Albertą Žaką 
-už Juzefą Mališauskienę 
-už Justiną Naujokaitį 
-už Vandą ir Mykolą Jurus 
-už Povilą, Vitalį ir Genovaitę Zmiejauskus 
-už Akademinio skautų sąjūdžio mirusius narius 
-už Antaniną, Petrą ir Juozą Mackevičius 
-už Joną, Petronėlę ir Vincą Rusilus 
-už HenrikąŠatinską 
-už Bronislavą Juškienę 
-už Meilutę Krikštanavičienę (dukra) 
-už Adomą Žukauską (brolis) 
-už Melaniją ir Joną Bružius 
-už Sofiją ir Valentiną Pokviečius 
-už Zofiją ir Aleksandrą Brazauskus 
-už Marytę ir Juozą Jurgutaičius 
-už Onutę ir Viktorą 
-už Eleną ir Alfonsą Gilvydžius 
-už Antaną Buivydą (Antanas su žmona) 
-už Balnių ir Raugalų mirusius 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Lidviką Bankauską ir Anfisą Burnovą 

Pirmadienis, lapkričio 2 - Vėlinės 
8 v. r. - Novena 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, lapkričio 3 
8 v. r. - Novena 

Trečiadienis, lapkričio 4 
8 v. r. - Novena 

Ketvirtadienis, lapkričio 5 
8 v. r. - Novena 

Penktadienis, lapkričio 6 
8 v. r. - Novena 
7 val.v. - už mirusius Lietuvoje 

Šeštadienis, lapkričio 7 
8 v. r. - Novena 



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 6d. 
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 
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 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
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