
 

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 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) - 630-738-1050 
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. 112 (868) 2009 vasario 22 d. 
VI EILINIS SEKMADIENIS 

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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Kovo 1 d. 2009 SEKMADIENIS 
VIII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Sutuoksiu tave su savim visam 
laikui (Oz 2, 14b. 15b. 19-20) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpats - švelnus, malo-
ningas. 
Antrasis skaitinys - Mūsų patarnavimu jūs esate 
Kristaus laiškas (2 Kor 3, 1b-6) 
Evangelija - Svečiai neliūdi, kol su jais yra jaunikis 
(Mk 2, 18-22) 
 
Mišiolėliuose:  255   psl. - Mišių maldos 
 719   psl. - Mišių skaitiniai 
 1110 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Dėl savęs aš dildau tavąsias 
kaltybes (Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, išgydyk mane kal-
tininką! 
Antrasis skaitinys - Jėzus nebuvo ir “taip”, ir 
“ne” (2 Kor 1, 18-22) 
 
Evangelija - Žmogaus Sūnus turi galią atleisti že-
mėje nuodėmes (Mk 2, 1-12) 
 
Mišiolėliuose:  254   psl. - Mišių maldos 
 716   psl. - Mišių skaitiniai 
 1109 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
23 d. P Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys 
 Sir 1, 1-10; Ps 93; Mk 9, 14-29 
 
24 d. A Sir 2, 1-11; Ps 37; Mk 9, 30-37 
 
25 d. T Pelenų diena 
 JI 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20—6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 
 
26 d. K Įst 30, 15-20; Ps 1; Lk 9, 22-25 
 
27 d. P Iz 58, 1-9a; Ps 51; Mt 9, 14-15 
 
28 d. Š Iz 58, 9b-14; Ps 86; Lk 5, 27-32 

Vasario 22 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Rima Birutienė 

G. Jonikaitė 
D. Kisielienė 

 
Marija ir Tomas Čyvai 

 
11:00 

Irena Vilimienė 
Algis Kazlauskas 

A. Kamantienė 
I. Grigaitienė 

Kovas Rugienius 
Tadas Vildžiūnas 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Greta ir Simona Limontaitės 

Kovo 1 d.    

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

Ses. Laimutė 
G. Jonikienė 

Tomas Čyvas 
Kovas Rugienius 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Kęstutis Sušinskas 

J. Baužys 
P. Pranckevičius 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

“TAIP” 

“... Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė 
Kristui; jis pažymėjo mus savo antspaudu 

ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą.” 
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orientuotas į patį nuostabiausią ir stipriausią jausmą 
– meilę, remiantis to paties pavadinimo viena gra-
žiausių Naujojo Testamento ištraukų – šv. Pauliaus 
Pirmojo laiško korintiečiams 13-uoju skyriumi. Meilės 
tema išties pernelyg plati ir visapusiška, kad ją būtų 
galima aprėpti pusantros valandos pasikalbėjimuo-
se, tad buvo stengiamasi likti tik tos Pauliaus laiško 
dalies ribose. Vakaro vedėja Grasilda Reinytė-
Petkienė kalbino tėvą Antaną Saulaitį bei svečią iš 
Ziono parapijos – liuteronų kunigą Valdą Aušrą. Ku-
nigas Aušra atvyko su savo žmona Nora. 
 
                Pašnekesių apie meilę rinkosi pasiklausyti 
įvairaus amžiaus žmonės, jaukiai besitaisiusieji prie 
žvakelėmis mirguliuojančių staliukų. Vakaro daly-
viams ir svečiams buvo paruoštas ir bendras vaišių 
stalas pasimėgauti įvairiais šaltais užkandžiais bei 
pasivaišinti puodeliu kavos ar arbatos...  
 
               Prieš pradedant kalbinti svečius, ponia Gra-
silda juokaudama susirinkusiuosius patikino, kad vaka-
ro programoje bus tik kalbama apie meilę, o tiems, kas 
atėjo susirasti sau porą, gal labiau pasisektų 
„Kunigaikščiuose“ ar kurioje nors kitoje panašioje vietoje. 
 
               Imantis gvildenti Pauliaus meilės aprašymą, 
iškilo būtinybė skirti dėmesio pačiai šventojo rašyto-
jo individualybei. Kunigas Aušra bei tėvas Antanas 
paminėjo ne vieną Pauliaus asmenybės bruožą: išsi-
lavinęs teologas, aistringas dieviškojo mokslo skel-
bėjas ir saugotojas, geras pedagogas, nepaprastai 
aktyvus įtaigaus žodžio meistras, tikras oratorius ir 
įkvėpėjas. Buvo pabrėžtas ir tuometinės aplinkos 
poveikis Pauliaus apaštalavimui, jo religinėms ir mo-
ralinėms pažiūroms. Be kita ko iškeltas įdomus ir 
kontraversiškas faktas – užkietėjęs fariziejiškos dva-
sios Kristaus persekiotojas Saulius, įkvėptas Dievo 
meilės ir malonės, tampa atsidavusiu Kristaus sekė-
ju Pauliumi. Tokia yra Dievo meilė, - dovanojanti sa-
ve ne dėl mūsų nuopelnų, nežiūrinti asmens, sklin-
danti be priežasties, vien iš laisvo pasirinkimo mylė-
ti. Pakeliui į Damaską Saulių apšvietusi „šviesa iš 
dangaus“ buvo Dievo meilė, pakvietusi (jau) Paulių 
nepaprastai misijai – pastatyti Kristaus Bažnyčią pa-
goniškajame Korinte, skelbti Dievo meilę susiskal-
džiusioje, morališkai smukusioje, egoistiškoje ben-
druomenėje... Nesantaikos ir nuopuolio akivaizdoje 
Paulius išdrįsta nurodyti prakilnesnį kelią – mylėti.  

               Kunigas Aušra paminėjo tris meilės rūšis: eros 
(romantiškoji meilė), filios (broliškoji meilė) ir agapė 
(dieviškoji meilė). Būtent pastaroji yra pamatas minėtų 
dviejų pirmųjų. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pami-
lo. Gražia mintimi pasidalino tėvas Antanas, sakęs, kad 
mes, mirtingieji žmonės, vargu ar mokėtume mylėti taip, 
kaip myli Dievas, bet esame kviečiami mokytis tokios mei-
lės; meilės, kokią aprašė Paulius, kuri visa pakelia, visa 
ištveria ir niekada nesibaigia...  
 
              Gvildenant meilės apibūdinimus (kantri, ma-
loninga ir t.t.), tėvas Antanas stabtelėjo prie 
„pamiršta, kas buvo bloga“, pajuokaudamas, kad po 
mirties nukeliavę ties dangaus vartais, turėtume tai 
priminti šv. Petrui, kruopščiai registravusiam visus 
mūsų nusižengimus žemėje... 
 
              Taip pat buvo akcentuotos trys pagrindinės 
dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė, iš kurių meilė yra 
pati didžiausia. Tai vėlgi atsispindi Pauliaus laiško 
pirmoje dalyje, kur paminėtos išskirtinės galimos 
Dievo dovanos žmogui – tai kalbėjimas kalbomis, 
pranašystės dovana, mokslo pažinimas, tikėjimas, 
įgalinantis net kalnus kilnoti, bet visa tai, šventojo 
teigimu, yra niekas, jei neturime meilės. Čia vėl buvo 
taikliai atitarta, jog bet kuris padarytas mūsų darbas, 
net jei padarytas labai gerai, bet be meilės, nėra 
vertas to paties, kaip kad būtų atliktas su meile, 
švelnumu ir rūpestingumu. Yra didelis skirtumas tarp 
‚,veikti gerai ir profesionaliai“ ir „veikti su meile“. 
 
               Kunigas Aušra vaizdžiai išreiškė mūsų mei-
lės Dievui projekciją į meilę savo artimui ir kiekvie-
nam žmogui. Jei brėžtume vertikalę nuo žemės 
aukštyn (žmogaus meilė Dievui), o per ją vestume 
horizontalią liniją, reiškiančią meilę šalia esantiems, 
gražiai nusipiešia kryžius, kurio centre – Kristus, iš 
meilės mums paaukojęs savo gyvybę. Svečias kuni-
gas taikliai pacitavo Iranėjų (II am.): „Dievas tapo 
žmogumi, kad žmogus taptų Dievu“. 
 
              Vakaro kalboje buvo taip pat pabrėžta, kad 
per mūsų santykį su Dievu vystosi ir santykiai su ki-
tais žmonėmis bei pačiu savimi. Kitaip tariant, Die-
vas iš meilės mums yra dovanojęs ne tik gyvybę, bet 
ir tam tikrus talentus, galimybes, gebėjimus, kuriais 
mylėdami turime dalintis su kitais. Dievo meilės do-
vanos nepriklauso tik mums patiems tad negali būti 
apleistos. Štai dėl ko, kol gyvename, savo dovano-
mis dalijamės, jas vystome, brandiname... Tai mūsų 
meilės Dievui ir artimui išraiška – auganti, besitę-
sianti, nesibaigianti... Visi iki vieno esame pašaukti 
mylėti, mylėti taip, kad savo kelionės pabaigoje bū-
tume verti stovėti Dievo akivaizdoje. 
 
 
                                                         Kristina Balniūtė 

Apie pašnekesių vakarą “Meilės himnas” 

            Valentino 
dienos išvakarė-
se PLC didžiojoje 
salėje buvo ren-
giamas Misijos 
ekumeninių pa-
šnekesių vakaras 
„Meilės  himnas“, 
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           Per Mokslo ir kūrybos simpoziumą 
įsteigta Psichologinės bei dvasinės paramos 
draugija kovo 5 d., 6:30 - 8:30 val. 
vak. numato seminarą “Ant skyrybų 
slenksčio” Ev. liuteronų Ziono bažnyčios 
salėje (9000 S. Menard, Oak Lawn).  

            Vaikučiai bus prižiūrimi. Į skyrybų klausimus 
žvelgs teisiniais, dvasiniais ir psichologiniais aspektais, 
įskaitant poveikį vaikams. Kviečiame dalyvauti visus, ku-
riems aktualūs šie klausimai. 

              Ateitininkų Namų valdyba ir 
Akademinis Skautų Sąjūdis rengia 
gavėninį susikaupimą kovo 10 d., 
8:30 val. r. Ateitininkų Namuose. 
Susikaupimą ves kun. Artūras Se-
derevičius SJ.  
            Norinčiuosius prašome re-

gistruotis pas Vidą Maleiškienę : 630-257-8087. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

DVASINĖS PARAMOS DRAUGIJA 

KAZIUKO MUGĖ 

      Kovo 1 d., sekmadienį, 9 val. r. skautai 
kviečia visus į tradicinę Kaziuko mugę 
PLC Jaunimo rūmų salėje. 
 
     Įvairūs prekybininkai, kavi-
nė, maistas ir vaikų žaidimai. 

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! 

         Vasario 25 d., Pelenų trečiadienį, šv. 
Mišios bus aukojamos ryte 8 val. Taip pat 7 val. 
vak. vyks Pelenų apeigos. Pelenų dieną tikin-

tiesiems privalomas susikaupimas ir pasninkas. 

Kovo  mėnesio kalendorius 
3 d. 
 
8 d. 

6:30 val. v. 
 
12:00 val. p.p. 

Kelionė su šv. Pauliumi (I dalis) 
 
Seminaras Mišių skaitytojams 

10 d. 6:30 val. v. Kelionė su šv. Pauliumi (II dalis) 

14 d. 4:00 val.p.p. Kelionė su šv. Pauliumi (III da-
lis) ir rekolekcijų vakaras su 
kun. Vidmantu Šimkūnu SJ 

15 d. 9 ir 11 val. r. Gavėnios rekolekcijų pamokslai 
Mišiose (kun. V. Šimkūnas SJ) 

 12:30 val. p.p Sriubos pietūs 
16 d. 8:45 val. r. Pusryčiai ir pokalbis su kun. V. 

Šimkūnu SJ 

 6:30 val. v. Bendruomeninės Susitaikymo 
(išpažinties) sakramento apei-
gos 

22 d. 12:00 val. p.p. Seminaras Mišių skaitytojams 

29 d. 6:45 val. v. Suneštinė vakarienė ir pabend-
ravimas po Mišių. 

NUN RUN !!! 

     Dėmesio netekėjusios merginos !!! 
   Jei jums 18-35 m., galbūt susidomėsite?  

         Kovo 20 - 21 d. ir balandžio 24 - 25 d. organizuoja-
mos NUN RUN ekskursijos, truksiančios parą ar šiek tiek 
ilgiau. Surinkta merginų grupė turės išskirtinę galimybę 
aplankyti 3-4 vienuolynus ir artimiau susipažinti su vie-
nuolių seserų kasdieniu gyvenimu, veikla, buitimi ir pan. 
Seserys maloniai kviečia merginas šiai ne kasdien pasi-
taikančiai patirčiai, kurioje jus kartu melsitės, valgysite, 
bendrausite, dalinsitės gyvenimiška patirtimi ir t.t. Seselės 
pasirūpins transporto priemonėmis ir visomis išlaidomis. 
      Jei susidomėjote ar būtų reikalinga išsamesnė infor-
macija apie ekskursiją, prašome registruotis pas ses. Lo-
vina Pammit tel.: 815-464-3873 arba el. paštu: Lovi-
na.Pammit@provena.org 
       Šį ekskursijų projektą remia Office for Religious/
Chicago Archdiocesan Vocation Association (CAVA). 

Montessori mokyklėlė “Žiburėlis” 

       Kovo 7 d., šeštadienį, 9—11 val. r. vyks Montessori 
mokyklėlės “Žiburėlis” atvirų durų diena. Bus proga susi-
pažinti su mokyklos direktore, klasėmis bei mokymo me-
todika. 
      “Žiburėlis” veikia savaitės dienomis Pasaulio lietuvių 
centre.  Priimami vaikai nuo 3 iki 6 metų. 
Norintiems daugiau informacijos, prašome kreiptis tel.: 
630-257-8891 ar www.ziburelis.org        
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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 

       AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE. 
       Maldomis amžinybėn palydime Joną Andriukaitį, 
Stasį Žilevičių ir Alfonsą Buroką. 
      Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirusiojo gi-

minėms ir artimiesiems. 

Lietuvos vardo  
tūkstantmečio koncertas: 

“DAINAVA” 
ir Zubovų duetas 

            Lietuvių Meno Ansamblis „Dainava“ bei Lietuvos 
respublikos generalinis konsulatas Čikagoje Lietuvos tūks-
tantmečiui bei Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminė-
ti visus kviečia į koncertą „Gratulationes Lithuaniae“- 
kovo 8 d. 3 v. p. p. Harris teatre (205 E. Randolph Drive).  

         Koncerte skambės Čiurlionio, Martinaičio, Sasnaus-
ko, Bethoveno ir Bramso kūriniai, kuriuos drauge su 
“Dainava” atliks pianistai iš Vilniaus Sonata ir Rokas Zubo-
vai. Pagrindine renginio puošmena taps specialiai šiam 
koncertui kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės sukurtos 
“Lietuviškos siuitos” premjera.  
 
        Koncertas vyks tik vieną dieną, tad paskubėkite įsi-
gyti bilietus jau šiandien. Kaina: $45, $35, $25 (50% nuo-
laida moksleiviams (iki 16-kos metų), $10 nuolaida stu-
dentams su pažymėjimu). Bilietų ieškokite Harris teatro 
bilietų kasoje (312) 334-7777 ir lietuviškose parduotu-
vėse.          

ŽINUTĖS 

Metinė vyskupijos rinkliava 
 Šiandien tęsiama Catholic Appeal rinkliava Čika-
gos arkivyskupijos sielovados bei labdaros uždaviniams. 
Visa eilė Misijos narių gavo priminimus tiesiai iš vyskupi-
jos paštu, kiti per pereito sekmadienio Mišias turėjo progą 
paaukoti ar įsipareigoti aukai. Šiandien antroji galimybė 
Mišių metu pasižadėti per penkis mėnesius paaukoti įna-
šą arba jį atsiųsti paštu. 
 
“Artumos” žurnalas 
 Lietuvos Caritas leidžiamas žurnalas “Artuma” 
kas mėnesį padedamas ant staliukų prie bažnyčios įėji-
mo. Misija prenumeruoja 20 egz., už atskirą numerį kvie-
čiama dėžutėn įdėti 2 dol. Anksčiau skirtas vien šeimai, 
dabar yra vienintelis katalikiškas žurnalas Lietuvoje su 
įdomiais straipsniais įvairiausias klausimais. 

           Čikagos kunigų vienybės metiniame renginyje 
kard. J. Bernardino žymuo įteiktas vysk. Gustavui Garcia-
Siller. Šv. Ignaco gimnazijoje vykusioje šventėje KV įteikė 
mokslo stipendijas penkioms moterims, dirbančioms arki-
vyskupijos sielovadoje. Stipendijos buvo įsteigtos prieš 25 
m. , kad moterys turėtų ryškesnį ir svaresnį vaidmenį Baž-
nyčioje. Lėšas sudeda patys kunigai. 

nei atsakymų, - ateikite ir dalyvaukite kun. Valdo Aušros 
vedamoje Biblijos skaitymo grupėje, kuri rinksis Ziono 
liuteronų parapijos patalpose (9000 S. Menard, Oak 
Lawn. Užsiėmimai prasidės kovo 1 d., 1 val. p. p. po lie-
tuviškų pamaldų (jos prasideda 11:30 val.r.) ir vyks kiek-
vieną sekmadienį. 

BIBLIJOS SKAITYMO GRUPĖ 

         Jei skaitote Bibliją ir turite klausi-
mų, jei dar niekados neskaitėte, bet 
jaučiate, kad jūsų gyvenimas atsidūrė 
akligatvyje, jei  turite daugiau klausimų 

        Koncerto dieną organizuojami autobusai iš PLC—
išvyks 1:30 val. p.p. Kaina - $10. Iš anksto registruotis  
galima "Dovanėlėje" (šeštadieniais ir sekmadieniais) arba 
paskambinti Romui Kronui tel.: 630- 968-0184. 

RINKLIAVA 

Vasario     1 d. 9 val.  - $1771 
 11 val.  - $2003 
 6 val.  - $430 

Vasario     8 d. 9 val.  - $1524 
 11 val.  - $1541 
 6 val.  - $179 

Vasario    15 d. 9 val.  - $1112 
 11 val.  - $1722 
 6 val.  - $342 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, vasario 22 
9 v. r. - už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-už verpsčių būrelio mirusias nares: Ramunę Lukienę, 
Aldoną Markelienę, Nijolę Maskaliūnienę, Haliną Plauši-
naitienę, Oną Siliūnienę-Mamunėlę 
-už Romualdą Stundžią (mirė Lietuvoje) 
-už Petrą Steponavičių (Sofija) 
-už Adelę Černienę, Augustiną Orentą 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Joseph Ziarko (13 m.) 
-už Juozą Stasiulį (šeima) 
-už Oną Balskienę ir Praną 
-už Bernadetą Kalpokienę (1, 5 m.) 
-už Ireną Smieliauskienę (Paliulienė) 
-už Vladą Norušį 
-už Paulių Liandsbergą (šeima) 
-už Joną Daugėlą (Jūra ir Algis Bakaitis) 
-už Moniką Stanaitienę (5 m.) (šeima) 
-už Justiną Stanaitį (16 m.) (šeima) 
-už Dalią Aukštinaitis 
-už Bačinskų šeimą 
-už Bronių  ir Angelę Dirškus 
-prašant Dievo palaimos  šeimai 
-už Rozaliją, Juozą ir Donatą Gargasus 
-už mirusius Lietuvių fondo narius 
-už Kostą Mikužienę (Mikužių šeima) 
-už Stasį Aukštuolį (2 m.) 
-už Stanelių giminės mirusius ir Petrą Vilių 
-už Eugenijų (žmona) 
-už Lukšių ir Ališauskų mirusius (Marija) 
-už Juliją Kliokis (Lidija ir Jonas) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - padėka už suteiktas malones ir praregėjimą 
Pirmadienis, vasario 23 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, vasario 24 
8 v. r. - už Stasę Budrienę 
-už Rožę Jasinskienę 

Trečiadienis, vasario 25 - Pelenų diena 
8 v. r. - specialia intencija 
7 v. v. - specialia intencija 

Ketvirtadienis, vasario 26 
8 v. r. - už Mariją Pranskevičius 
-prašant šv. Antano pagalbos 

Penktadienis, vasario 27 
8 v. r. - už Valeriją Lavinskienę 
-už Bronislavą ir Juozą Balnius 
Šeštadienis, vasario 28 
8 v. r.– už Algį Tonkūną (šeima) 
-už Praną ir Bronę Pilipauskus 
-už Zofiją ir Bronių Mozoliauskus 
-už Joną Puodžiūną ir giminės mirusius 
-prašant palaimos Irinos šeimai 

Sekmadienis, kovo 1 
9 v. r. - už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Praną Narį (“Sietuvos” draugija) 
-už Engelbertą Andrušį (žmona) 
-už Bronių Siliūną (A. Lietuvninkienė) 
-už Liudą Volodką 
-už Alfonsą 
-už Oną ir Stasį Predkelius (šeima) 
-už Liudviką Šmulkštį (20 m.) 
-už Gabrielę Dzirvonienę (Paliulienė) 
-už Algį Tonkūną (Polikaičiai) 
-už Natalijos šeimos sveikatą (močiutė) 
-už Robert J. Marusarz (30 d.) (žmona ir sūnus) 
-už Bronę Macnorienę (Laima ir Vacys) 
-už Kazį Oksą (Polikaičiai) 
-už Plečkaičius, Steponavičius ir Mariją Bartuškaitę 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Kurtis šeimai 
-už Navickus ir Pipirienę (anūkė) 
-už Mariją, Elžbietą, Vaclovą ir Konstanciją 
-už Oną Mažionytę (Danutė) 
-už Birutę Razminienę (Živilė Karaliūnaitė) 
-už Rozaliją, Juozą ir Donatą Gargasus 
-už mirusius Lietuvių fondo narius 
-už Kostą Mikužienę (Mikužių šeima) 
-už Stasį Aukštuolį (2 m.) 
-už Stanelių giminės mirusius ir Petrą Vilių 
-už Eugenijų (žmona) 
-už Lukšių ir Ališauskų mirusius (Marija) 
-už Juliją Kliokis (Lidija ir Jonas) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - speciali intencija 
Pirmadienis, kovo 2 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, kovo 3 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką (Aldona ir Zita) 
-už Adą ir Joną Juškas bei šeimos mirusius 

Trečiadienis, kovo 4 
8 v. r. - už Kazimierą Norvilą (mama) 
-už Musteikių šeimą (Rudaičių šeima) 

Ketvirtadienis, kovo 5 
8 v. r. - už Ireną ir Sigitą (Kubilių šeima) 
-už Pranę Marcinkienę (duktė Dana) 

Penktadienis, kovo 6 
8 v. r. - už brolį Gintautą 
-už Vytautą Šoliūną (Jonas ir Irena Smalsčiai) 
Šeštadienis, kovo 7 
8 v. r.– už Albiną Garūną (žmona)  
-už prel. Juozą Prunskį (sesuo) 
-už Nataliją Aukštuolienę (A. E. ir L. Paužuoliai) 



 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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