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GRUODŽIO 24 d. 2010 ŠEŠTADIENIS 
KŪČIŲ VAKARO MIŠIOS (Mišiolėliuose - 398 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Viešpats tavimi žavisi (Iz 62, 1-5) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tavo malones giedosiu 
per amžius. 
Antrasis skaitinys - Paulius skelbia Kristų, Dovydo Sūnų 
(Apd 13, 16-17. 22-25) 
Evangelija - Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, kilmė (Mt 1, 18-25) 

BERNELIŲ MIŠIOS (Mišiolėliuose - 401 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Sūnus mums duotas (Iz 9, 1-3. 5-6) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien mums gimė Išganytojas. 
Jis yra Viešpats Mesijas. 
Antrasis skaitinys - Dievo malonė pasirodė visiems 
žmonėms (Tit 2, 11-14) 
Evangelija - Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 1-14) 

LITURGINIAI SKAITINIAI  

SAUSIO 1, 2012 - SEKMADIENIS 
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA 
 
Pirmasis skaitinys - Jie tesišaukia mano vardo, ir aš 
juos palaiminsiu (Sk 6, 22-27) 
Atliepiamoji psalmė - Tebūna mums Dievas didžiai 
maloningas, telaimina mus ir tesaugo.  
Antrasis skaitinys - Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį 
iš moters (Gal 4, 4-7) 
Evangelija - Jie rado Mariją... (Lk 2, 16-21) 
 
Mišiolėliuose: 126   psl. - Mišių maldos 
                        415   psl. - Mišių skaitiniai  

 

KALĖDŲ DIENOS MIŠIOS (Mišiolėliuose - 406 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Visi pasaulio kraštai išvys... (Iz 52, 7-10) 
Atliepiamoji psalmė - Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo 
veikimą. 
Antrasis skaitinys - Dievas prabilo į mus per Sūnų (Žyd 1, 1-6) 
Evangelija - Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1, 1-18) 

GRUODŽIO 25 d. 2011 SEKMADIENIS 
KALĖDŲ RYTO MIŠIOS (Mišiolėliuose - 404 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Štai tavo Gelbėtojas ateina (Iz 62, 11-12) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė 
Viešpats. 
Antrasis skaitinys - Jis išgelbėjo mus ....(Tit 3, 4-7) 
Evangelija - Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį (Lk 2, 15-20) 

Sausio  1 d.    

 
9:00 

 
Petras Kisielius 

L. Aleksienė, V. Aleksaitė 
T. Čyvas 

 
Kovas ir Tauras Rugieniai 

 
11:00 

Violeta Valaitytė 
Kęstutis Sušinskas 

E. Ablingytė, P. Domanskienė 
V. Valaitytė 

 
Agnė Šiupienius 

 
6:00 

 
Audronė Rainienė 

  

Gruodžio 25 d.     

 
9:00 

Aušra Norušytė 
Žara ir Siga Kisieliūtės 

A. Jonikas, G. Jonikaitė, Ž. Jonikienė 
M. Poskočimas, P. Pranckevičius 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Rimantas Griškelis 

J. Maleiška, L. Šeškevičienė,  
R. Žilienė, P. Domanskienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

Gruodžio 24 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
4:00 p.p. 

Nerija Čuplinskaitė 
Vytas Čuplinskas 

D. Kisielienė, O. Daugirdienė 
V. Siliūnienė 

 
Tomas ir Marija Čyvai 

 
11:00 naktį 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

I. Grigaitienė, R. Narbutienė 
Ses. Laimutė, S. Lisina, V. Kerelytė 

 
Tadas Vildžiūnas 
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PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS 

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas  
užsienio lietuvių katalikų Sielovadai 

      Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Europos bei Australijos žemynuose, 

 
 
 
 
            “Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.  Išvydę jie apsakė, kas 
jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį (…) Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, 
ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta” (Luko 2:16-17,20) 
 
  
 Kalėdų ryto šv. Mišių skaitinio ištrauka iš Luko Evangelijos: piemenėliams angelas nurodė, kur 
rasti ir kaip atpažinti gimusįjį Išganytoją. Kalėdų geroji žinia prasidėjo su paprastais piemenėliais, kurie 
pasiryžo ieškoti, ir radę, įtikėjo jog kūdikėlis tikrai Mesijas – Viešpats. Grižę namo garbindami ir 
šlovindami Viešpatį, jie savo liudijimu patyrė gyvą ryšį su Dievu.    
           Mes skaitome, ypač Evangelijose ir Jo pamokymuose, kad Jėzus yra tas, kuris mūsų kantriai 
laukia. O ko Jis iš mūsų reikalauja? Kad atsilieptume ir įgyvendintume savo krikščionišką tikėjimą 
religiniais veiksmais, bendruomeninėmis maldomis, aukomis, apeigomis ir  gyvu įsijungimu į bažnytinį 
gyvenimą. 
 Kalėdų slėpinys mus kviečia surasti gyvąjį Kristų ir Jį priimti savo gyvenime, savo namuose, 
šeimoje, parapijoje, bendruomenėje gerbdami Jį ir šlovindami Jo dieviškąsias savybes – gailestingumą ir 
visagalybę. Palaimintasis  Jurgis Matulaitis rašė savo dienoraštyje, Užrašuose,  kad “Krikščionys gerbia 
Dievą ne tik kaip Jo kūriniai ar tarnai, bet ypač kaip Jo vaikai …”   
 Praėjusių metų vasario mėnesį man teko aplankyti lietuvius kalinius tolimoje Peruvijoje, Limos 
mieste, kur kalėjimo patalpose šventėme Susitaikymo sakramentą ir šv. Mišias. Buvo įspūdinga 
paliudyti, kad ir tokiose sąlygose kaliniai nepraradę vilties, bet ja tikėdami, ieško būdų atpažinti Dievą ir 
Jį garbinti.  
 Žmogaus širdis, kuri suranda Dievo gailestingumą, tampa pajėgi tą gailestingumą dovanoti 
kitiems. Tai yra didžiausia ir brangiausia dovana, kai mes galime parodyti atlaidumą ir duoti vilties 
tiems, kurie gyvena skurde, apleistiesiems, nelaimės ištiktiesiems bei ligoniams.  Jėzus sako: “Palaiminti 
gailestingieji; jie susilauks gailestingumo” (Mt 5:7). 
 Švč. Mergelė Marija priimdama dieviškos motinystės Malonę, prisipažino savo maldoje 
Magnificat:  “Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo Gelbėtoju” (Luko 1:47). 
Kaip ir tie piemenėliai iš praeities, ieškokime Kristaus ir, Jį atradę, priimkime savo kaledinėje šventėje Jį 
garbindami ir šlovindami.  
           Jėzaus gailestingumo dvasia telydi Jus per 2012 metus. Linkiu palaimintų ir džiugių švenčių! 
      



2011                                                                       DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ      4 

 

DĖKOJA 

          Norėčiau nuoširdžiai padėkoti kalėdinio koncerto, kuris vyko gruodžio 11 d.,  dalyviams:  Misijos vaikų chorui 
“Vyturys“, solistei Agnei Giedraitytei ir choro vadovui Dariui Polikaičiui; smuikininkių ansambliui Norai, Lilijai ir 
Marisai Sadauskaitėms; solistėms Lijanai Kopūstaitei–Pauletti ir Vilmai Skučienei; Povilui Stroliai (gitara); 
koncermeisterei Loretai Meištininkienei; skaitovei Dalei Žarskienei; Misijos choro chormeisterei Genei Razumienei. 
 
          Ypatingai dėkoju Misijos chorui, kuris jau ilgus metuspuoselėja šią gražią kalėdinio koncerto tradiciją, dovanodamas 
klausytojams ir rėmėjams puikią šventę! Nuoširdų ačiū tariu už jų kantrybę, pasišventimą ir pastangas! 
          Linkiu visiems su džiaugsmu pasitikti Kūdikėlio Jėzaus atėjimą. Tegul šią nuostabią dieną širdis prisipildo 
meile, gerumu, protas -  išmintimi, o dvasia -  stiprybe ir viltim. Lai visos svajos išsipildo.  
         Būkite laimingi! Linksmų švenčių! 

 
                                                                                           Pagarbiai, 

                                                                                           Misijos choro vadovė Jūratė Grabliauskienė 

Kazio Motekaičio nuotraukos. 
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       Sausio 8 d., Trijų karalių šventę, Misijoje bus 
šventinama kreida raidėms K+M+B virš savo namų durų 
užrašyti  arba pašventintos kreidos gabalėlių bus galima 
pasiimti bažnyčioje nuo staliuko. 

              Gerbiamas prelatas Ignas 
Urbonas, prieš kelias savaites 
sulaukęs 101-ojo savo gimtadienio, 
nuoširdžiai dėkoja visiems už šia 
proga parodytą širdingą dėmesį, 
sveikinimus, linkėjimus, vaišes ir 
dovanas. Prelatas sveikina visus 
sulaukusius Kalėdų švenčių ir 
laimina, linkėdamas Dievo palaimos, 
globos, ramybės, tai pat tarpusavio 

šilumos, supratimo bei susiklausymo. 

        Kreipiamės į keliaujančiuosius į Lietuvą, prašydami 
nuskraidinti mažus elektroninius aparatėlius (network 
audio encoder—instreamer) Marijos Radijo projektui, 
jungsiančiam daug parapijų. Turim 30 nedidelių dėžučių 
(4x6 colių). Šie aparatėliai naudojami garso įrašams 
bažnyčioje. Tereikėtų juos nuvežti kun. Nerijui 
Šmerauskui. Visa informacija Misijos raštinėje. Ačiū! 

Prašome keliaujančių į Lietuvą 

PAL. J. MATULAIČIO MISIJOS 
KNYGŲ KLUBAS “LOGOS” 

 

      Skaitome religinio ir dvasinio 
turinio knygas.  Kartu susirenkame kas 
antrą savaitę aptarti kas buvo skaityta.  
Šiuo metu gilinamės į T. Dajczer  
knygos “Tikėjimo įžvalgos" mintis. Mielai kviečiame visus 
susidomėjusius prisijungti prie būrelio.  
      Kiti būrelio susirinkimai vyks po Naujų Metų. 
Sausio 9 d., pirmadienį, 7 v.v - aptarsime trečios 
dalies 1 (Krikštas), 2 (Sutvirtinimas) ir 3 (Eucharistija) 
skyrius. 
Sausio 23 d., pirmadienį, 7 v.v. - aptarsime skyrius: 
4 (Įsiklausyti į Dievo žodį), 5 (Aktualizuoti tikėjimą 
malda) ir 6 (Meilė - tikėjimo įsikūnijimas). 
      Vasario mėnesį pradėsime skaityti naują knygą.  
Kviečiame visus Misijos narius įsijungti į skaitymo būrelį. 
Informacija apie parinktą knygą, susitikimų vietą ir laiką 
bus paskelbta žiniaraštyje po Naujų Metų.     

       Gruodžio 31 d., šeštadienį, PLC organizuojamas 
vakaras palydėti senuosius ir sutikti Naujuosius metus. 
Vakaras skirtas JAV Lietuvių Bendruomenei ir Pasaulio 
Lietuvių centrui paremti.  Pradžia 7:30 val. v. Daugiau 
informacijos tel.: 630-673-3384. 

NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTĖS 

 

         Laikraštis “Darugas” širdingai sveikina visus su 
šventėmis. Galvojame, kad leidinio prenumerata yra išties 
puiki dovana draugams, tėvams, artimiesiems. Kaip tik 
dabar naujiems prenumeratoriams metinė laikraščio 
“Draugas”  prenumerata - tik $120. Galima užsisakyti 
internetu: www.draugas.org, naudojant ,,PayPal" (dešinėje 
pusėje ieškokite langelio ,,Sumokėti") arba siunčiant čekį 
paštu: 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. Ačiū, kad 
remiate lietuvišką spaudą. 

PRENUMERUOKITE “DRAUGĄ” 

        Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (Marquett 
Park), gruodžio 31 d. parapijos salėje organizuojamas 
Naujų Metų sutikimas. Muzikinė programa Ričardo ir 
Giedrės Sokų. 
         Kviečiama iš anksto užsisakyti vietas ir nusipirkti bilietus 
iki gruodžio 26 d. Skambinti Audrai tel.: 773-776-4600. 

 

SVARBIOS 2012-ųjų DATOS 
 

 

sausis 

Sausio 1 d. - Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja 
                                                 (Maldų už taiką diena). 

Vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena 

        2012-tieji - palaimintojo 
Jurgio Matulaičio garbei. 

Vasario 22 d. - Pelenų diena 

Kovo 3 d. - šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas 

Balandžio 8 d. - Velykos 

Gegužės 20 d. - Šeštinės 

Gegužės 27 d. - Sekminės 

Birželio 10 d. - Devintinės 

Birželio 15 d. - Švč. Jėzaus Širdis 

Rugpjūčio 15 d. - Žolinė 

Gruodžio 8 d. - Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis 
                                                               Prasidėjimas. 
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ŠVENTOS MIŠIOS 

PRADŽIA IR ŽODŽIO LITURGIJA 

Mišių pradžios giesmė 
“Sveikas Jėzau gimusis”    J. Naujalis 
 
1. Sveikas Jėzau gimusis, šventas Dievo Kūdiki,       2. Kanklėmis kankliuokime, sutartinę leiskime 
Brangią dieną švęsdami Užgimimo Viešpaties.              Brangią dieną.... 
Linksminkimės ir džiaukimės,                                     3. Dangus mums jau artinas, žemėj žmonės linksminas 
Dievui garbę duodami giedokime.                                   Brangią dieną... 
 

 
 
 

 
 
 

Garbės himnas  
Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė geros valios žmonėms!  
Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, 
garbiname tave, gėrimės tavo didžia garbe, 
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! 
Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, 
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau 
Tu naikini pasaulio nuodėmes - pasigailėk mūsų 
Tu naikini pasaulio nuodėmes - priimk mūsų maldavimus 
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje - pasigailėk mūsų 
Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, 
tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia 
Dievo Tėvo garbei. Amen. 

Pirmasis skaitinys (atsisėdame)   

                                 Pasisveikinimas (stovime) 
Kunigas: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Visi: Amen. 
Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi:   Ir su tavimi.                                  

  6 

         Mielieji Misijos nariai ir svečiai! Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Štai ir 

vėl švenčiame nuostabios Paslapties slėpinį, Viešpaties angelo 

žodžiais kviečiančiam mus didžiam džiaugsmui - “Šiandien Dovydo 

mieste jums gimė Išganytojas! (Lk 2, 11). Esame išsipildžiusio 

pažado dalininkai. Artinkimės prie Kūdikėlio džiaugsminga ir ramia 

širdimi, besąlygiškai tikėdami Dievo Meile, atėjusia į pasaulį, 

priimkime ją. Žmogaus širdies Betliejus yra ta vieta, kur Dievas nori 

gyventi. Atsiverkime, šlovinkime Viešpatį, džiaukimės, mylėkime! 

Nuoširdžiausiai sveikiname visus ir dėkojame, kad esate čia, kad 

drauge švenčiame šią dieviškąją malonę. Būkite laimingi ir palaiminti! 
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 Tikėjimo išpažinimas (stovime) 
 
 Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės,  
 regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. 
 Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, 
 prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: 
 Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo: 
 gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. 
 Per jį visa yra padaryta.  
 Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. 
 Šventosios Dvasios veikimu  
 priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. 
 Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų 
 buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. 
 Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,  
   trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. 
 Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, 
 Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. 
 Tikiu Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, 
 kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą 
 ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. 
 Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią, 
 pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. 
 Laukiu mirusiųjų prisikėlimo 
 ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. 

 
  

 Atliepiamoji psalmė 
Atkartotinės: 
 
Kūčių vakaro:   Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius. 
Bernelių:  Šiandien mums gimė Išganytojas. 
   Jis yra Viešpats Mesijas. 
Kalėdų ryto:  Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats. 
Kalėdų dienos: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą. 
Šv. Šeimos:  Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, 
   kad laikotės jo parodyto kelio. 

                                       Antrasis skaitinys 
  
                                       Aleliuja (atsistojame) 
 
                                       Evangelija (stovime)  
 
                                       Pamokslas (atsisėdame) 

 Visuotinė tikinčiųjų malda (atsistojame) (po kiekvieno kreipinio visi kartu atsiliepiame) 
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Atnašavimo giesmė 
Rinkliava (Mišių dalyvių nuoširdi, dosni auka atspindi šventų Kalėdų dvasią. Matulaičio misija dėkoja visiems, 
nuoširdžiai prisidedantiems prie jos veiklos. Misija atvira žmonėms per Kalėdas, Velykas ir dar 363 dienas per 
metus. Išsilaikome remiami narių įnašu, svečių bei viešnių dosnumu, įvairiais renginiais, aukomis. Dauguma 
tarnysčių yra visuomeninio pagrindo ir savanoriškos. Išlaikyti tarnystes, veiklą, religinį vaikų, paauglių bei suaugusių 
švietimą, aprūpinti bažnyčią bei raštinę reikmenimis ir priemonėmis, šelpti labdaringą veiklą... finansai remiasi 
sekmadienių bei švenčių rinkliavomis. Čekiai rašomi “Matulaitis Mission” vardu. Dėkojame visiems.) 
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                                              AUKOS LITURGIJA 
 
Dėkojimo giesmė (stovime) 
Kun.: Viešpats su jumis Visi: Ir su tavimi 
Kun.: Aukštyn širdis! Visi: Keliame į Viešpatį 
Kun.:  Dėkokime Viešpačiui Dievui Visi: Verta ir teisinga 
 
Šventas 
Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių Dievas! 
Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. 
Osana aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana! 
 
Eucharistijos malda (klaupiamės) 
Kun.: Tikėjimo paslaptis 
Visi: Mes skelbiame, Viešpatie, tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, 
 laukdami tavęs ateinant (kunigas toliau tęsia maldą) 
Kun.:  Per jį, su juo ir jame Tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia 
 visa garbė ir šlovė per amžius 
Visi: Amen. 

 

Komunija (stovime) 
Kun.:     Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė: 
Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo 
 vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip 
 danguje, taip ir žemėje. 
 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk 
 mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kalti-
 ninkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. 

Kun.: Gelbėk mus, Viešpatie, ... Mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. 
Visi:  Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius! 
Kun.:  Viešpatie Jėzau Kristau … Tu gyveni ir viešpatauji per 
amžius. 
Visi:  Amen. 
Kun.: Viešpaties ramybė visada telydi jus. 
Visi:  Telydi ir tave. 
Kun.: Palinkėkite vieni kitiems ramybės. 

Dievo Avinėli (atsiklaupiame) 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Pasigailėk, pasigailėk, pasigailėk mūsų .      2x 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę, mums suteik. 
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Kun.:     Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą. 
Visi: Viešpatie, nesu verta(s), kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks. 

Šv. Komunijos priėmimas.  Priima visi  Pirmosios Šv. Komunios priėję katalikai, kurių širdys neapsunkintos didele 
nuodėme. Komunija priimama ant liežuvio arba į sudėtus delnus. Į kreipinį “Kristaus kūnas” atsakoma “Amen”. Komunija 
suvalgoma tuoj pat ją priėmus. Artėdamas prie Komunijos dalytojo/s žmogus iš pagarbos linkteli galva. Maži vaikai ir Komunijos 
nepriimantys asmenys kviečiami sukryžiuoti rankas ant krūtinės, prieiti prie Komunijos dalytojo/s ir priimti palaiminimą kryžiaus 
ženklu ant kaktos - simboliškai dalyvauti Komunijoje. Pagal tradiciją, bažnyčioje nepalaimintoje Santuokoje gyvenantys turėtų 
pasitarti su klebonu, kapelionu ar kitu asmenimi apie galimybę gyventi sakramentinėje Santuokoje. 

KRISTUS YRA MŪSŲ TARPE. 
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Mišių pabaigos giesmė    
“Linksmą giesmę”                                                        J. Naujalis                         

 
 
  
 
 

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. 

 

Komunijos giesmė (sėdime) 
 
Komunijos malda (stovime) 
 
Palaiminimas (stovime) 
 
Telaimina Dievas visus susirinkusiuosius,  
dalyvavusius šiose šv. Mišiose. 
 
Kun.: Viešpats su jumis. 
Visi: Ir su tavimi. 
Kun.:  Tepalaimina jus visagalis Dievas - Tėvas, ir Sūnus, ir  
 Šventoji Dvasia. 
Visi: Amen. 
Kun.:  Telydi jus Viešpaties malonė. 
Visi: Dėkojame Dievui. 

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  
Kristinai: kristina79@gmail.com 
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Kviečiame įstoti į Misiją 
 JAV-se žmonės įsirašo nariais kurioje nors parapijoje. Dar nepriklausantys jokiai parapijai ar norintys 
priklausyti ir kuriai nors lietuviškai parapijai raginami registruotis  -Marijos Gimimo Marquette Parke, Nekalto 
Prasidėjimo Brighton Parke, Šv. Antano Ciceroje ar Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte. 
 Narystė užmezga pastovesnius ryšius, užtikrina parapijos išlaikymą bei veiklą, palengvina dokumentų 
sudarymą. Adresai bei duomenys – tiktai parapijos/misijos vidaus reikalams. Nariai kiekvienais metais gauna 
savaitinius rinkliavoms vokelius. Metams pasibaigus, pageidaujantys gauna IRS mokesčių apskaitai dokumentą.  

Linksmą giesmę mes užtrauksim, 
Į padanges balsiai šauksim: 
Gimė mums jau Atpirkėjas 
Iš Marijos štai Betliejuj. (Pr.) 

Piemenėliai gavę žinią 
Ir Aukščiausiąjį pažinę, 
Sveikino jį džiaugdamiesi, 
Šaukdami - Tu Dievas esi. (Pr.) 

Priegiesmis: 
     Muškim būgnais, trimituokim, 
     Jėzui garbę atiduokim, 
     Šiandien mums Užgimusiam. 

         Ačiū visiems Mišių dalyviams už gražų dalyvavimą. Dar kartą sveikiname su šventėmis. Jums ir jūsų 
šeimoms linkime Dievo palaimos ir globos ateinančiais Naujaisiais metais.   
       Misijos žiniaraštis yra spausdinamas visiems Misijos nariams ir svečiams. Jį  galima pasiimti į namus. 
Čia rasite reikalingas Misijos koordinates, žinias, švenčių ir renginių kalendorių. 
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PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAI - 2012! 

 

        “BENDRUOMENĖS KNYGA”     
 
        Įdomiausias Matulaičio misijos 20-mečio švenčių 
palikimas yra „Bendruomenės knyga“. Šimtas didelių 
lapų su šeimų, asmenų, būrelių, vienetų nuotraukomis, 
piešiniais, įrašais. Virš metų bažnyčioje, nuolat 
vartomas ir žiūrimas. 2012-ieji yra Misijos oficialaus 
įsteigimo 22-ieji metai. Iš 150 narių išaugo į 723 
registruotų šeimų arba paskirų asmenų. Renginiai, 
šventės, kasdienis rūpestis ir veikla - 366 dienas per 
metus, stengiamasi susisiekti su daugiau lietuvių ir 
lietuvių kilmės tikinčiųjų bei ieškančiųjų Dievo. 
 
          ŠIEK TIEK DUOMENŲ 
 
 Spalio mėn. visa Čikagos 
arkivyskupija skaičiavo savaitgalio Mišių 
dalyvius. 2011 m. Misijos skaičius kiek 
mažiau negu 700, atėjusių švęsti Mišias 9, 
11 ir 6 val. vak. Žinoma, daugiau žmonių 
susirenka ypatingoms progoms ar esant 
reikalui. Šiais metais turėjome 60 
laidotuvių (parapijiečių ar iš kitur atvežtų). 
Krikštynų - apie 70-80, dalyvaujant tik 
keliems arba net šimtui artimųjų. Šiemet 
krikštijome trynukus (per klaidą prasitarta 
„tryniai“). 2010-ųjų Kalėdos sukvietė 2716, 2011 
Velykos – 3065 dalyvių. Nenuostabu, kad Kalėdų 
rinkliavos buvo 14,275 dol., nors apie 1200 asmenų 
krepšelin įmetė po vieną dolerį. Misijos metinės 
pajamos iš rinkliavų buvo 274,527 dol., prie to 
pridėtinos kitos pajamos kaip už kalėdaičius, ypatingos 
rinkliavos, palikimai, stambesnės proginės aukos. 
Vyskupijos nustatyta 12 rinkliavų šalpoms, 
vienuolijoms, misijoms, seminarijai, Caritui, lietuvių 
parapijos prisideda prie labai svarbios rinkliavos 
Lietuvių katalikų religinei šalpai (būstinė NY), 
palaikančiai svarbius projektus Lietuvoje. Vasario mėn. 
vyksta metinė vyskupijos mokykloms bei programoms 
rinkliava, numatoma surinkti 6% metinės apyvartos 
(Misija surenka beveik 13,000 dol.). Gavėnios „ryžių 
dubenėlio“ projektui - didžiausiai katalikų šalpos bei 
vystymosi įstaigai Catholic Relief Services CRS - buvo 
išdalyta mokyklų vaikams 800 taupyklių,  sugrąžinta  apie 

apie 100 paremti pasaulio vaikus.  Prie bažnyčios durų 
– skrynia, kurion visus metus lankytojai sudeda 
negendančio  maisto sandėliukams  – Vacys  ir  
Viktorija Šauliai nuveža pas seseris kazimierietes, o jos 
kas mėnesį atsiunčia padėkos raštą. Buvo ir trumpas 
kazimieriečių projektas rinkti plastmasinius maišelius, 
iš jų sulankstyti ar supinti gatvėje miegantiems 
čiužinius. 

            ŠVENTĖS IR SVARBESNI RENGINIAI 
 

 Sausio mėn. dvi dienas 
Ateitininkų namuose vyko 1-6 kl. vaikų 
Biblinė stovykla. Pernai – 73 dalyviai ir 
19 talkininkų. Kasmet parenkama 
ypatinga tema, mintis, daug rankdarbių, 
giesmių, užkanžiai, vaidyba. Visuotinis 
Misijos susirinkimas kviečiamas sausio 
pabaigoje aptarti metinės apyskaitos bei 
išrinkti tris naujus tarybos narius. 
Ekumeninės (krikščioniškų bažnyčių) 
pamaldos šiemet vyko Marijos Gimimo 
(Marquette Parko) bažnyčioje su 
nuostabiomis giesmėmis ir žodžiais. 
Gavėnios penktadienio vakarais – žuvies 

vakarienės, po kurių dalyviai kviečiami į susitelkimo 
vakarus. Šiemet jų tema buvo - žymios Švento Rašto 
moterys. Visi Sutvirtinimo kandidatai žino apie Sriubos 
pietus, nes patarnauja prie stalų. Tiekiama tik sriuba, 
juoda duona, pyragėlis, nes pelnas skiriamas Carito 
valgykloms Lietuvoje. Tėvo Antano Saulaičio SJ 50-
mečio  Jėzaus Draugijoje (jėzuitų vienuolijoje) šventėje 
buvo galima įsigyti jo naują knygą „Ar žmogus tikrai iš 
molio?“. Vėlines kasmet švenčiame Mišiomis ir žiburėlių 
eisena į PLC kryžių kalnelį, kuriame jau stovi 19 įvairių 
kryželių. Gruodžio pradžioje kavute paminėtas prel. 
Igno Urbono 101 m. gimtadienis. Metinė 
bendruomenės diena šiemet pasitaikė lietinga,  
užsiėmimams, tarnysčių pristatymams teko burtis 
bažnyčios viduje. Meniniame projekte kreida piešėme 
ir spalvinome 12 žymių Lietuvos šventųjų, palaimintųjų 
bei žymių krikščionių pagal Viktutės Siliūnienės 
eskizus.          

2012-ieji yra 
Misijos oficialaus 
įsteigimo 22-ieji 

metai. 
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           ŠVENTOS APEIGOS IR SAKRAMENTAI 

          Misijos taryba stengiasi Krikštus sudėti į pirmojo 
sekmadienio Mišias arba antrojo šeštadienio popietes. 
Visi tėvai ir krikšto tėvai maždaug valandą aptaria 
Krikšto reikšmę, apeigas ir kitus klausimus su Daiva 
Kisieliene. Ligonių patepimo sakramentą kapelionas 
atšventė su 17 parapiečių ir jų artimaisiais, o Šv.  
Eucharistijos dalytojos Komuniją 1606 kartų išnešiojo 
ligoniams, esantiems namuose ir prieglaudose. 2010-
aisiais Santuokų buvo 16, dar kelios perkeltos į Lietuvą 
ar kitas parapijas. Po Velykų švenčiame Pirmąją 
Komuniją (apie 70 vaikų ir jaunimo), jie gegužės 
mėnesį gėlėmis vainikuoja Marijos statulą. 
Sutvirtinimo sakramentui jaunimo būrys ruošiasi 
ištisus metus, atlieka 12 tarnysčių, dalyvauja vieno 
vakaro rekolekcijose pas seseris kazimierietes 
Čikagoje. Naujasis pietvakarių vyskupas 
Andrew Wypych sutvirtino 34 mūsų ir 7 
Marquette Parko jaunuolius. Trys 
suaugusieji priėmė Sutvirtinimą Misijoje 
Velyknaktį. „Amerikos lietuvio“ leidėjo dėka 
Misijos sekmadieninės ir ypatingos Mišios 
įrašomos internete, kad namie ar toli 
esantys galėtų pasiklausyti ir taip 
prisijungti prie bendruomenės. Kelis 
sakramentus švenčiame Sekminių 
išvakarėse Mišiomis kiemelyje, tai proga 
atnaujinti Krikšto, Sutvirtinimo pažadus, 
vėl priimti Komuniją. Gegužės ilgąjį 
savaitgalį daug Misijos narių nukeliauja į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines Mišioms ir papuošti bei 
aplankyti kapus. Kas pirmadienį pavakarį bažnyčioje 
vyksta adoracija – Švč. Sakramento garbinimo 
apeigos, maldos valandėlė. 

              NESAME VIENI NEI VIENIŠI PASAULYJE 
 
 Kun. Artūras Sederevičius SJ beveik 3 m. 
talkino Misijoje, studijuodamas Lojolos universitete ir 
atlikdamas jėzuitų dvasingumo pusmetį Kalifornijoje. 
Birželio gale išskrido Lietuvon, dirba Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos direktoriumi. T. Gediminas Kijauskas SJ 
pavadavo kapelioną porą savaičių, atnaujino pažintis 
po daugelio metų Clevelande ir porą metų Vilniuje. 
Misija labai džiaugiasi, kad kartu su ses. Laimute 
Kabišaityte Misijoje jau antrus mokslo metus talkina 
ses. Judita Zabitaitė. Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vargdienių seserų vyresnioji ses. Ignė Marijošiūtė 
vedė labai įdomius pokalbius apie Misijos globėją pal. 
Jurgį Matulaitį. Taip pat esant progai, Mišias švenčia ir 
talkina: kun. Augustinas (Kazimieras) Kulbis iš servitų 
šventovės Our Lady of Sorrows, kun. Kęstutis 
Trimakas, t. Antanas Gražulis SJ, Marquette Parko 
klebonas kun. Jaunius Kelpšas, Holy Family Villa 
kapelionas prel. Jonas Kuzinskas ir kiti. 
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Misijų rinkliavai kalbėjo pranciškonas konventualas Don 
Harpin iš Indianos/Zambijos, apie Klaipėdos LCC 
universiteto projektus ir veikla kalbėjo Sharon 
Brubaker. Visi skaudžiai išgyveno kun. Arvydo Žygo 
mirtį (palaidotas Lietuvoje). Kelis kartus per metus 
skubiai atskrenda prel. Edmundas Putrimas, Lietuvos 
vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai. Jėzuitus, tarybą, jėzuitų gimnazijų rėmėjus 
kasmet aplanko provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ. 
2012-ųjų Didžiąją savaitę žada viešėti pranciškonas 
kun. Julius Sasnauskas. 

          STATYBOS, TAISYMAI, APLINKA 
 
 Gražiai auga Misijos pasodinti 6 medeliai PLC 
gegužinių kieme. Pirmaisiais metais nebuvo pavėsio, 
dabar jau net vienas staliukas telpa. Misija žadėjo 

vidinį PLC kiemelį paversti susimąstymo 
kiemeliu, bet nespėjo – reikėtų savanorių 
sudaryti planelį, sodinti ir perstatyti. 
Daugybė apylinkės parapijų turi mažus 
sodelius, maldos kiemelius. Lemonto 
laikraštis liepos gale aprašė mūsų kryžių 
kalnelį. Dabar naktį apšviesta 
švieselėmis. Kartu su PLC Misijos žmonės 
sudėjo lėšas naujoms grindims bažnyčios 
prieangyje (15,000 dol.). Zakristijos bei 
raštinės duryse iškalti langeliai, kad 
matytųsi viduje vykstantys užsiėmimai ar 
pokalbiai. Zakristija galutinai sutvarkyta, 
ištiestas naujas kilimas, nauja klausykla, 

raštinė pilnai įrengta kitoje bažnyčios pusėje. 2010 m. 
lapkritį buvo pataisytas didysis bažnyčios stoge kryžius 
po 18 m. nuo paskutinio taisymo. Reikėtų pagalvoti ir 
apie bažnyčios langų remontą. Kai kapelionas girdi vėjo 
švilpimą jų plyšiuose, pagalvoja apie japonų cūnamio 
nepalaidotas aukas, ieškančias amžino poilsio. Misijos 
biblioteka perkelta iš zakristijos į raštinę, suskirstyta 
pagal 16 sričių, daugiausia religinių, dvasinių knygų. 
Bažnyčioje ir raštinėje galima įsigyti žurnalų (Bitutė, 
Artuma, Laiškai bičiuliams, Žodis tarp mūsų). 

           TARNYSTĖS IR ATSAKINGIEJI 

              Misija turi 52 skaitytojus, baigusius trumpus 
kurselius apie Švento Rašto skaitymą ir apeigas.  
Komunijos dalytojų yra 27, talkinančių gausiau 
susirinkusiems Mišiose, jų 22 yra baigę trijų susitikimų 
kursus su ses. Janina Golubickaite apie ligonių 
lankymą. Misija padidino savo finansų komisiją nuo 3 
iki 5 narių, kad lengviau ir tiksliau galetų vykdyti 
vyskupijoje priimtą tvarką ir 2008-aisiais audito 
nustatytas gaires. Tarp šių buvo reikalavimas, kad 
rinkliavą pamainomis skaičiuotų skirtingi asmenys. 
Prieš pat Kalėdas vyko Misijos choro ir Vyturio choro 
metinis koncertas. Jūratė Grabliauskienė su vyresniais,  

Misijos sekmadienio 
Mišios jau įrašomos 
internete, kad ir toli  

esantys galėtų 
prisijungti prie 
bendruomenės. 
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 Darius Polikaitis su angeliukais labai gražiai nuteikė 
Kalėdų laukiančius tikinčiuosius. Vyturys gieda mokslo 
metų pirmą sekmadienį 9 val., Misijos choras – 11 val. 
ir ypatingomis progomis, taip pat mokslo metais. 
Metus kas sekmadienį 6 val. vak. Mišiose kanklėmis 
giesmes palydėjo Genė Razumienė. Misijos raštinė 
veikia tarp 9 ir 2 val. p.p. šiokiadieniais, už tai 
atsakinga Daina Čyvienė, daug talkina ses. Judita, kuri 
taip pat atsakinga zakristijoje. Kartais atsiranda 
savanorių arba atliekančių visuomeninę tarnystę, ypač 
kai reikia tvarkyti vokus, paplotėlius, adresus, 
puošmenis ir pan. Antradieniais sąskaitas tvarko Genė 
Treinienė. Nuolatinė tarnystė – virti kavą ir surasti 
pyragėlių kavutei po sekmadieninių Mišių. Vida 
Kosmoniene su talka pasirūpina ištikimais 
kavos lankytojais ir mielai kviečia visus po 
pamaldų pabendrauti. 

            NE PĖSTI, O TEKINI 

 Dvasinio, religinio ugdymo 
programų 2011-aisiais buvo nedaug: 
vasario mėn. - Komunijos ir Ligonių 
lankymo kursai, 14 narių dalyvavo 
vyskupijos parapinio vadovavimo dienoje 
Marijos gimnazijoje, gavėniai bei adventui 
išdalytos savarankiškos programos 
sąsiuviniai su baigiamuoju bendru 
įvertinimu – apžvalga, gavėnios laiku vyko 
trys vakarai apie žymias Šv. Rašto moteris ir Pacek 
šeimos koncertas su  giesmėmis bei skaitiniais, kas 
trečiadienį 6 val. vak. vyksta moterų maldos valandėlė 
bažnyčioje, nuolatos veikia Gyvasis rožinis, ses. Ignė 
du kartus vedė pokalbius, kurselius, knygų klubas 
„Logos“ renkasi pirmadieniais (žr. žiniaraštyje ar 
tinklalapyje skelbimus), adventą trys vakarai – įvadas į 
Senąjį Testamentą (tokie antradienių vakarų trumpi 
kurseliai vyks ir 2012-ųjų gavėnią); penki dalyvavo 
Pasaulio jaunimo dienos Čikagos programoje visa 
naktį; kapelionas reguliariai lanko europinių parapijų 
tarybos susitikimus ir, aišku, dekanato kunigų 
pasitarimus; Grasilda Petkienė ir ses. Laimutė 
Kabišaitytė studijuoja universitetuose pagal 
arkivyskupijos sielovados vadovų programą, panašią 
dviejų metų “Called and Gifted” programą baigė 
žiniaraštį redaguojanti Kristina Balniūtė.  

           Šį rudenį vyko 6 ketvirtadienių programa apie 
bendravimą santuokoje, globoja Psichologinės ir 
dvasinės pagalbos draugija. Pati arkivyskupija rengia 
TV reklamas „Katalikai grįžta namo“ (Catholics Come 
Home) nuo bažnyčios nutolusiems ar atbaidytiems, 
sudarė penkerių metų strateginį planą, į kurį įsijungia 
ir Misija. Patariamojoje taryboje yra Ignas Budrys ir 
ses. Laimutė. Šių metų tema - paaugliai, jauni suaugę, 
o 2012-aisias – sekmadienio Mišių vertė ir lankymas.  

Misijos tinklalapyje galima rasti visus duomenis, 
nuorodas, registruotis ir t.t. Nesusieta su Misija, bet 
labai svarbi programa yra trečiadieniais ir 
sekmadieniais susirenkantys Anoniminiai alkoholikai. 
Sekmadienių vakarais Misijos raštinėje taip pat vyksta 
alkoholikų šeimų narių Alanon susirinkimai. 

              JAUNIAUSIEJI IR JAUNIEJI 
 
 Maironio lituanistinė mokykla apie Vėlines 
švenčia savo metines šv. Mišias. Mažiausieji ateina 
bažnyčion pokalbiui ir pamaži pratintis prie maldos bei 
giesmių namų. Vyresni Mišiose skaito Šv. Raštą ir 
maldas. Šiemet visą lapkričio mėn. bažnyčios languose 
priklijuoti popieriniai „vitražai“ su mokinių iškarpytais 

kryžiais, kryželiais. Šiais metais tikybos 
mokytojos perkėlė Pirmajai Komunijai 
ruošą iš eilinių mokyklos pamokų į 
atskiras valandėles po pamokų ir 
sekmadienį po abiejų, 9 ir 11 val. Mišių. 
Ypatingoms progoms pamaldų giesmes 
palydi mokinių trimitai ar kiti 
instrumentai,  pasidžiaugiame  ir  
Sadauskaičių smuikų trejule. Vasarą 
krepšinio „stovyklos“ jauni žaidėjai vieną 
kartą atvedami į bažnyčią pasikalbėti, 
susipažinti, pamatyti. Misijos svajonė – 
bent kartą per metus suburti 
gimnazistus ir gal net studentus jaunimo 

Mišioms. Pakankamai jų moka groti instrumentais, kai 
kurie susipažinę su pvz., Taizė giesmėmis. Tai būtų ir 
proga karts nuo karto po Sutvirtinimo sakramento 
suburti 30-40 jaunų žmonių, nelaukiant kol bažnyčion 
ateis savo Santuokai už 10 m. 

              GRAŽIAI GIEDOTI - DVIGUBAI MELSTIS 
 
 Niekas nebeatsimena, kiek metų rengiamas 
Misijos giesmynas, bet jau artėja prie pabaigos. Labai 
ilgai užtrunka gauti autorines teises arba leidimą 
išversti (ar vertimu pasinaudoti). Net turėjome iš 
lietuvių kalbos atversti atgal į anglų, kad patikrintų 
turinį. Ilgiau trunka ir iš Lietuvos teises užtikrinti. 
Giesmynui vajus prasidėjo prieš metus – žmonės gali 
paaukoti 25 dol., į giesmyno egzempliorių įklijuojamas 
gražus lipdukas gyviems paminėti ar mirusiems 
įamžinti. Muzikai deda pastangų, kad visa bažnyčia 
įsijungtų giedoti, ligi šiol vis dalinami lapeliai su to 
sekmadienio giesmėmis, prieš Mišias pakartojamas 
psalmės priegiesmis, kad būtų lengviau visiems 
dalyvauti. 

Misijos svajonė - 
bent kartą per 

metus suburti daug 
jaunų žmonių 

jaunimo Mišioms.. 

      Misijos metinis susirinkimas – 2012 m. 
sausio 22 d., sekmadienį, po 11 val. Mišių. 
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Sekmadienis, gruodžio 25 - KALĖDOS 
9 v.r. -už Jadvygą, Alfonsą, Žukauskus ir Karalius (Vena) 
-už David Hagreen (Petras) 
-už Petrą, Viktoriją, Jadvygą ir Dalią 
-už Francišką, Juozą ir Alfonsą Ščerbus ir dr. Dėdiną 
-už Ievą Deveikienę (11 m.) 
-už Marijoną Balandienę ir Justiną Balandį 
-už Stanislavą Tautvaišienę, Valeriją Tautvaišienę ir 
Barborą Doveikienę 
-už Marijoną ir Kazimierą Žinaičius 
-už Matildą ir Justiną Ivanauskus 
-už Aleksandrą Valaitį ir Tatjaną Burnos 
-prašant sveikatos Ievai, Rokui ir Ričardui 
-už Paškevičių ir Šimoniučių gyvuosius ir mirusius 
-už Nataliją Čiburienę (sūnus) 
-už Oną Norvilienę (kaimynai) 
-už Ernestą Rumbinaitę ir Sandrą Galeckaitę 
-už Dalią Beinorienę (1 m.) 
-už Kotryną ir Domą Cesevičius 
-už Liucytę Kanaukaitę (sesuo) 
-už Tomą 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Joną Šiūrną 
-už Valeriją (Ieva) 
-už Igną Bačiūną 
-už Andrių Izokaitį (Janina Miknaitienė) 
-už Joną, Joaną, Antaniną ir Bronislovą 
-už Izabelę Žiniauskaitę 

MIŠIŲ INTENCIJOS  

 

11 v. r. - už Misiją 

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

Antradienis, gruodžio 27 
8 v. r. - už Sofiją Tekorienę (duktė) 
-už Aloyzą Žilinską (šeima) 

Penktadienis, gruodžio 30 
8 v. r. - už Joną Petrulionį 
-už Janiną Tallat-Kelpšaitę Prapuolenienę (8 m.) 

Šeštadienis, gruodžio 31 
8 v. r. - dėkojant Dievui už visas malones 
-už Jolandą Kerelienę (Lilė Juzėnienė) 
-už Juozą Brizgį (P. Brizgys) 
-už Konstanciją, Jurgį ir giminės mirusius 
-už Kazį ir Bronę Markus (1 m.) 

Trečiadienis, gruodžio 28 
8 v. r. - už Birutę Rekašienę 
- už Valę Dilienę 

Ketvirtadienis, gruodžio 29 
8 v. r. - už Bubulų šeimos mirusius 
-už Alfonsą Keliuotį 

Sekmadienis, sausio 1 
9 v.r. -už Margaritą, Joną ir Feliksą Krištopaičius 
-už Kazimierą ir Paulių Norvilus (šeima) 
-už Ireną Genčienę 
-už Vytą Raudį (J. ir V. Maleiškos) 
-už Ramonų ir Širkų šeimos mirusius 
-už Brizgių šeimos mirusius (P. Brizgys) 
-už Eleną, Leoną ir Kęstutį Ramanauskus 
-už Praną Ramaškevičių 
-už Juozą 
-už sunkiai sergančią Eleną 
-specialia intencija už Vidą 

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

Pirmadienis, sausio 2 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 3 
8 v. r. - už Jolandą Kerelienę (K. ir V. Stankai) 
-sveikatos Juozui ir šeimai 

Trečiadienis, sausio 4 
8 v. r. - už Petrę Maskolaitytę (Polikaičiai) 
- Dievo palaimos Danguolės šeimai 

Ketvirtadienis, sausio 5 
8 v. r. - už Agotą ir Feliksą Valaičius (šeima) 
-už Andrių Izokaitį (Asta ir Robertas) 

Penktadienis, sausio 6 
8 v. r. - už Juozą Brizgį (J. ir V. Maleiškos) 
-už Jolandą Kerelienę (Erika Brooks) 

Šeštadienis, sausio 7 
8 v. r. - už Juozą Brizgį (K. Saudargis) 
-už Vidos šeimą (P. Brizgys) 
-už Stasį Žarskų (šeima) 
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REMKIME MISIJĄ          Pal. J. Matulaičio misija, kaip ir visos 
bažnyčios bei parapijos, remiasi narių bei lankytojų 
dosnumu, atspindinčiu ir atsiliepiančiu į Dievo 
dosnumą kiekvienam ir visiems. Sielovadinė, 
švietimo, socialinė ir liturginė veikla grindžiama 
savanorių talka, įgūdžiais ir finansiniu įnašu.    
         Teišreiškia Jūsų dalyvavimas ir finansinė 
parama norą ir ryžtą drauge eiti krikšionišku keliu, 
sekti Kristų šioje bendruomenėje, daryti gerumo 
darbus savoje aplinkoje ir visoje Bažnyčioje.  

            Krikščionys tiki Dievą, visos gyvybės 
davėją, begalinio dosnumo šaltinį. Išmaldos bei 
bendrojo rūpesčio bažnyčia reikšmė yra mažais 
kasdieniais žingsneliais išpažinti priklausomybę 
Dievui už tai, kas esame ir ką turime.  
 
       Nuoširdžiausiai dėkojame remiantiems 
Misiją. Negalėtume gyvuoti ir vystyti jokios 
veiklos, jei nesulauktume Jūsų dosnios paramos. 
Telaimina Dievas “linksmą davėją”. Ačiū Jums! 

            Veiklos išmalda: dalyvauti kasdienėse Mišiose, 
skaityti ir pritaikyti Šv. Raštą, patarnauti zakristijonu ar 
rinkliavos rinkėju, valyti ar puošti bažnyčią, sutvarkyti 
darbo vietoje bendrą kambarį, valyti parką ar draustinį, 
išmokyti vaiką melstis. 
 Įgūdžių išmalda: įsijungti į bažnyčios chorą, 
sukurti ką gražaus ar pasodinti medelį, kažką pataisyti, 
savanoriauti pagal amatą ar profesiją, talkinti vyresnio 
amžiaus žmogui namų ruošoje. 
 Išteklių išmalda: išlaikyti seminarijoje klieriką, 
kas mėnesį aukoti varguoliams tarnaujančiai įstaigai, 
susitvarkyti su savo skolomis bei išmintingai prižiūrėti 
išteklius, nešti maisto vargstančiųjų sandeliukui, įnešti 
dešimtinę (pastovią, sutartą paramą parapijai).  

         “Argi ne taip: kas šykščiai sėja, šykščiai ir 
pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus.  
       Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje 
nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes 
Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jus 
apipilti visokeriopomis malonėmis, kad 
visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte 
aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet 
kokio gero darbo, (...) Tasai, kuris parūpina 
sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins 
jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti 
jūsų geradarybės vaisiams.” 

2 Kor  9,  
6-10 

 

Prisidedame veikla, įgūdžiais, ištekliais 

          2012 metų sekmadienių bei švenčių rinkliavai 
Misijos narių vokai šiemet bus išsiunčiami tiesiai į 
namus. Nebereikės dėžučių ieškoti prieangyje. Vokelių 
bendrovė išsiųs dviejų mėnesių vokelius 723-imis 
Misijos narių (šeimų, asmenų) adresais. Jeigu adresas 
yra pasikeitęs ar keisis, labai prašome pranešti į 
Misijos raštinę. 
 Taip pat primename aukotojams, kad visoms 
vyskupijos nustatytoms bei lietuviškoms rinkliavoms 
čekiai visuomet rašomi Misijos vardu - Matulaitis Mission. 

          2010 m. per visas Kalėdų šv. Mišias 
buvo surinkta $14,275.00.        
          Susirinko 2716 žmonių.  
          Išeitų - $5.25 iš kiekvieno asmens.  
 
          Ką šiandien galima nupirkti už $5.25: 
 
♦ 1 šventinę žvakę 
♦ pusantros valandos bažnyčios nuomos 
♦ vieną žurnalo “Bitutė” egzempliorių 
♦ ...ir panašiai... 



Renkasi antradieniais 7 val. vakare PLC skaitykloje (už 
Bočių menės). Priimami visi norintieji.  

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 
Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Nuo balandžio 1 d. 
iki spalio 31 d. - 6 v. vak. ir nuo lapkričio 1 d. -  5 v. p.p. 

KRIKŠTAS 

Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. susitarti su kapelionu dėl 
santuokos datos bei ruošos. 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 6 val. p. p. 
Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mišių arba 
susitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėnesio penktadienį 
išpažinčių klausoma ryte prieš šv. Mišias nuo 7:30 val. 
Bendruomeninės apeigos per adventą ir gavėnią. 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 

Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį per visas trejas Mišias bei 
antrą mėnesio šeštadienį ir sekmadienį 1:00 val.p.p. Per 
Gavėnią nebūna. Tėvų ir krikšto tėvų pokalbiai mėnesio trečią 
sekmadienį 10:15 val.r. Kreiptis į raštinę dėl datos. 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

Kapelionas-kun. Antanas Saulaitis SJ -  630-257-5613 

Kapelionas būna zakristijoje prieš ir po šv. Mišių. 

Šeštadienį ir sekmadienį - 5-6 val.p.p. 

Prelatas Ignas Urbonas -  630-243-0691 

Misijos seselės - 630-243-1070 

Ses. Laimutė Kabišaitytė (švietimo koordinatorė) ir 

Judita Zabitaitė (bažnyčios priežiūra) 

Jūratė Grabliauskienė  

(muzikos ir Misijos choro vadovė) - 630-362-4691 

Daina Čyvienė (raštinės administratorė) - 630-257-5613 

Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 

Darius Polikaitis (choro “Vyturys” vadovas) 

Kristina Balniūtė (žiniaraščio redaktorė) 708-769-8878 

Pirmadienį        8 val. r. - Komunijos apeigos               
Sekmadienį      9 ir 11 val. ryte 
                          6 val vak. 
Šiokiadieniais  8 val. ryte 

ŠVENTOS MIŠIOS 

        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. 

MISIJOS  TIKSLAS 



 
 
 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 
  December 25, 2011 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 16 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
                               There are EIGHT additional pages inserted.  
                                 1500 copies needed for this bulletin 
                                Please staple. 
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