
    

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 
Tinklapis: www.matulaitismission.com 

Tel.: 630-257-5613 

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. 
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VI VELYKŲ SEKMADIENIS 

„PASILIKITE MANO MEILĖJE!“ 
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ŠIOS DIENOS SKAITINIAI — VI VELYKŲ 
SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys – Ir pagonims buvo išlietos 
Šventosios Dvasios dovanos (Apd 10, 25-26. 34-35. 44-
48) 
 
Atliepiamoji psalmė –  Savo išganymą Viešpats 
apreiškė pagonims.  
 
Antrasis skaitinys – Dievas yra meilė (1 Jn 4, 7-10) 
 
Evangelija – Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti (Jn 15, 9-17) 
 
Mišiolėliuose:  236 psl. – Mišių maldos 
   688 psl. – Mišių skaitiniai  

GEGUŽĖS 20 D.  
VII VELYKŲ SEKMADIENIS 
 

Pirmasis skaitinys – Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo 
aukštyn (Apd 1, 1-11) 
 
Atliepiamoji psalmė –  Kai Dievas žengė aukštyn—
linksmybė aidėjo, gaudė trimitai Viešpačiui žengiant. 
 
Antrasis skaitinys – Tėvas pasodino jį danguose savo 
dešinėje (Ef 1, 17-23) 
 
Evangelija – Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo 
dešinėje (Mk 16, 15-20) 
 
Mišiolėliuose:  237 psl. – Mišių maldos 
   520, 691 psl. – Mišių skaitiniai  

METINIS KALENDORIUS 

Gegužė  

 Pirmoji Komunija visą gegužės mėnesį. 

 Krikšto pokalbis 20 d., 10:15 val. r. 

 Pal. J. Matulaičio sukakties Mišios 27 d., 3:30 p. p. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje  

(Marquette Park).  

 

Birželis 

 Vakaras „Drauge su Matulaičiu“  1 d.,  

        7 val. v., zakristijoje 

 Tėvo dienos novena nuo geg. 25 d. iki birželio 3 d. 

 Europinių parapijų atstovų posėdis 12 d., 12 val. 

 Krikšto pokalbis 17 d., 10:15 val. r.  

 

Rugsėjis 

 Vakaras „Drauge su Matulaičiu“  7 d.,  

        7 val. v., zakristijoje 

 Bendruomenės diena 16 d., 10:30 val. r. 

GEGUŽĖS 13 D.  
Skaitytojai: 
 
9 val. r.  Saulius Čyvas, Edita Ružienė  
11 val. r.  Aušrelė Sakalaitė, Vytas Čuplinskas  
6 val. v. Jolita Džiaugienė  
 
Komunijos dalintojai: 
 
9 val. r.  V. Siliūnienė, V. Aleksaitė,  
   O. Daugirdienė   
11 val. r. I. Grigaitienė , ses. Laimutė,  
   V. Kerelytė  
 
Patarnautojai: 
 
9:00 val. r. Lukas ir Tadas Stankai, Gilius Aleksa  
11:00 val. r.  Tanvilas ir Augvydas Kuncai  
 
 

GEGUŽĖS 20 D. 
Skaitytojai: 
 
9 val. r.  Rima Birutienė, Vida Brazaitytė  
11 val. r.  Irena Vilimienė; Algis Kazlauskas  
6 val. v. Jolanta Kilikevičienė  
 
Komunijos dalintojai: 
 
9 val. r.  T. Čyvas, D. Čyvienė,  
   J. Kurpis                              
11 val. r. E. Ablingytė, P. Domanskienė,  
   R. Marchertienė 
 
Patarnautojai: 
 
9:00 val. r. Marija Čyvaitė 
11:00 val. r.  Agnė Šiupienius 

LITURGINIS SAVAITĖS KALENDORIUS 
 
14 d. P  Šv. Motiejus, apaštalas 
 Apd 1, 15-17. 20-26; Ps 113; Jn 15, 9-17 
 
15 d. A  Apd 16, 22–34; Ps 138; Jn 16, 5–11  
 
16 d. T  Apd 17, 15. 22–18, 1; Ps 148; Jn 16, 12–15  
 
17 d. K    Apd 18, 1–8; Ps 98; Jn 16, 16–20  
 
18 d. P    Apd 18, 9–18; Ps 47; Jn 16, 20–23  
 
19 d. Š   Apd 18, 23–28; Ps 47; Jn 16, 23–28  

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_16,22-34
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_16,5-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_17,15.
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_17,22-18,1
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_17,15.
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_16,12-15
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_18,1-8
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_16,16-20
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_18,9-18
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_16,20-23
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_18,23-28
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_16,23-28
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Žinau tokias rankas, kurios visada laimina, žinau 
tokias akis, kurios juokiasi, kai kas yra arti, verkia, 
kai niekas nemato. Žinau tokią širdį, kuri niekada 
nenustoja mylėti, nors įskaudinta, visada atleidžia. 
Tai mamos rankos, akys ir širdis. Nėra per didelis 
tvirtinimas, kad visa, ką vertingiausio turime savyje, 
turime dėka savo motinos. Ji iš meilės mus 
pradėjo, pagimdė. 

Motina nuo pradžios veda savo vaiką prie 
Dievo. Tą Dievą vaikas pirmiausia gauna motinoje. 
Pagal jos panašumą kuria Jo paveikslą. Vaikas 
supranta motiną ir be ribų ja pasitiki. Jaučia tai, ką 
ji jaučia, nes motina daugiau pasako širdimi. Taip 
lyg sakytų - gerai, kad esi, myliu tave už tai, kad 
esi, myliu tave tokį, koks esi. Motina pirmoji mus 
priėmė atvira širdimi visiškai ir besąlygiškai.  Tokia 
yra motina, kuri uždengia nuo vaikų neigiamą 
gyvenimo pusę: skausmą, nepriteklius, 
nepatogumus ir atidengia visa, kas gyvenime 
gražiausia.  

Gražus ir išaukštintas yra motinos vaidmuo 
žmogaus gyvenime. Teisingai sakoma apie ją: yra 
vienas vardas tarp pasaulio vardų, vienas 
vienintelis spindintis vardas. Jame kvepia senas 
tvarkingas namelis, kur šnibžda sienos, o širdis 
daužosi ritmu. Skamba jame jaunystės akimirkų 
dainos, nerūpestingos, aiškios, džiaugsmingos, 
ilgesingos. Ir tiek prisiminimų, tiek sapnų 

 „Mano mama“ 

PAL. JURGIO MATULAIČIO GYVENIMAS: VAIKYSTĖ (tęstinys) 

prisapnuota, ašarų ir juoko, audrų ir saulės. 
Saldžiausias vardas ir labiausiai šventas, aiškiai 
šviečiantis gyvenimo migloje. Meiliai saldus 
besišypsančioms širdims, keliantis susižavėjimą ir 
graudžią ašarą akyje. Jei kas nori viename žodyje 
uždaryti šviesių jausmų žaibą iki paskutinių ribų, 
tegu priklaupęs ištaria tą vardą - vieną vienintelį 
švenčiausią vardą MOTINA. Motina yra tam, kad 
juokas neužgestų mūsų namuose, kad tave prieš 
naktį apgaubtų, kai sakai, kad nieko nėra su tavimi, 
kai aplink tamsu. Mūsų krikščioniškoje tikrovėje tai 
puikiai atlieka moteris - motina. Labai svarbu tęsti 
savo tautos tradicijas, palaikyti kultūra ir religiją.  

Tačiau tas motinos idealas paskutiniu metu 
pajuokiamas. Šiandien iš motinos norima, kad ji būtų 
šiuolaikinė moteris, kuri be rūpesčio vaikais ir 
namais dirbtų dažnai virš savo jėgų. Todėl  ji jaučiasi 
pavargusi, depresuojanti, nervinga ir neįvertinta. 
Reikia šiandien susirūpinti motina, sudaryti jai 
sąlygas auginti vaikus. Tas vaidmuo priklauso vyrui, 
tėvui ir vaikams, kurie turi padaryti viską, kad 
motinoms ir žmonoms palengvintų gyvenimą.  

Nors ir praėjus Motinų šventei pagalvokime, 
kaip galime joms padėti ir išbučiuokime rankas 
kiekvienas motinai, o jeigu nėra tokios galimybės, 
nors telefonu tegu liejasi joms linkėjimai ir 
palaiminimų žodžiai. O jeigu jau išėjo pas Viešpatį, 
melskimės už jas, kad būtų išganytos. 

 
Pagal kun. Krzystof Korcz Vebster 

Parengė kun. Edmundas Rinkevičius 

Autorinės teisės katalikiško mėnraščio šeimai  „ARTUMA“ . Parašė ses. O. Vitkauskaitė MVS, nupiešė S. Knezekytė (bus daugiau). 
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RINKLIAVA 

KRIKŠTAS 
 

Isaac Juozas Jonikas 
Aidan Kevin Jonikas 

Austan Michael Jonikas 
(Minooka) 

 
Tėvai: Aivaras ir Shawna (Sheber) Jonikai 
Krikšto tėvai: Egidijus ir Sonata Zingailos 

DIEVO ŽODŽIO APMĄSTYMAI 
 

 Netoli viena kitos senuose JAV rytų 

didmiesčiuose būdavo keletas katalikų bažnyčių – airių, 

lenkų, italų, prancūzų, vokiečių, lietuvių ar kitos tautybės. 

Trys parapijos Lemonte išsivystė iš tradicinių airių, lenkų, 

vokiečių. Ilgainiui gyventojai pasikeitė, pavyzdžiui, 

didžiulė Šv. Kryžiaus lietuvių bažnyčia Čikagoje su 1400 

sėdimų vietų - lietuviškų Mišių čia klausėsi 9 dalyviai, o 

bažnyčia buvo pilna „lotynų“, daugiausia meksikiečių 

kilmės gyventojų. Prieš šimtmetį Niujorke lietuviai perėmė 

buvusią vokiečių parapiją ir pan. Šiandien mūsų 

apylinkėje gyventojai kinta, amerikietiškose parapijose 

įvedamos pamaldos vietnamiečių, filipiniečių, lenkų, 

ispanų kalba. Kas ir kada priimami į vietinę katalikų 

bendruomenę? 

 Šį klausimą labai anksti, dar pirmame amžiuje 

Jeruzalėje svarstė apaštalai ir mokiniai: ar galima 

Kristaus sekėjais pripažinti „pagonis“ – ne žydų kilmės 

žmones, nesilaikančius žydų papročių? Pirmojo skaitinio 

vaizdas jaudinantis. Besprendžiant šį klausimą, Sekminių 

Dvasia nužengia ant pagonių šeimynos, romiečio namų. 

Tai pirmas žingsnis į platųjį pasaulį ir esminis sprendimas 

apie Kristaus sekėjų reikalavimus. Dievas yra su tais, 

kurie nuoširdžiai jo ieško, drauge klausosi, meldžiasi ir 

paklūsta Dievo žodžiui.  

 Tikėjimas yra dovana, nepriklausanti nuo 

amžiaus ar tautybės, nes tai bendrystė su Dievu, 

išreiškiama ištikima meile ir paklusnumu – atidumu 

Jėzaus mokymui. Jo vaisiai – džiaugsmas, pasitikėjimas 

Dievu ir bendruomene. 

 
Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Paruošta pagal „Amerikos lietuvis“ 

Birželio 29—liepos 1 d. REFLECT Catholic Singles Retreat 
organizuoja apmąstymo savaitgalį vienišiems žmonėms, 
kuriems virš 30—50 metų. Renginys vyks Cardinal Stritch 
Retreat House, Mundelein. Kaina—tik 175 doleriai už valgį ir 
vienvietį kambarį. Daugiau informacijos sužinosite 
paskambinę tel. (312) 532-8286, parašę e-pašto adresu 
reflect.illinois@gmail.com arba aplankę tinklapį 
www.ReflectRetreat.com. 

 Šį bei ateinantį sekmadienį Misijoje bus renkama 
parama Čikagos „Catholic Charities“. Tai yra vienintelė 
rinkliava metuose paremianti šią organizaciją. Kasmet 
Čikagos „Catholic Charities“ suteikia pagalbą daugiau nei 
1 mln. žmonių. Vien tik pietvakariniuose priemiesčiuose 
kas mėnesį „Catholic Charities“ parūpina maisto daugiau 
nei 2300 žmonių, suteikia gyvenamąją vietą 57 šeimoms, 
kurios prieš tai neturėjo kur gyventi, taip pat suteikia 
financinę paramą šimtams žmonių, kad jie neprarastų 
savo būsto dėl ligos, ištiktų traumų ar nedarbingumo. 
 Žmonės, kuriems padeda ši organizacija yra 
mūsų kaimynai. Gali atrodyti, kad aplink mus nėra 
benamių ar alkanų žmonių, kad jie kažkur toli, tačiau taip 
nėra. Praeitais metais organizacija padėjo šešiems 
žmonėms gyvenantiems čia pat, aplink Pal. J. Matulaičio 
Misiją.  
 Tikimės, kad šį sekmadienį kiek galėdami 
prisidėsite prie „Catholic Charities Appeal“ rinkliavos ir 
kartu užkirsime kelią skurdui ir padėsime žmonėms mūsų 
bendruomenėje.  Dėkui Jums! 
 
Daiva Priščikaitė 

Gegužės 22 dieną, antradienį,  
7-7:30 val. v. Pal. Jurgio Matulaičio Misi-
jos vaiku choras „Vyturys“ bažnyčios 
prieangyje rengia trumpą koncertą.  
Prašome apsilankyti! 

Pirmąją Komuniją gegužės 13 dieną 
 

per 9:00 val. r. Mišias priima:  
Tomas Gilvydis  
Andrew Hoch  

Gabrielė Kulikauskaitė  
 

per 11:00 val. r. Mišias priima: 
Oskaras Antanaitis  

Lora Banėnas  
Victoria Finwall  

Emilia Kunickaitė  
Aida Skaraite  

Nicolas Skinkys  
Nerija Šepkutė 

Gegužės 6 d. 
 
9 val. r.   $2181 
11 val. r.   $2054 
6 val. vak.  $ 279 
 
Kitos aukos  
  
Prelato Urbono auka Misijai  $120 
Aukos gautos paštu     $220 

Maryann Klopfenstein auka Misijai   $500 

http://www.reflectretreat.com/


Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  

Daivai: LDAIVA@yahoo.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 
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ŽINUTĖS Gegužės 27 d., sekmadienį, 3:30 p. p. Švč. 

Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke vyks 

iškilmingos šv. Mišios minint Pal. Jurgio Matulaičio  25-

ąsias beatifikacijos metines. Mišiose dalyvaus Čikagos 

arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI, vyskupas 

Andrew Wypych, giedos meno ansamblis „Dainava“, 

vadovaujamas Dariaus Polikaičio, parapijos choras ir 

muzikas Ričardas Sokas bei solistė Giedrė Sokienė. Po 

Mišių vyks šventinė vakarienė Beverly Country Club, 

8700 S. Western Ave., Chicago, IL 60629. Kaina vienam 

asmeniui 35 dol. Daugiau informacijos tel. 773-776-4600. 

PAL. J. MATULAIČIO MISIJOS KNYGOS KLUBAS 
„LOGOS“ 

Priminimas visoms LOGOS knygos 
būrelio narėms: renkamės rytoj, gegužės 14 d. 
7:00 v. v.  Aptarsime pal. J. Matulaičio dieno-
raščio „Užrašai“ psl. 223 – 270.   

Už dviejų savaičių (gegužės 28 d.) bus 

priešpaskutinis susitikimas. Tam vakarui prašome 

perskaityti psl. 271 – 308. 

Mylėkite vienas kitą taip, kaip aš Jus myliu 

Mūsų Misijoje pagalba kitiems paaukojant Catholic Chari-
ties organizacijai tapo svarbia Motinos dienos šventės 
dalimi. Ačiū Jums. Paaukoti dar galima internetu: 
www.catholiccharities.net/donate, čekius siųsti adresu: 
721 N. LaSalle St, Chicago, IL 60654. 

 Balsavimas į JAV LB Tarybą vyksta jau šiandien 
9:00 – 1:30 val. PLC koridoriuje. Tuo rūpinasi LB 
Lemonto apylinkės Rinkiminė komisija. 
 

 Motinos dienos proga ruošti tradiciniai blynų, 
dešrelių ir vaisių pusryčiai sulaukė 146 parapijiečių. Stalai 
buvo papuošti gėlytėmis, rožinės spalvos servetėlėmis. 
Visas renginys vyko bendromis jėgomis: vyrai ruošė valgį, 
lėkštes jiems mikliai nešioti padėjo moterys. Užkandžius 
dar papildė namie kepti tortai, pyragai ir kava. 
 

 Šiemet bažnyčioje dalyvaujančias moteris per 
visas trejas sekmadienio Mišias pasveikino lituanistinės 
mokyklos ir tikybos pamokų mokiniai, kurie nupiešė 
šimtus sveikinimų. Pamaldoms baigiantis šiuos 
sveikinimus padedami kitų išdalino pirmos Komunijos 
vaikai. Pernai (ir anksčiau) pamaldose dalyvavusioms 
moterims būdavo dovanojamos gėlės, o šiemet - rankų 
darbo dovanėlės. 
 

 Lietuvos laukų Marijos statulą per 11 val. Mišias 
vainikavo pirmosios Komunijos vaikai. 
 

 2012 metų Sutvirtinimo kandidatų rekolekcijos 
(susikaupimo programa) vyko Ateitininkų namuose 
šeštadienį, gegužės 05 d., nuo 5 iki 9 val. vak. 
Sutvirtinimo mokytoja Grasilda Reinytė Petkienė su talka 
vedė bendrus užsiėmimus ir uždavinius būreliuose. Visas 
vakaras prasidėjo Mišiomis. Po jų jaunimas bendravo 
tarpusavyje, o jų tėvai susirinko atskiroje patalpoje 
pokalbiui, kurio metu svarstė vaikų auklėjimo ir tikėjimo 
klausimus. Visi vakaro dalyviai pasirašė plakatą su šios 
dienos tema - „Ne jūs mane, o aš jus išrinkau, kad 
duotute daug vaisių, - sako Kristus“. Kad sielos 
nenusilptų, visi stiprinosi pica, sausainiais, gėrimais. 
 

 Per gavėnią pasninku ir gerais darbais norėta 
paremti skurdo ir bado varginamus vaikus plačiame 
pasaulyje. „Ryžių dubenėlio“ rinkliavoje šiemet dalyvavo 
du kartus daugiau jaunų žmonių. Kaip ir kasmet visose 
lituanistinėse mokyklose ir bažnyčioje buvo išdalinti 800 
popierinių dubenėlių. Iš jų buvo grąžinti 224, o bendra 
surinktų pinigų suma viršijo 1000 dol. Jei kas dar norėtų 
įteikti dubenėlį, reikėtų paskubėti, kad galėtume laiku 
pasiųsti pagalbą. 
 

 Prel. Ignas Urbonas prieš savaitę buvo 

paguldytas į Palos ligoninę sveikatos patikrinimui, nes 

buvo parpuolęs ir truputį susižeidęs. Parapiečiai prelatui 

linki Viešpaties palaimos ir greito atsigavimo. 

Gegužės 25-28 d. Čikagoje vyks Taizė šventkelionė, 
skirta 18-35 metų jauniems žmonėms. Padėti pasiruošti 
renginiui jau atvyko Taizė vienuolijos brolis. Visų 
mėgstamos giesmės palydės pokalbių, diskusijų, maldos, 
bendrystės, solidarumo programas De Paul universitete. 
Plačiau apie tai skaitykite www.taize.fr/Chicago, 
www.facebook.com/taizechicago2012, 
taizechicago2012.eventbrite.com.  Rengėjai ieško šeimų, 
kurios priglaustų maldininkus iš JAV ir kitų šalių.  

PADĖKA 

Misija širdingai dėkoja Rimui 
Kamantui, Petrui Remeikiui, Andriui 
Valančiui, Tadui Vildžiūnui, Teresei 
Meiluvienei ir visiems, visiems 
padėjusiems suruošti Motinos 
dienos pusryčius. Be jūsų, mieli 
savanoriai, nebūtų tokios gražios 
šventės. Ačiū jums! 

http://www.taize.fr/Chicago
http://www.facebook.com/taizechicago2012
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Sekmadienis, gegužės 13 
9 v. r. –už Stasį, Povilą, Kazį Norvilus (šeima) 
-už Julių Rekašių 
-už Salomėją Polikaitienę (šeima) 
-už Agotą Valaitienę (šeima) 
-už Juozą Brizgį (N. A. Pupiai) 
-už Kostanciją, Jurgį ir giminės mirusius 
-už Reginą ir Kazimierą Kreivėnus (draugė) 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 
-už Danielių Liutiką (7 metai) (šeima) 
-už Leoną Juodikį 
-už Albertą Joną Kerelį (šeima) 
-už Zuzaną Pupienę 
-už Feliksą Pumputį 
-už Adelę Giedrienę 
-už Oną Liubinskienę Idzelienę (Liubinskai) 
-už Moniką Stanaitienę (Liubinskai) 
-už Audronę Petrušienę (K. ir V. Rekašiai) 
-už Adolfą Garbaliauską 
-už Angelę Birutę Ivanauskienę (4 m.)(dukros) 
-už Albertą Kremerį (šeima) 
-už Zofiją Majauskienę, Zigmą Majauską, ir Andrių   
Znojavą 
-už Ričardą Saldį ir Romą Pašakinską 
-Dievo palaimos Romai 
-Dievo palaimos ir sveikatos Juozui 
-už Vytautą Kamantą ( R Kučienė) 
-Dievo palaimos ir sveikatos Gaidamavičių šeimai 
-Dievo palaimos Kristinai Matekonienei ir Arūnei 
Ribikauskaitei 
-už Praną Gudaitį 
-už Juzę, Jurgį ir Algirdą Lubauskus 
-už Gracijų Ruzgį 
-už Justiną Jonauskienę 
-už Liną Klygį (D. ir A. Vitkai) 
-už Genovaitę Aleksandravičienę (duktė)  
-už William Smolen 
-už Karolį Gladkovą (1 mėn.)  
-už Alyce Conser 
-už Mariją Milaitienę (duktė) 
-Dievo palaimos ir sveikatos Ramunei Čekaitienei 
-už Eleną ir Valeriją  
-dėkojant už Jokūbo sveikatą   
-už Bačinskų šeimą 
-už Augstinaičių šeimą 
-už Vilčiauskų šeimą    
-už Liną Klygį ( J. Mozoliaukienė) 
-už Algirdą Vildžiūną (metinės) 
-už Lendrūną  
-už Šarauskienę 
 
6 v. v. –už Vladą, Konstanciją Kartanus 
 
Pirmadienis, gegužės 14 
8 v. r. -Dievo Žodžio ir Komunijos apeigos 

Antradienis, gegužės 15 
8 v. r. -už Jolandą Kerelienę (Simanauskai) 
-už Birutę Vindašienę (V. ir J. Maleiškai) 
 
Trečiadienis, gegužės 16 
8 v. r. -už Grigaitytę 
-už Brolį Gintautą 
 
Ketvirtadienis, gegužės 17 
8 v. r. –už Eleną ir Vytautą Ramanauskus 
-už Augustiną Pranckevičių 
 
Penktadienis, gegužės 18 
8 v. r. –už Zigmantą Žiupsnį (metinės) 
-už Vytautą Kamantą (V. ir J. Maleiškai) 
 
Šeštadienis, gegužės 19 
8 v. r. –už Juozą Brizgį (I. Putrius) 
-už Jolandą Kerelienę (Dinsmonai) 
-už Kazimierą Smailį (6 mėn.) 
-už Ievą Paškevičienę (duktė) 
-už Marijoną ir Justiną Balandžius  
-už Birutę Vindašienę (dukra) 
 
Sekmadienis, gegužės 20 
9 v. r. –Padėkos Dievui intencija 
-už Jolandą Kerelienę (Algis Vosylius) 
-už Kazimierą ir Joaną Skripkus 
-už Vytautą Joną Kolis 
-už Andrių Buchą (Gediminas ir Aldona Klygiai) 
-už Raimundą Jakovicką 
-už Sakalauskų šeimos mirusius 
-už Vytautą Kamantą (Polikaičiai) 
-už Oną Lapinskienę (metinės)  
-už Dr. Kazį Šukį (šeima)  
-už Bernotų, Mažeikų, Barniškių ir Benkurskų šeimos 
mirusius 
-už Reutų ir Karaliūnų šeimas (E. Karaliūnienė) 
-už Edward Liaubą (7 metai) 
-už Konstanciją Kancienę (9 metai) 
-už Eriką Pranckuvienę 
-už Balį ir Teofilę Rymantus (A. Brazaitienė)  
-už Birutę Vindašienę (A. Brazaitienė) 
-už Joną Mikulionį (J. ir I. Polikaičiai)  
-už Praną Gudaitį (šeima) 
-už Vytautą Stakauską, Nataliją Mažeikienę ir Leonorą 
Mirinavičienę 
-už Andrių Mažeiką 
-už Albiną Stanaitienę 
-už Audronę Petrušienę (V. ir A. Vitkai) 
-už Imantą Samošką  
-už Rimvydą Jakštą  
 
6 v. v. –už Stasį  (sesuo) 



Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės. Kreiptis tel.: 
630-243-1070. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramento bei 
suaugusiųjų įkrikščioninimo programos vadovė - Grasilda 
Reinytė-Petkus. Tel.: 630-257-5613 

ADORACIJA 

Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos 
Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Nuo 6 val. v. iki 
7val. v.   

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

2012 m. rugpjūčio 15 d., lapkričio 1 d., gruodžio 8 d., 
 Mišios - 8 v. r. ir 7 v. v. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. r. - vaikų Mišios 
(mokslo metais). 

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 vyksta mėnesio 
trečią sekmadienį 10:15 val. r.  Kreiptis į raštinę dėl datos. 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

PRIVALOMŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 

ŠVENTOS MIŠIOS 

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

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 ir Judita Zabitaitė 

Ignas Budrys, Valius Razma, Laima Trinkūnienė, 

Remigijus Poskočimas (zakristijonai) 

Jūratė Grabliauskienė  

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

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

Genovaitė Treinienė (sąskaitininkė) 

Remigijus Poskočimas (finansų pirmininkas) 

Darius Polikaitis (choro „Vyturys“ vadovas) 

Daiva Litvinskaitė (žiniaraščio redaktorė)  

Sekmadienines Pal. Jurgio Matulaičio misijos šv. Mišias 
galite pasiklausyti atsidarę laikraščio „Amerikos lietuvis“ 
tinklapį www.alietuvis.com ir dešinėje pusėje paspaudę 
skilties „Pal. J. Matulaičio Misijos šv. Mišios“ garsiakalbį. 

 KNYGOS KLUBAS „LOGOS“ 

Renkasi kas antrą pirmadienį, 7—8:30 v. v. zakristijoje. 
Skaitomas knygas galima pasiskolinti ar įsigyti raštinėje.   
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