
 

   

 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 

 Lietuvių Katalikų Misija 
 

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

Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com 
 
 

 

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. 

 Nr. 376, 2014 m. balandžio 20 d. 
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS -  VELYKOS 



2014 m. balandžio 20 d.                  KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI  
ŠV. VELYKOS 

 
Pirmasis skaitinys – Su juo mes valgėme ir gėrėme, jam 
prisikėlus iš numirusių (Apd 10, 34a. 37-43)  
Atliepiamoji psalmė – Šią dieną laimingą Viešpats padarė, 
džiūgaukim, kelkim linksmybes! (Ps 118) 
Antrasis skaitinys –– Siekite to, kas aukštybėse, kur  Kristus 
(Kol 3, 1-4)  
Evangelija – Jis turėjo prisikelti iš numirusių (Jn 20, 1-9)  
 
Mišiolėliuose: 228 psl.  – Mišių maldos 
  501 psl. – Mišių skaitiniai  
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Balandžio 20 d. Kunigas Skaitytojai  Komunijos dalintojai Patarnautojai 

  7 val. r. 
 
 
 
 
 
9:30 val. r.  
 
   
 
 
 
11:30 val. r.  

t. Algis Baniulis SJ 
 
 
 
 
 
t. Algis Baniulis SJ 
 
 
 
 
 
t. Algis Baniulis SJ 

Svajonė Kerelytė 
Mantas Kisielius 
Vida Brazaitytė 
Petras Kisielius 
 
 
Ramona Žemaitienė 
Nerija Čuplinskaitė 
Vytas Čuplinskas 
 
 
 
Raminta Marchertienė 
Violeta Valaitytė 
Janina Prialgauskienė 
 

O. Daugirdienė 
D. Kisielienė 
I. Grigaitienė 
V. Jonaitis 
ses. Laimutė 
 
L. Trinkūnienė 
V. Siliūnienė 
L. Aleksienė 
V. Aleksaitė 
R. Poskočimas 
 
V. Valaitytė 
E. Ablingytė 
P. Domanskienė 
R. Žilienė 
R. Marchertienė 

Žiba ir Zigmas  Kisieliai 
Agnė Šiupienius 
 
 
 
 
Vėjas Čuplinskas  
Augusto Urėta  
 
 
 
 
Jonas ir Andrius Deuschle  

Balandžio 27 d. Kunigas Skaitytojai  Komunijos dalintojai Patarnautojai 

  9 val. r. 
 
 
 
11 val. r.  
 
   
 
6 val. v.  

t. Algis Baniulis SJ 
 
 
 
t. Algis Baniulis SJ 
 
 
 
t. Antanas Saulaitis SJ 

Giedrė Savukynienė 
Ramona Žemaitienė 
 
 
Aušrelė Sakalaitė 
Rita Venclovienė 
 
 
Jadvyga Musteikienė 

T. Čyvas 
D. Čyvienė 
G. Jonikaitė  
 
I. Grigaitienė 
ses. Laimutė 
A. Kamantienė  

Aurelius Žemaitis 
Aldas Kriačiūnas 
 
 
Vėjas Čuplinskas 
Augusto Urėta 
 

 KAIP PRIIMI EVANGELIJOS DOVANAS? 
 
 
Mes, krikščionys, bendrystę 
ugdome trejopai: 
Kai priimame Evangeliją – 
tikime vieną Dievą 
Kai dalijamės Evangelija – 
nešame Dievo žinią į pasaulį,  
kad visi, kurie įtikės Dievą, turėtų amžinąjį gyvenimą, 
Kai liudijame Evangeliją – kasdieniame gyvenime 
remiamės krikščioniškomis vertybėmis. 

BALANDŽIO 27 D. 
 II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS)  

  
Pirmasis skaitinys – Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa 
bendra (Apd 2, 42-47)  
 Atliepiamoji psalmė – Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, 
jis maloningas per amžius. (Psl.118) 
Antrasis skaitinys – Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių 
Dievas yra atgimdęs mus gyvai vilčiai (Pt 1, 3-9)  
Evangelija – Palaiminti, kurie tiki nematę (Jn 20, 19-31)  
Mišiolėliuose: 230 psl. – Mišių maldos  
                         505 psl. – Mišių skaitiniai  

Sveiki, sulaukę Šv. Velykų 
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Džiaukimės. Kristus tikrai prisikėlė 

 Velykos – kiek šviesos, vilties ir 
džiaugsmo talpina šis žodis. Tai tiesos, švie-
sos ir gėrio pergalės triumfo šventė, 
kviečianti visus viltingai žvelgti į ateitį. 
Tiesa, žemėje blogis ,melas, mirtis buvo, yra 
ir bus. Tačiau jie – nevisagaliai. Velykos 
aiškiai visiems skelbia, kad net mirtis ne-
visagalė. Kristaus prisikėlimas – tai jokiu 
būdu ne tamsa ir ne baisus koš-maras, bet 
plačiausi naujo ir gražesnio gyvenimo hori-

zontai. Apaštalas Paulius skelbia: ,,...jei Kristus nebuvo pri-
keltas, tai tuščias mūsų tikėjimas <…> mes liekame melagingi 
Dievo liudytojai <…> ir jūs tebesate savo nuodėmėse.“ (1 
Kor.15, 14-17.) Būtume vargšai, jei nebūtų Kristaus prisikėli-
mo ir nuodėmių atleidimo. Juk viskas taip tampriai surišta. 
 Nedvejok. Kristus tikrai prisikėlė ir tikrai savo kančia, 
mirtimi ir prisikėlimu visiems užtikrino nuodėmių atleidimą ir 
prisikėlimą. Jis viską padarė, kad būtume amžinai laimingi. Jei 
kas abejotų, priminsiu pamokantį pasakojimą apie mažąjį 
skeptiką. 
 Viena besilaukianti motina po širdimi nešiojo try-
nukus. Vienas iš jų buvo mažasis tikintysis, kitas – mažasis 
dvejotojas ir trečias – mažasis skeptikas.  
 Mažasis dvejotojas: ,,Ar jūs tikrai tikite gyvenimu po 
gimimo? 
 Mažasis tikintysis: ,,Taip, aišku, kad tikiu. Mūsu gy-
venimas čia yra tik tam sugalvotas, kad mes augtume ir pasi-
ruoštume gyvenimui po gimimo. Mes turime pakankamai sus-
tiprėti tam, kas mūsų laukia.” 
 Mažasis skeptikas sako: ,,Kokia nesamonė, tas gyve-
nimas juk neegzistuoja. Kaip čia gali atrodyti tas gyvenimas po 
gimimo?” 
 Mažasis tikintysis atsako: ,,Šito ir aš tiksliai nežinau. 
Bet po gimimo bus daug šviesiau negu čia. Ir, gal būt, mes lak-
stysime ir valgysime burna.” 
 Mažasis skeptikas: ,,Kokia nesamonė. Lakstyti ir val-
gyti burna, kas per juokinga mintys. Mes juk turime bam-
bagyslę, kuri mus maitina. Ir, be to, gyvenimas po gimimo 
neįmanomas, nes jau ir dabar bambagyslė per trumpa.” 
 Mažasis tikintysis: ,,Gyvenimas po gimimo tikrai bus. 
Tik bus truputį kitaip negu čia.” 
 Mažasis skeptikas: ,,Iš ten dar nė vienas nesugrįžo. Su 
gimimu gyvenimas baigiasi. O ir gyvenimas čia yra kančia ir 
dar tamsu.” 
 Mažasis tikintysis: ,,Net jei aš negaliu tiksliai pasaky-
ti, kaip tas gyvenimas po gimimo atrodo, bet vieną dalyką tik-
rai žinau – mes pamatysime savo mamą ir ji mumis rūpinsis.” 
 Mažasis skeptikas: ,,Mamą? Tu tiki, kad mes turime 
mamą? Ir kur gi ji yra?” 
 Mažasis tikintysis: ,,Na čia, visur, aplink mus. Mes 
egzistuojame ir gyvename jos dėka. Be jos mūsų nebūtų.” 
 Mažasis skeptikas: ,,Nesąmonė. Mamos aš niekad ne-
mačiau, vadinasi, jos nėra.” 
 Mažasis tikintysis: ,,Kartais, kai mes būname labai 
ramūs, galime girdėti, kaip ji dainuoja arba jaučiame, kai ji 
glosto mūsų pasaulį.” 

 Tada mažasis dvejotojas paklausė: ,,Jei vis dėlto yra 
gyvenimas po gimimo, tai ar mažasis skeptikas nebus nu-
baustas, kad netikėjo?” 
 Mažasis tikintysis: ,,To aš nežinau, bet, galbūt, jam 
pliaukštelės per užpakaliuką, kad jis atvertų akis ir pradėtų 
naują gyvenimą.” 
 Tai tik pasakojimas, kuriame galime kartais pamatyti ir 
po gimimo gyvenančius ir abejojančius žmones. Gal ir mums 
reikia pliaukštelėjimo, kad atsibustume ir įtikėtume, jog egzistu-
oja gyvenimas po gyvenimo, kad laukia nuostabus gyve-nimas 
po prisikėlimo. Jeigu kėlėsi Kristus – laukia visų prisikėlimas ir 
Gyvenimas – Amžinas gyvenimas. 
 Linkiu tvirto Tikėjimo, šviesios Vilties ir begalinės 
Meilės. 

Tėvas Algis Baniulis 

 Kartu su PLC sutvarkyti bažnyčios sienas. 
 Mokytojų švietimas – siųsti mokytojus į tikybos mo-
kytojų programas, gauti arkivyskupijos pažymėjimus; surengti 
tikybos mokytojų seminaro dienas Maironio lituanistinėje mo-
kykloje (Lemont), Čikagos lituanistinėje mokykloje, ,,Žiburio“ 
lituanistinėje mokykloje (Detroit), galbūt Cleveland. 
 Surengti didesnius renginius. Pvz., Bendruomenės 
dieną, paminėti misijos 25-mečio sukaktį (pasikviesti vyskupą 
iš Lietuvos, išleisti leidinį, sukaktuvinį ženklelį, t.t.), atkreipti 
didesnį dėmesį į bažnyčios puošybą, ypatingai per Kalėdas, 
Velykas. 
 Suaugusių ugdymas – pravedėjos/ai iš kitų vietų 
(apmokėti kelionę, honorarą). Sumokėti registracijos mokestį 
Parish Leadership Day konferencijos ir kitų konferencijų 
dalyviams, padėti ruošiantis rekolekcijoms. 
 Pakeisti bažnyčioje kiliminę dangą, geriau sutvirtinti 
suolus 
 Prisidėti prie kun. Gedimino Keršio išlaikymo, ypač jo 
tarnystėje šiaurės Čikagos lietuviams. Kunigas Gediminas  
pirmą mėnesio sekmadienį  atnašauja Mišias mūsų misijoje, 
dirba su vaikais Biblinėje stovyklėlėje, ruošia jaunimą 
Sutvirtinimui, veda pokalbius su Maironio lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir t. t.  
 Sukaupti lėšų paremti šeimas, kad jos galėtų nusiųsti 
vaikus į Dainavą ar kt. stovyklą, žiemos kursus 
 Paremti šeimų vaikų mokslą katalikiškose mokyklose 
 Sukaupti lėšų, kad galėtume sielovados darbuotojoms/
ams nors minimaliai sumokėti honorarą ar kelionės išlaidas. 
 Turėti atsargą ypatingiems reikalams (per mažai, kad 
būtų tikras endowment-fondas) 
  Skirti lėšų paramai Lietuvoje, ko kitomis lėšomis 
neremtume 
 Papildyti biblioteką knygomis, vaizdinėmis ir kitos 
priemonėmis pamokoms, prenumeratomis (,,Bitutė“, ,,Artuma“ 
ir t. t.) 
 Atgaivinti jaunimo/studentų chorelį 
Skirti lėšų priemonių ir įrangos, pvz., projektoriaus, įsigijimui 

VAJAUS ,,PARISH CASE” SIEKIS  
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1. Linksma diena mums nušvito.  
Visi troškom džiaugsmo šito.  
Kėlės Kristus, mirtis krito.  
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!  

 Anksti rytą, Prisikėlimu švenčiame Jėzaus Kristaus pergalę, Jo 
Prisikėlimo džiaugsmą ir linksmybę, suteikiančius mūsų gyvenimui neišdil-
domos vilties ir bendrystės su visa tikinčiųjų šeimyna visame pasaulyje. 
Drauge su Bažnyčia džiaugsmingai giedame Aleliuja, sveikiname tikėjimo 
brolius ir seseris, atgimstame savo širdyse, prisikeliame drauge su Išganytoju 
naujam gyvenimui.  
 Tegul šios Velykos atgaivina ir palaimina jus bei jūsų šeimas, tegul 
Dievo malone žydi jūsų širdys ir gyvenimai. 

Linksmų ir palaimingų Šv. Velykų! 

VELYKŲ	RYTO	ŠV.	MIŠIOS	 9	:30	val.	r. 	
 Pradžios giesmė:  
  Linksma diena (m. Hans Leo Hassler/Michael Praetorius; iš J. Naujalio „Giesmyno“ 1906; ž. Antano Baranausko)  

2. Dangaus Karalius aukščiausias,  
Išganytojas brangiausias,  

Atpirko mus, maloniausias.  
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!  

 Atliepiamoji psalmė: Aleliuja, aleliuja, aleliuja!  

 Šventas (m. Leonido Abario)  

Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių Dievas  
Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės.  
Osana aukštybėse, osana aukštybėse,  
Osana aukštybėse, osana!  

Palaimintas, palaimintas kuris ateina  
Viešpaties, Viešpaties, Viešpaties vardu.  
Osana aukštybėse, osana aukštybėse,  
Osana aukštybėse, osana!  

 Dievo avinėli  (m. Leonido Abario) 

Dievo avinėli kuris naikini pasaulio nuodėmes,  
Pasigailėk, pasigailėk, pasigailėk mūsų. (2 kt.)  

Dievo avinėli kuris naikini pasaulio nuodėmes,  
Suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę  
mums, suteik.  

 Komunijos giesmė:  
 Ryto maldoj (m. Leonido Abario; ž. Bernardo Brazdžionio)  

1. Dieve - tarė lakštingala  
Ryto maldoj, ryto maldoj,  
Širdį Tu vienas aukštyn keli -  
Tarė žiedai, tarė žiedai.  
Dieve, Tavęs mes ieškojome  
Ryto maldoj, ryto maldoj,  
Puolėm po Tavo kojomis  
Tartum žiedai, tartum žiedai, tartum žiedai.  

2. Šviesk mums Sava Evangelija,  
Vesk į tenai, vesk į tenai.  
Dieve, mus Savo šešėlyje  
Glausk amžinai, glausk amžinai.  
Dieve, Tu mūsų pavasaris -  
Tarė žiedai, tarė žiedai.  
Tu džiaugsmo, džiaugsmo ašara  
Ryto maldoj, ryto maldoj, ryto maldoj.  
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Kristau, Viešpatie Karaliau,  
Tu Aušra visų tautų,  
Kryžium mirtį nugalėjęs,  
Veski pergalės keliu.  
Laimink Kristau, mūsų tautą,  
Laiminki ir duok jėgų,  
Mokyki ją žengti drąsiai  
Meilės ir tiesos keliu.  

 Pabaigos giesmė:  
 Pergalės Kristui  (m. L.V. Beethoven, ž. Nijolės Kersnauskaitės, žodžiai pritaikyti Velykoms Dariaus Polikaičio )  

Jėzau Kristau, savo meile  
Tu žmoniją atpirkai.  
Iš širdies mes Tau dėkojam:  
Seksim Tave amžinai.  
Laimink Kristau, mūsų darbą,  
Laiminki ir duok jėgų,  
Mokyki mus žengti drąsiai  
Meilės ir tiesos keliu.  

VELYKŲ ŠV. MIŠIOS (7 val. r. ir 11:30 val. r.)  

 Psalmė prie tuščio kapo (atlieka choras).  

  Kristaus Prisikėlimo procesijos giesmė:  
   Linksma diena (ž. Antano Baranausko; harm. Juozo Naujalio)  

1. Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo 
šito: Kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja...  
  
2. Mirties geluonį išrovė, nuodėmes mūsų nuplovė,  
 Pragaro vartus išgriovė. Aleliuja …  
  
3. Gyvas savo galia tapo, nelietęs antspaudo kapo,  
Sargai pabėgo be kvapo. Aleliuja ...  
  
4. Angelus siunčia šventuosius pas Mariją ir savuosius  
 Mokytinius mylimuosius. Aleliuja …  
  
5. Motinėlei Sopulingai neškit naujieną džiaugsmingą  
 Prisikėlimo garbingo. Aleliuja …  
  
6. Veikiai patsai pas ją ėjo, didžia šviesybe žibėjo,  
 Sveikindamas ją kalbėjo. Aleliuja …  
  
7. Po tavo skausmų kartybės nušvito diena linksmybės,  
 Dosni dangiškos ramybės. Aleliuja …  

8. Sveikas, o Jėzau geriausias, mano Sūneli mieliausias,  
 Žmonėms visiems maloniausias. Aleliuja …  
  
9. Esu šiandieną laiminga, Tave išvydus garbingą,  
 Nieko daugiau man nestinga. Aleliuja …  
  
10. Dangaus Karalius Aukščiausias, Išganytojas bran-
giausias,  Atpirko mus maloniausias. Aleliuja …  
  
11. Jis pragarą nugalėjo, žalčio galva sutrupėjo,  
 Vargšams viltis sužibėjo. Aleliuja …  
  
12. Tuoj pragarus atrakino, vėles senolių ramino,  
 Paskui save eit vadino. Aleliuja …  
  
13. Sveikas, Karaliau šviesybės, Viešpatie didžios 
galybės,  Gelbėk ir mus iš tamsybės. Aleliuja …  
  
14. Šventuoju prisikėlimu duok mums kalčių atleidimą,  
 Tegul ir mus džiaugsmas ima. Aleliuja … 

 Kunigas:   Tavo prisikėlimu, Kristau, aleliuja.  
 Visi:         džiaugiasi dangus ir žemė, aleliuja. 

 Prieš taip Didį Sakramentą (grigalinė melodija; ž. Tomo Akviniečio) 

1. Prieš taip Didį Sakramentą, pulkim, galvas lenkdami,  
Nes jau seną Testamentą maino įstatai nauji.  
Tikim paslaptį tą šventą, Kristaus Žodį gerbdami.  

2. Dievui Tėvui Sutvėrėjui teskamba džiugi giesmė,  
Dievui Sūnui Atpirkėjui iš visos širdies garbė,  
Ir dangaus šviesos nešėjai Dvasiai amžina šlovė. Amen 

 Kunigas:  Maitini mus, Dieve, dangaus duona, aleliuja.  
 Visi:         Kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą, aleliuja. 
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 Garbės himnas  
  
 Atliepiamoji psalmė:  Aleliuja, aleliuja, Kristus prisikėlė! 
                                    Aleliuja, aleliuja džiaukimės džiaukimės!  

1. Kristus Viešpats prisikėlė! Aleliuja!  
Ir dangaus vartus atvėrė! Aleliuja!  
Džiaugės žemė ir dangus! Aleliuja!  
Jis prikels ir mus visus! Aleliuja!  

2. Kryžiaus kančią užsidėjo! Aleliuja!  
Skausmą, širdgėlą pakėlė! Aleliuja!  
Nugalėjęs mirtį Jis! Aleliuja!  
Dangun pravėrė duris! Aleliuja!  

 Pabaigos giesmė 
 Kristus Viešpats prisikėlė (m. Lyra Davidica) 

Linksmų švenčių!!! 

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai, 
prelato Edmundo J. Putrimo  
Šv. Velykų sveikinimo laiškas 

                                       Brangūs broliai, seserys Kristuje, 
 
 Atrodo, ką tik atšventėme Kalėdas, Kristaus gimimo šventę, ir štai, jau Velykos! 
 Daugeliui, esančių toli nuo Lietuvos arba nuo tų, kuriems priklauso mūsų širdys, kie-
kviena šventė - savotiškas išbandymas. Žmogaus prisiminimai ir mintys sugrąžina jį pas tuos, 
kuriuos vadina savo šeima, pas tuos, su kuriais gyvenant patyrė tikrą namų šilumą ir meilę. 
 Tiems emigrantams iš Lietuvos, kurių didžioji dalis yra visiškai jauni žmonės ir nese-
niai palikę Lietuvą, palikę savo namus, artimuosius, turbūt nesuklysiu pasakęs, jog kai ku-
riems iš jūsų šventų Velykų rytas nebus lengvas. Kai kuriuos, ko gero, aplankys vienatvės, 
namų ilgesio, gal net ir beviltiškumo jausmas. 
 Lygiai taip septintame amžiuje prieš Kristų panašūs jausmai aplankė Izraelio tautos 

žmones, buvusius tremty, toli nuo jų protėvių žemės, toli nuo jiems brangių žmonių. Jų priverstinis išvažiavimas bei Je-
ruzalės šventyklos - kurią jie vadino ,,mūsų akių džiaugsmas” - sunaikinimas daugeliui atrodė tarsi paties Dievo ats-
itraukimas iš jų gyvenimo. Bet štai vieną rytą pasigirsta Dievo balsas iš pranašo Ezechieliaus lūpų, skelbiantis, kad Jis 
nepaliko savo tautos, gyvenančios svetur, ir Jo šlovė nebuvo sunaikinta kartu su Šventyklos griūtimi! Ji persikėlė į sveti-
mas žemes kartu su jais, atrasdama jų širdyse sau naują vietą. 
 Brangieji, linkėdamas Jums palaimos šį šventų Velykų rytą, meldžiu, kad jumyse visada būtų gyvas tikėjimas, 
jog mūsų tėvų Dievas visada yra su Jumis, kad ir kur Jūs bebūtumėt, ir visa tai, kas turi vertę  - šeima, namai, mylimų 
žmonių jausmai, Dievo šlovė ir mūsų tautos garbė - nesunaikinama laiko, atstumo ir neapribojima vietos. Šiuo momentu 
istorijoje, kai trečdalis lietuvių gyvena užsienyje, esame pašaukti išmokti branginti ir saugoti vienas kitą labiau nei bet 
kada. Esame pašaukti išmokti didžiuotis ne vien tik mūsų protėviais, ne vien tik istorine Lietuvos didybe, ne vien tik iš 
akmenų pastatytomis bažnyčiomis, bet ir didžiuotis ta Lietuva, ir ta Bažnyčia bei ta protėvių dvasia, kuri gyvena kiek-
vieno mūsų širdyje ir su kiekvienu keliasi, jam keliantis į svetimas žemes, ar tai praeity ar šiais laikais. 
 Velykos, ši nuostabi Prisikėlimo šventė, yra Dievo ir krikščionių šauksmas pasauliui, jog pranašui Ezechieliui 
apreikšta Šventykla, tie amžinieji Viešpaties Namai - Kristus - nėra sunaikinami. Sueikime šią dieną pabūti kartu, 
drauge, ir tokiu būdu paliūdikime pasauliui, jog ir mes, kaip tauta ir Bažnyčia, kartu su mūsų namais - nesunaikinami, 
nes esam įsišaknyje Kristuje ir vienas kitame. 
 Lai Kristus įneša į Jūsų gyvenimus ramybę ir viltį. Tepadaro Jus nesugriaunamomis Jo šlovės ir Lietuvos šven-
tyklomis. 
 Linkiu palaimintų Šv. Velykų! 

Prel. Edmundas J. Putrimas 



                        RINKLIAVA 
           Kovo 29 d.            Balandžio 6 d.   
  9 val. r.           $  1,424   $  2,161  
11 val. r.           $  1,917  $  2,030 
  6 val.v.           $     340  $     460 
 Paštu               $       40  $       35 

MISIJOS KALENDORIUS 
 
Gegužės  2-4 d.  JAV  lietuvių katalikų   
   Sielovados konferencija 
 

*** 
Gegužės  18 d.   Įsipareigojimų  sekmadienis 

 
*** 

Birželio 8 d.      Šventosios Dvasios atsiuntimas  
              (Sekminės) 

Hope Out of Darkness: Lent 2014 

“I was a stranger and you welcomed me.”(Matthew 25:35) 

                                     
   
 

Pope Francis teaches “…we Christians are called to 
confront the poverty of our brothers and sisters...to make 

it our own and to take practical steps to alleviate 
it.”  (Lenten Message 2104) Many immigrants today experience 

the poverty of living in the shadows of society. During 
this season of Lent, let us take practical steps to 

accompany immigrants living in these shadows.  Let us 
pray and act to alleviate the fear of family separation 

through detention and deportation. 
 

ACTION: Send a postcard to your  Representative by 
accessing the USCCB Justice for Immigrants website at 
www.justiceforimmigrants.org. Learn practical ways to 
accompany immigrants by downloading the Office for 

Immigrant Affair’s 2014 Lenten Calendar, at 
www.archchicago.org/Immigration/.   

 
Office for Immigrant Affairs and Immigration Education 

3525 S. Lake Park Ave, Chicago, IL 60653 
Elena Segura (312) 534-5333, esegura@archchicago.org 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje 
nuo balandžio 13 dienos   

kiekvieną sekmadienį  
9 val. r. šv. Mišių metu 

(išskyrus vaikų Mišių sekmadienį) 
DIEVO ŽODŽIO LITURGIJA VAIKAMS 

vaikams nuo 3 iki 8 metų amžiaus suprantama kalba ir 
užsiėmimų pagalba bus perteikiamas Dievo Žodis.  

 Užsiėmimai vyks kambaryje ,,Pas Prelatą”.  

 Mūsų metas Krikštu gyventi – tarp Kristaus 
Prisikėlimo ir Kristaus garbingo, šlovingo pasirodymo, amžių 
pilnatvei atėjus. Gyvendami tikėjimo šviesoje ir tamsoje, 
krikščionys iš kartos į kartą perduoda liudininkų žinią - Kristus 
prisikėlė. Apaštalų darbų ištrauka ir teigia, mūsų tikėjimas yra 
velykinis, visa viltis, kad gyvenimo sūkuriuose Jėzus yra gyvas 
Tėvo dešinėje ir tarp mūsų, bendruomenėje. Petras moko: ,,Kas 
tiki givens, ir jau nuodėmės atleistos. ,,Krikštu prisijungiame 
prie Kristaus, – moko Apaštalas. – Jėzaus mirtis ir Prisikėlimas 
– iššūkis ir paskata.“ 
 Perėjimą iš mirties į gyvenimą, iš vargo į naują dvasią, 
būvį, išreiškia ir velykiniai simboliai – margučiai. Laukinio 
paukščiuko kiaušinis atrodo kaip negyvas akmenėlis, o 
tas ,,kapas” – pilnas gyvybės. Perkeitimą iš skurdo į malonę 
parodo ir kiti įprasti gamtos simboliai – smagūs drugeliai iš 
neaiškaus pavidalo lėlytės, judrios varlytės iš mažyčių 
kiaušinėlių ir savotiškų buožgalvių, apmirusios krūmų ar 
medžio šakos, virstančios žiedų puokštėmis. Taip atsidūsta 
žmogus, degančia širdimi klausęsis Gerosios Naujienos, 
pasidavęs Dievo maloningai meilei. 
 Pilnai švenčiamą Velyknaktį (išvakarėse, vigilijoje) 
būna devyni Šv. Rašto skaitiniai. Velykų dieną esama skirtingų 
skaitinių ryto ir dienos Mišiose, visi atpasakojantys pirmųjų 
liudininkų patirtį sutikus Prisikėlusį Jėzų Kristų. Ta patirtis 
sudabartinama Eucharistijoje žodžiu, sakramentu ir atvira 
širdimi susirenkančia bendruomene. Krikščionys džiaugiasi 
šioje mūsų kelionėje į Dievo galybę, mena Prisikėlimą 
tarnaudami kitiems, gelbėdami vienas kitą, kaip Jėzus darė. 
 

Tėvas Antanas Saulaitis 
Pagal ,,Amerikos lietuvį“ 
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DIEVO ŽODŽIO APMĄSTYMAI   
 
 
 
 

Misijos ir arkivyskupijos vajus  
religiniam švietimui bei ugdymui paremti  

„Mokyti pažinti Kristų“  
Kalendorius 

 
Balandžio 14 – birželio 6 dienomis – Matulaičio misijos 
atstovai/ės skambina šeimoms ir asmenims 
Balandžio 27 d. – bažnyčioje dalijami vokai su visomis 
žiniomis ir kvietimais 
Gegužės 9 d. – 7 val. v.  ankstyvų rėmėjų pobūvis 
Gegužės 18 d. – bažnyčioje Įsipareigojimo sekmadienis ir 
vaišės salėje 
Birželio 8 d. – Sekminės, „Mokyti pažinti Kristų“ vajaus 
pasižadėjimų pabaigos šventė 



ŽINUTĖS 

 SUTVIRTINIMO („dirmavonės“) nepriėmę suaugu-
sieji kasmet sudaro būrelį, kuris nuo rugsėjo iki Sekminių ren-
kasi ruoštis Sakramentui ir įsigilinti į katalikų tikėjimą. Gra-
sildos Reinytės-Petkienės vedami pokalbiai taip pat tinka suau-
gusiems (vyresniems nei 18 m.) siekti Krikšto ir Pirmos 
komunijos, taip pat ir atnaujinti savo tikėjimą.  
 
 PALAIMINTOJO Jurgio Matulaičio misija maloniai 
kviečia jokiai lietuvių parapijai dar nepriklausančius tapti 
misijos nariais. Registracijos lapus rasite misijos raštinėje. Mi-
sijai priklausantys gauna ir rinkliavai vokelius. Norintieji krik-
štyti, siekti pirmos Komunijos, Sutvirtinimo ir Santuokos turėtų 
priklausyti parapijai ar Matulaičio misijai.  
 
 LIETUVĄ lankančius prašome iš Vilniaus pargabenti 
misijai Šv. Rašto ir kitų religinių knygų bei leidinių. Knygos 
bei leidinius galima gauti Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Di-džioji 34. Kreiptis į raštinę  (tel. 5-212-1715) arba į Renatą 
(mob. 8699-31956).   
 
 KARDINOLO Stritch Retreat namai Mundelein, IL 
birželio 20-22 dienomis kviečia vidutinio amžiaus (30-50 metų) 
vienišus žmones  atvykti į pažinčių savaitgalį. Kaina - 185 dol. 
(maistas ir nakvynė). Tel. pasiteirauti: 312-532-8286 arba el. 
pašto adresu: reflect.chicagoland@gmail.com. Daugiau infor-
macijos rasite tinklalapyje www.ReflectRetreat.com  
 
 ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ (AA) draugijos susi-
rinkimai lietuvių kalba vyksta PLC konferencijų salėje du kar-
tus per savaitę: sekmadieniais nuo 7 val. v. iki   8 val. v. ir tre-
čiadieniais  nuo 8 val. v. iki 9 val. v. Al-Anon bendrijos susirin-
kimai vyksta PLC konferencijų salėje sekmadieniais nuo 7 val. 
v. Pasiteirauti galite tel. 630-674-5414 arba tel. 630-267-7065.  
 
 TAUTINIŲ šokių ansamblio ,,Grandis” 55-erių veik-
los metų jubiliejaus koncertas ,,Atverkim šokių kraičio skry-
nią” rengiamas šeštadienį, gegužės 10 d., 4 val. p. p. Downers 
Grove North gimnazijos teatre, 4436 Main St., Downers Grove. 
   
 LIETUVIŠKOS Šv. Velykų Mišias  šiaurinėje Čikagos 
dalyje -balandžio 20 d. 2 val. p. p. Santa Maria Del Popolo pa-
rapijos koplyčioje, 116 N. Lake St. Mundelein, Il. 60060.   

LIETUVIŲ FONDO  
metinis suvažiavimas įvyks gegužės 3 d. PLC! 

Suvažiavimo pradžia: 10 val. r.  
Registracija prasideda: 8:30 val. r. 

Suvažiavimo metu bus teikiami užkandžiai. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pasimelskime už Lietuvių Fondo narius esančius su 
mumis ir už tuos, kurie amžinai gyvi mūsų prisiminimuose. 
Dėkojame jiems, palikusiems mums tvirtą kultūrinį ir finansinį 
lietuvišką pagrindą, kurį turime puoselėti, branginti ir perduoti 
ateinančioms kartoms!  
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Tėvo Algio Baniulio SJ 
 

kunigystės 40-metį 
paminėsime 

balandžio 27 d. 
 

per Atvelykio vaišes, 
 kurios vyks PLC pokylių salėje  

 
 
Savo sveikinimus raštu maloniai prašome sudėti į sveikinimų 
pintinę, pastatytą bažnyčios prieangyje. 

 
                        Tikybos mokytojos/ai  
                        visus tėvus kviečia į  

                        Sielovados konferenciją  
                   švęsti  

                   Šeimos metų 
                               (programa skirta dvasiniam ugdymui) 

 
 
Gegužės 2 d. 7 val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio                
       bažnyčioje Pacek šeima vadovaus Maldos ir                 
       šlovinimo vakarui 
 
Gegužės 3 d.  nuo 9 val. r . iki 3 val. p. p.  Ateitininkų  na       
       muose (1380 Castlewood  Dr., Lemont, IL 60439) 
       vyks konferencija: 
 Rytinė sesija: ,,Ką šiais metais Aš galiu padaryti    
geriau kasdieniniame gyvenime, buityje, santykiuose su šei-
ma“ (taikoma lituanistinių mokyklų tėvams) 
 Popietinėje sesija: ,,Kaip dvasiniam gyvenimui skirti 
daugiau dėmesio?” 
 Vakarinė programa:  6:30 val. v. – Viktorina ,,Protų 
mūšis“!  Kviečiame visus— jaunus ir vyresnius – dalyvauti ir 
pabandyti laimėti. (Be jokios abejonės, laimės tikybos moky-
tojai, nes jų komandoje – Dievas). Bus užkandžių! 
 
Gegužės 4 d.   9 val. r . Vaikų Mišios Palaimintojo Jurgio  
       Matulaičio misijoje 
 
 Daugiau informacijos galite gauti misijos raštinės tel. 
630-257-5613 arba el. paštu: matulaitismission@gmail.com 

Pasaulio lietuvių centro  
Moterų renginių komiteto  

2014 Atvelykio stalo vaišės  
 vyks  

balandžio 27 d. 12:30 val. p. p. 
PLC pokylių salėje 
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 Matulaičio misijos, Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai bei jaunimas dalyvauja vajaus „Mokyti pažinti Kristų“ 
veikloje. Misijos prieangyje balandžio 5 d. nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. vyko projektas ,,Skurdo skonis“. Įdomu, kad palaikyti šį 
projektą pasiūlė būtent jaunimas. 

 Renginio metu jaunimas sužinojo apie skurdą pasaulyje ir JAV. Veikė įvairios stotys, kuriose Maironio 
lituanistinės mokyklos mokiniai girdėjo apie skurdą, žiūrėjo kino filmus, valgė iš ryžių dube-nėlių, į misijos 
skrynią dėjo atneštas skardines su maistu (iš viso buvo surinktos 649 dėžutės, kurios nuvežtos į St. Blase 
parapiją Čikagoje) badaujančioms mamoms su kūdikiais, klausėsi Kulbių šeimos pasakojimo apie žmonių 
gyvenimą Etiopijoje. Renginio metu veikė knygų ir nuotraukų parodėlė, vaikai savo rankomis gamino kryželius, 
muzikavo. Renginio tikslas išmokyti jaunimą suprasti kitus, išmokti apaštalauti (nešti žinią į namus ir 
visuomenę), susipažinti su organizacijomis, kurios padeda skurstantiems. Jūsų dėmesiui - akimirkas iš renginio. 
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Sekmadienis, balandžio 20 d. 
7 v. r. – Prisikėlimo Mišios bažnyčioje 

9:30 v. r. – Šv. Mišios Bažnyčioje 
11:30 v. r. – Šv. Mišios bažnyčioje 

 
Pirmadienis, balandžio 21 d.  
8 v.r. – Šv. Mišios specialia intencija 
 
Antradienis, balandžio 22 d. 
8 v.r. –už Kazimierą Dapkų (Zita) 
 
Trečiadienis, balandžio 23 d. 
8 v.r. – prašant sveikatos Andriui 
 
Ketvirtadienis, balandžio 24 d. 
8v. r.- sveikatos ir  Dievo palaimos Kazimierui 
 
Penktadienis, balandžio 25 d. 
8 v.r.- už Fabijoną Brazaitį 
 
Šeštadienis, balandžio 26 d. 
8 v.r. – už Jansevičius, Žukauskus ir Karalius 
-už Vladą Sinkų (Aldona Brizgys) 
-už Petrą ir Ireną Kazlauskus (šeima) 
-už Hildą ir Juozą Kacilauskus 
-už Vladą Ruzgą (M. Saulis) 
-už Mariją Skrockienę (2 metai) ir Dievo palaimos Gretai 
-už Vytautą Černių (A. Dundzila) 
-už Albertą Joną Kerelį, Sr.  
 
Sekmadienis, balandžio 27 d. 
9 v.r. – už Andrių Izokaitį 
-už Bronių Siliūną 
-už Zofiją Ripskienę (A. Sinkevičienė) 
-už Kazimierą Dapkų 
-už Gertrūdą Zabukienę 
-už Alfonsą Vaicekauską 
-už Aldoną Čeplėnienę (sesuo) 
-už Jurgį Algirdą Bičkų (dukros su šeima) 
-už Juozą Kaciliauską 
-už Juozą Ališauską (Marna) 
-už Teresę Glambienę (J. ir I. Polikaičiai) 
-už Aidos šeimą, prašant Dievo palaimos 
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MIRUSIEJI: 

 Vytautas Sakėnas 

MIŠIŲ  INTENCIJOS 

 Priimti Šventą Komuniją kviečiami visi katalikai, 
tinkamai pasiruošę ir nusiteikę, jau anksčiau priėmę 
Pirmąją Šventą Komuniją.  
 Dėl kurios nors priežasties nepriimantys Ko-
munijos kviečiami širdyje artintis prie Kristaus ir malda 
vienytis su tikinčiųjų bendruomene.  
 Pageidaujantiems susitaikyti su Dievu ir su savo 
sąžine numatytos Susitaikymo sakramento (išpažinties) 
valandos. Taip pat galima kreiptis į kapelioną dėl tokių 
aplinkybių, kaip nebažnytinė santuoka ar tikėjimo klausi-
mais. Misijos tel. 630-257-5613. 

-už skaistykloje kenčiančias sielas 
-už Galiną Rupeikienę (1 metai) 
-už Tomą Krasauską 
-už Freddie Hertz 
-už Moniką Juknaitę (2 mėnesiai) 
-už Kostę ir Petrą Karasevičius 
-už Davidą ir Vytautą Brinius 
-už Elvyrą Degutienę ( V. Brakauskas) (5 metai) 
-už Vladą Sinkų (Birutė Prasauskas) 
-už Povilą Vaičą (dukra ir žmona) ( 6 metai) 
-už Joną Bataitį (A. Gudaitienė) 
-už Praną Gudaitį (šeima) 
-už Eleonorą ir Bronių Mirinavičius 
-už Albiną Vaškelį (2 metai) 
-už Albertą Antaną Bartkų (Čepelių šeima) 
-už Vytautą Černių (A. Dundzila) 
 
11 v. r. - už visus Misijos narius 
6 v.v. –už Antaną Gudleikį (sesuo su šeima) (1 metai) 
  
Pirmadienis, balandžio 28 d. 
8 v.r. – Šv. Mišios specialia intencija 
 
Antradienis, balandžio 29 d. 
8 v.r.–už Joną Laukį 
 
Trečiadienis, balandžio 30 d. 
8 v.r.-Dievo palaimos Antanui (dukra) 
 
Ketvirtadienis, gegužės 1 d. 
8 v.r.-Valę ir Mečį Bankauskus 
 
Penktadienis, gegužės 2 d. 
8 v.r.- už Marcelės sielą 
 
Šeštadienis, gegužės 3 d. 
8 v.r.-už Lietuvių Fondo narius 
-už Agotą Gudaitienę (21 metai) (Kerelių šeima) 

 



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. 

Pranešame, kad pirmadieniais vienos valandos 
Švenčiausiojo Sakramento adoracija laikinai 
nevyks. 

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. Pirmą 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 val. p. p. Per Gavėnią 
Krikšto nebūna. Tėvų ir krikšto tėvų pokalbiai vyksta mėnesio 
trečią sekmadienį 10:15 val. r.  Kreiptis į raštinę dėl datos. 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

ŠVENTOS MIŠIOS 

Šiokiadieniais         8 val. r. 
 
Sekmadieniais        9 val. r.; 11 val. r. ir 6 val. v. 

Misijos kapelionas  kun. Algis Baniulis, SJ  
                                  kun. Antanas Saulaitis, SJ  
                                   - tel. 630-257-5613.  
 
Kapelionai zakristijoje būna prieš ir po šv. Mišių. 
Šeštadienį ir sekmadienį nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v. 
 
Misijos seselės: Laimutė Kabišaitytė ir 
      Judita Zabitaitė  - tel. 630-243-1070 
Sielovada: Grasilda Reinytė - tel. 630-257-5613 
Zakristijonai: Ignas Budrys, Valius Razma,  
 Laima Trinkūnienė, Remigijus Poskočimas,  
 Venecijus Jonaitis   
Jūratė Grabliauskienė (Misijos choro vadovė) - 
 tel. 630-362-4691.  
Rimantas Ramanauskas (Misijos choro pirmininkas) 
Darius Polikaitis (choro „Vyturys“ vadovas) 
Daina Čyvienė (raštinės administratorė)  
 - tel. 630-257-5613  
Aušrelė Jonynaitė (sąskaitininkė) 
Remigijus Poskočimas (finansų pirmininkas) 
Laima Apanavičienė (žiniaraščio redaktorė) -  
el. paštas: laimaa@hotmail.com 



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
 
 TELEPHONE 
  630 257-5613 or 708-296-3192 
 
 CONTACT PERSON 

  Laima Apanaviciene 
  Daina Cyvas 
 
 SOFTWARE 
  MSPublisher 2007 
  Adobe Acrobat 9.0 
  Windows 7 
 PRINTER 
  Hp psc 1000 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  April 20, 2013 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 12 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
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