
 

ŠVENTOS MIŠIOS 
 

Šeštadieniais    8 val. ryte               
Sekmadieniais  9 ir 11 val. ryte 
                           6 val vak. 
Šiokiadieniais   8 val. ryte 
 
PRIVALOMOS ŠVENTĖS 2009 m.: 
 
Visi sekmadieniai 
Sausio 1 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val.vak. 
Gruodžio 8 d. ir 25 d. - 8 val. r. ir 7 val. vak. 

Pal. Jurgio Matulaičio Misija rūpinasi jos narių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu  
ugdymu. Lietuvių kalba skelbia Kristaus Evangeliją, puoselėja lietuviškas 

 religines tradicijas ir papročius, taip pat katalikiškai  
auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje. 

Kapelionas-kun. Antanas Saulaitis SJ -  630-257-5613 
Kapelionas būna Misijos raštinėje prieš ir po šv. Mišių. 
Kitu metu prašome kreiptis telefonu. 
Prelatas Ignas Urbonas -  630-243-0691 
Misijos seselės - 630-243-1070 
Ses. Laimutė Kabišaitytė ir ses. Loreta Jonušaitė 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) - 630-738-1050 
Jūratė Grabliauskienė (muzikos vadovė) - 630-362-4691 
Daina Čyvienė (raštinės sekretorė) - 630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
Genutė Razumienė (kanklininkė) 708-289-8179 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 12 val.p.p. pirmadieniais,  
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. 

 

Nr. 120 (876) 2009 balandžio 19 d. 
II VELYKŲ SEKMADIENIS - ATVELYKIS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

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

El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 

Dievo Gailestingumo 
šventė 

 
          “Nebus išteisinta jokia siela, 
kol pasitikėdama nesigręš į mano 
gailestingumą, ir todėl pirmasis sek-
madienis po Velykų turi būti Gailes-
tingumo šventė (...)” 
          “Kas šią dieną ateis prie Gy-
vybės Versmės, tam bus visiškai at-
leistos kaltės ir bausmės. Šią dieną 
yra atvertos mano gailestingumo 
gelmės (...)”(* žr. 3 psl.) 
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Balandžio 26 d. 2009 SEKMADIENIS 
III VELYKŲ SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį 
Dievas prikėlė iš numirusių (Apd 3, 13-15. 17-19) 
Atliepiamoji psalmė - Žerki ant mūsų tu, Viešpatie, 
savo veido palaimingąją šviesą! 
Antrasis skaitinys - Jis yra permaldavimas už mū-
sų ir viso pasaulio nuodėmes (1 Jn 2, 1-5a) 
Evangelija - Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš nu-
mirusių (Lk 24, 35-48) 
 
Mišiolėliuose:  232   psl. - Mišių maldos 
 680   psl. - Mišių skaitiniai 
 1099 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Viena širdis ir viena siela (Apd 
4, 32-35) 
 
Atliepiamoji psalmė - Dėkokime Viešpačiui, nes jisai 
geras, jis maloningas per amžius. 
 
Antrasis skaitinys - Kiekvienas, kuris gimęs iš Die-
vo, nugali pasaulį (1 Jn 5, 1-6) 
 
Evangelija - Palaiminti, kurie tiki nematę (Jn 20, 19-31) 
 
Mišiolėliuose:  230   psl. - Mišių maldos 
 677   psl. - Mišių skaitiniai 
 1098 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
20 d. P Apd 4, 23-31; Ps 2; Jn 3, 1-8 
 
21 d. A Šv. Anzelmas, vyskupas, Bažnyčios mok. 
 Apd 4, 32-37; Ps 93; Jn 3, 7b-15 
22 d. T Apd 5, 17-26; Ps 34; Jn 3, 16-21 
 
23 d. K Šv. Jurgis, kankinys 
 Apd 5, 27-33; Ps 34; Jn 3, 31-36 
 
24 d. P Šv. Vaitiekus (Adalbertas), vyskupas 
 Apd 5, 34-42; Ps 27; Jn 6, 1-15 
25 d. Š Šv. Morkus, evangelistas 
 1 Pt 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20 

Balandžio 19 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Ona Daugirdienė 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Marija Čyvaitė 
Elzytė Degutytė 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Raminta Marchertienė 

A. Kamantienė 
P. Pranckevičius 

 
Tanvilas ir Augvydas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

Balandžio 26 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Siga Kisieliūtė 

Ses. Laimutė  
L. Aleksienė 

Kovas Rugienius 
Mantas Kisielius 

 
11:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Kęstutis Sušinskas 

I. Kazlauskienė 
S. Lisina 

 
Martynas Tunkevičius 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 
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        Atvelykis iki šių dienų lotyniš-
kai vadinamas “Baltasis sekma-
dienis”, nes ką tik pakrikštytieji 
suaugę visą savaitę nešiodavo 
Velyknaktį užsivilktą baltą ap-
siaustą -  Krikšto ženklą - jie “apsi-     

Atvelykis 

vilkę Kristumi”, kaip sakytų apaštalas Paulius. 
 Vatikano II-asis suvažiavimas pirmą kartą Bažny-
čios istorijoje įvedė kūdikių Krikštą. Po vandens ir aliejaus 
apeigų kunigas (ar diakonas) kalba maldelę prie vaikelio 
balto rūbo – “išnešiok jį nesuteptą iki amžinojo gyvenimo”, 
o tada įteikiama Krikšto žvakė. 
 Net prieš mano laikus, pirmaisiais amžiais, krikš-
tytieji tegalėjo vieną kartą gyvenime “eiti išpažin-
ties” (švęsti Susitaikymo sakramentą). Priežastis – Krikšto 
įsipareigojimas taip rimtai suprastas, kad neįsivaizduoja-
ma buvo nuo šio Kelio nusisukti arba nuo jo sukinėtis. 
Žmonės pradėdavo laukti mirties akimirkos susitaikyti su 
Dievu ir su bendruomene bijodami, kad anksčiau susitai-
kę vėl suklups, nebeturėdami galimybės atgailauti. 
 Kadangi Krikštas suprastas kaip lemtinga gyveni-
mo kryptis, Susitaikymo (išpažinties) metu būdavo užduo-
damos sunkios atgailos, kad žmogaus kelionę vėl nu-
kreiptų teisiuoju Keliu. Pvz., 25 m. nevalgyti mėsos, 10 m. 
negyventi kaip vyras ir žmona. Atgailos sakramentas 
daug kur išnyko, kai sąlygos buvo tokios griežtos. 
 Į pagalbą apie VII-VIII a. atėjo airiai vienuoliai 
misionieriai, įvedę asmeninę išpažintį, prie kurios po 
1400 m. tebesame pripratę, nors pradedame išmokti 
apie 1974 m. įvestas bendruomenines Susitaikymo 
apeigas (su asmeninės išpažinties akimirka). 
 Kadangi Bažnyčios įstatymas liepė bent kartą 
per metus priimti  Šv. Komuniją, buvo leista, kad prieš 
tai reikėtų išpažinties – Susitaikymo. Ir taip išpažintis 
buvo atsieta nuo Krikšto ir tapo Komunijos priešdėliu. 
Todėl manome, kad reikia eiti išpažinties prieš Komuni-
ją (aišku, jeigu eini tik kartą per metus), bet labai gaila, 
jau nebesakome kaip kadaise mūsų tikėjimo promotės 
ir protėviai, kad norisi Susitaikymo sakramento po 
Krikšto idant patvirtintume ir paliudytume savo ištikimy-
bę Krikšto pažadams. (Krikšto priesaiką kartojame 
kiekvienas Velykas). 
            Pastebime, kaip retai kur “klausoma” asmeninių 
išpažinčių prieš Mišias. Susitaikymo sakramentui skiria-
mas atskiras laikas, dažnai šeštadienį popiet (Misijoje dar 
ir sekmadienį  popiet). Taip  išpažintis,  duodant  išrišimą,  

tampa Dievo gailestingumo švente su sąmoningu pasiruo-
šimu, pakankamai laiko ir patarnaujančio kunigo dėmesiu. 
Labai gražu, kai ateina šeimos visos trys kartos, patvirti-
nančios ryšį su Kristumi, suartėjančios savo tarpe. 
 Nors ir baltai nenešiotume savaitę ar visus ištisus 
metus, mūsų Krikšto pažadų laikytis mums padeda apgal-
votai ir savo metu švenčiamas Susitaikymo sakramentas. 
 
                                                Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Dievo Gailestingumo 
sekmadienis 

          Pamaldumas Dievo Gailestingu-
mui ir ypatingas jo paminėjimas pirmąjį  

sekmadienį po Velykų yra susijęs su ypatingu regėjimu, 
kurį patyrė šv. ses. Faustina, kai jos celėje apsireiškęs Kris-
tus paliepė nutapyti jo paveikslą (1931 m. vasario 22 d.). 
“Trokštu, kad būtų Gailestingumo šventė. Noriu, kad tas 
paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašven-
tintas pirmą sekmadienį po Velykų, ir tas sekmadienis turi 
būti Gailestingumo šventė” (Dienoraštis, 49). 
            Gailestingumo šventė skirta ne tik ypatingai pa-
garbinti Dievo gailestingumo slėpinį - ji yra malonės me-
tas visiems žmonėms. “Trokštu, - sakė Jėzus, - kad Gai-
lestingumo šventė būtų prieglobstis ir užuovėja visoms 
sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams (Dien. 699). Sie-
los žūsta, nepaisant mano karčios kančios. Duodu joms 
paskutinį gelbėjimosi ratą, tai yra mano Gailestingumo šven-
tę. Jei nepagarbins mano gailestingumo, pražus amžiams.”  
            Šios šventės didybė matuojama nepaprastų pažadų, 
kuriuos su ja susiejo Jėzus, matu. “Kas šią dieną ateis prie 
Gyvybės Versmės, tam bus visiškai atleistos kaltės ir baus-
mės, - sakė Jėzus. (Dien. 300). - Tą dieną yra atvertos mano 
gailestingumo gelmės, išlieju visą jūrą malonių sieloms, ku-
rios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio; [...] tenebijo 
prie manęs prisiartinti jokia siela, nors jos nuodėmės būtų 
kaip purpuras.” (Dien. 699). 
            Dievo Gailestingumo kulto pagrindas yra krikščio-
niškas pasitikėjimas Dievu ir veikli meilė artimui. Viešpats 
Jėzus trokšta iš savo kūrinių pasitikėjimo (Dien. 1059) ir 
gailestingumo darbų veiksmu, žodžiu ir malda. “Visur ir 
visada turi būti gailestinga artimui, negali nuo to nei pasi-
traukti, nei atsisakyti, nei pasiteisinti.” (Dien. 742). Kristus 
trokšta, kad tie, kurie Jį garbina, bent kartą per dieną iš 
meilės Jam atliktų nors vieną artimo meilės veiksmą. 
 
            Tam, kad plistų Dievo Gailestingumo kultas, 
nebūtinai reikia daug žodžių, bet visada reikalinga 
krikščioniška tikėjimo laikysena, pasitikėjimas Die-
vu ir tapimas vis gailestingesniais. Tokį apaštalavimą 
savo gyvenimu liudijo sesuo Faustina. 
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            Pavasarį ar vasarą žadantys krikštyti vaikučius 
kviečiami dalyvauti tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje. Grupi-
niai susitikimai vyks sekmadieniais – balandžio 26 d., 
gegužės 31 d. ir birželio 28 d. - po 11 val. r. Mišių. 
Pageidautina apie dalyvavimą iš anksto pranešti Misijos 
raštinėje. Išimties atveju galima susitarti Krikštui ruoštis ir 
atskirai. Susitikimų pokalbių vadovė - Daiva Kisielienė. 

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI 

SVEIKINAME SUTVIRTINTĄSIAS 

          Visų Misijos tikin-
čiųjų vardu sveikiname 
Velyknaktį priėmusią-
sias Sutvirtinimo sakra-
mentą: Ūlą Juškytę—
Davitt, Liliją Markevi-
čienę ir Eglę Bamaške-
vičiūtę. 

        Ūla ir Lilija taip pat priėmė ir Pirmąją Šv. Komuniją. 

             Jau galima registruotis pasiruošimui suaugusiųjų 
Krikšto, Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, kurie 
bus teikiami 2010 m. Velyknaktį. Programos vedėja Gra-
silda Reinytė Petkienė. 

         Maldų lydimi amžinybėn iškeliavo: 
Bronius Polikaitis, Elena Grigaliūnienė ir 
Vladas Paalksnis. 
         Nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir 
artimuosius. 

AMŽINĄJĮ ATILSĮ... 

          Taip pat meldžiamės ir reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą Kęstučiui Sušinskui, netekus mylimos mamytės. 

Dėmesio visiems Misijoje krikštytiems ir sutvirtintiems 

          Sekminių išvakarėse, gegužės 
30 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Visi Misi-
joje krikštytieji bei sutvirtintieji kviečiami 
dalyvauti Mišiose ir šventėje. Misija išsiun-
tinėja laiškus pagal dokumentuose įrašytus 
adresus. Kadangi gyvenamos vietos kinta, 

dalis laiškų grįžta. Kviečiame prisiminti, kur šeimos na-
riai bei pažįstami tuodu sakramentus priėmė ir daly-
vauti šventėje. 

DIDŽIOJI SAVATĖ IR VELYKOS 

          Didįjį ketvirtadienį Mišiose dalyvavo tėvas Antanas 
Saulaitis SJ, prel. Ignas Urbonas, kun. Gediminas Jankū-
nas, vadovavo kun. Artūras 
Sederevičius SJ, uoliai talkinin-
kavo jėzuitas Lukas Laniaus-
kas. Lukas vaizdingai apibend-
rino Didž. ketvirtadienio svarbą, 
pabrėždamas kiekvieno, išpa-
žįstančiojo Kristų, rankų vaid-
menį, taip duodamas gražų 
įvadą į rankų mazgojimo apeigas.   Šv. Komunija buvo 

dalijama abiem pavidalais (duonos ir vy-
no). 
        Šiemet Didžiojo penktadienio pa-
maldose vadovavo kun. Gediminas Jan-
kūnas, sakralia gaida atitardamas Kry-
žiaus įnešimo apeigose. Kristaus kančios 
Evangeliją skaitė trys skaitytojai, ne rolė-
mis kaip per Verbas, o ištisinėmis pas-

traipomis. Intarpuose Dalia Lietuvninkienė vadovavo Tai-
zė giesmelei “Jėzau, atmink mane savo Tėvo karalystė-
je”. Tikintieji turėjo galimybę pagarbinti Šv. Kryžių prisilie-
timu ar pabučiavimu. 
 V e l y k n a k t į 
dėl vėjo velykinę žva-
kę uždegti tebuvo 
galima viduje. Velyki-
nį šlovinimą giedojo 
kun. G. Jankūnas. Po 
septynių skaitinių 
tamsoje uždegtos visos šviesos, altorius papuoštas lelijo-
mis. Krikšto atnaujinimui visų žvakutes uždegė ką tik Su-
tvirtinimo sakramentą priėmusios. Šv. Komunija vėl dalyta 
abiem pavidalais. Šiemet apeigos užtruko beveik pustre-
čios valandos. Psalmių intarpus tarp skaitinių giedojo Da-
lia Lietuvininkienė, prisijungė pamaldų dalyviai (tęsinys 5 

psl.) 
  

        Vaikų pirmoji Komunija šiemet bus švenčiama ba-
landžio 26 d. per 9 ir 11 val. r. Mišias bei gegužės 10 d. 
per 11 val. r. ir papildomas Mišias 1 val. p.p. 
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Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis  
Misijos raštinėje į sekretorę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  
Kristinai: kristina79@gmail.com 

Misijos biuletenį spausdinanti kompanija J. S. Paluch Co. 
praneša, kad norintieji įdėti savo reklaminį skelbimą į 
kompanijai priklausantį puslapį, turėtų kreiptis į jų atstovą 
Arūną Pažerūną. Tel.: 1-800-566-6170 

• Nemokamas psichologinės pagalbos          
tel.: 1-866-438-7400 pirmadienį ir ketvirtadienį 
nuo 6 iki 10 val. v.  

RINKLIAVA 

Did. penktadienį rinkliava Šventajai Žemei  
                                                -  $877 
 
Velyknaktį                     -  $1406 
 
Balandžio 12 d. 7 val. - $2390 
 9:15 - $5074 
 11 val. - $4828 

ŽINUTĖS 

Balandžio   5 d. 9 val.  - $2779 
 11 val.  - $2982 
 6 val.  - $612 

             Visos trejos Velykų ryto pamaldos švęstos Jauni-
mo rūmuose (sporto salėje). Misijos choras patarnavo 7 
val. ir 11 val. Mišiose. Kun. G. Jankūnas vedė Prisikėlimo 
procesiją, kurion įsijungė nedidelis vaikų būrelis. Dariaus 
Polikaičio vadovaujamas Vyturio vaikų choras palydėjo 
antrąsias Mišias su kun. A. Sederevičiumi.  

Šiemet Jaunimo rūmų (sporto salės) prieangyje ir 
lauke dalyviai po pamaldų galėjo bendrauti, vaišindamiesi 
lašiniuočiais, uogieniuočiais ir kava. Buvo tik 2000 bande-
lių, tai 11 val. dalyvių dalis turėjo namo važiuoti alkani. 
Panašiai buvo su Krikšto atnaujinimo žvakutėmis, kurių 
tūkstančio užteko tik Velyknakčiui ir pirmoms Mišioms. 
Per ketverias Velykų pamaldas dalyvavo 3220 žmonių.  

• Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovykla Dainavoje vyks  
liepos 5-15d. Dalyvauja vaikai nuo 7 iki 14 metų am-
žiaus. Stovyklos programa vedama lietuvių kalba. 
Registracijos anketos tinklapyje www.ateitis.org 

• Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:15 val. p.p. org. 
“Vaiko vartai į mokslą” koordinatorė Lietuvoje, soc. 
darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė iš Vilniaus, kalbės tema 
“Skurdas Lietuvoje, jo pasekmės ir pagalba vaikams ir 
motinoms“ apie darbą su socialiai remtinomis šeimo-
mis Lietuvoje.  

• Šiandien, 7 val. vak. PLC konferencijų kambaryje 
vyks lietuvių anoniminių alkoholikų (AA) grupės “Viltis” 
atvirų durų susitikimas. Kviečiami apsilankyti visi tie, 
kuriems vienaip ar kitaip yra aktualūs AA gvildenami 
klausimai, problemos ir jų sprendimai. Papildoma in-
formacija tel.: 708-691-4400 arba 630-674-5414. 

• Šiandien, 12 val. p.p. PLC didžiojoje salėje PLC mo-
terų renginių komitetas rengia Atvelykio vaišes.  

 
• Balandžio 22 d., trečiadienį, 9:30 val. r. Ateitininkų 

namuose kun. Kęstutis Trimakas kalbės apie Sibiro 
kankinę Adelę Dirsytę. Pabaigoje - šv. Mišių auka. 
Visi kviečiami. Rengia Ateitininkų namų valdyba. 

• Tautinių šokių ansamblio ”Grandis” 50-mečio jubilie-
jaus sukaktuvinis koncertas “Eina saulelė apie dan-
gų“ vyks šeštadienį, gegužės 2 d., 4 val. p. p. Mo-
ther McCauley gimnazijos teatre (3737 W. 99th St., 
Čikagoje). Programoje dalyvaus žymi Lietuvos daini-
ninkė Veronika Povilionienė, kapela ,,Biru bar“ iš In-
dianapolis, IN, ir grandiečiai. Koncertas skiriamas 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Po kon-
certo – puota Pasaulio lietuvių centre, 7 val. vak. Bi-
lietus į koncertą bus galima įsigyti Misijos prieangyje 
kovo 29 d., balandžio 5 d., 19 d., 26 d. po 9 ir 11 val. 
r. Mišių. Kviečiame visus dalyvauti. 

 
• Gegužės 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p .p. PLC di-

džiojoje salėje Misija ruošia Motinos dienos pietus. 
Vietas užsisakyti tel.: 630-243-1432 (Irena Valaitienė). 

• Gegužės 9 d., šeštadienį, PLC Dailės muziejuje Lie-
tuvos tūkstantmečio proga - parodos "Kryždirbystė 
Lietuvoje" atidarymas. Rodiniai iš Lietuvos dailės 
muziejaus. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
Sekmadienis, balandžio 19 
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Juozą Kaciliauską 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-dėkojant Dievui už visas malones 
-prašant Dievo palaimos Stasui 
-už Oną ir Kazimierą Misiulius (sūnus) 
-už  Uršulę Sakalauskienę 
-už Uršulę Kraujutaitienę 
-už Oną ir Vytautą Sakalauskus 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Stasį Žilevičių (Ž. ir P. Pranckevičius) 
-už Petrą Čepą ir sūnelį Juozuką (žmona ir dukra) 
-už Kazimierą ir Joaną Skripkus 
-už Sofiją Statkienę (dukra Giedrė, sūnus Narimantas su šeimomis) 
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 
-už Ingutę (4 sav.) 
-už Aldoną Petraitienę (1 m.) (dukra) 
-už Rasą Poskočimienę 
-už Kazį ir Reginą Kreivėną (Marchertai) 
-už Kazį ir Bronių Gudonius (Marchertai) 
-už Petronėlę Žilvienę ir šeimos intencija (anūkė) 
-Valerijos intencija 
-už Ksaverą Stankevičių (47 m.) 
-už Mariją Pranskevičienę (Zita) 
-už Algį Tonkūną 
-už Jadvygą Penčylienę 
-už Petrą Pupių ir Zuzaną Pupienę 
-už Antaną Vainauską (anūkai su šeimomis) 
-už Reginą su šeima 
-už Ambraziejų Stundžią 
-už Antaną Joniką 
-už Juozą Ališauską (1 m.) 
-prašant sveikatos Aldonai (Aurelijus ir Vida) 
-už Vidą ir Antano tėvelius 
-už Lidiją Barniškienę 
-prašant laimingos kelionės Sofijai 
-už Virginijų Gaižutį (žmona) 
-už Tadą Balčiūną (žmona ir šeima) 
-už Vadą Rudauskienę (2 m.) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Rūtą Širvinskaitę (3 m.) 

Pirmadienis, balandžio 20 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, balandžio 21 
8 v. r. - už Hildą ir Juozą Kacilauskus 
-už Kazimierą Dapkų (Zita ir šeima) 

Trečiadienis, balandžio 22 
8 v. r. - už Stasę Keliuotytę 
-už Niną Liubinienę (Aldona Kamantienė) 

Ketvirtadienis, balandžio 23 
8 v. r. - už vysk. V. Brizgį (17 m.) 
-už Rūtos ir Dalios šeimas (mama) 

Penktadienis, balandžio 24 
8 v. r. - už Albiną Grigaitį 
-už Rasą Poskočimienę (Aldona Kamantienė) 

Šeštadienis, balandžio 25 
8 v. r. – už Kazimierą ir Juliją Misiulius (brolis) 
-už Vytautą Šoliūną (Aldona Kamantienė) 
-už Jurgį Butvilą ir šeimos mirusius 
-už Soltanų šeimą 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Kazį Kreivėną ir Reginą  Kreivėnienę (N. Vardienė) 
-už Bronių Polikaitį (I. ir P. Kazlauskai) 
-už Onutę, Praną, Edmundą (Montvydų šeima) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Birutę Gudaitienę (teta) 

Sekmadienis, balandžio 26 
9 v. r. - už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-už Alfonsą Gudauską (sūnus ir marti) 
-už prel. Juozą Prunskį (6 m.) (sesuo) 
-už Adelę Černienę, Augustiną Orentą ir Sofiją Orentienę 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Donylų šeimos mirusius 
-už  Antaną Kižį (dukra Danutė) 
-prašant palaimos vaikams, anūkams ir proanūkiams 
-už Genovaitę Kerelytę (dukra ir anūkė) 
-už Rasą Jokubauskaitę 
-už Česlovą Kazakevičių, Vandą Medzevičienę, Roką Medzevi-
čių, Jurgį Kazakevičių, Prancišką Kazakevičienę 
-už Ingutę (šeima) 
-už Mariją (duktė) 
-už Adolfiną Urbonienę (Polikaičiai) 
-už Juozą Stropų (Genė ir Liucė) 
-už “Grandies” šokėjus 
-už Juozą Ališauską (Marija) 
-už Povilą ir Bronę Bukius 
-už Emiliją, Rimgaudą ir Bronių Bukius 
-už Timothy Dorr 
-už Antaną Gedvilą (Žumbakių ir Galeckų šeimos) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už negimusius vaikus 

Pirmadienis, balandžio 27 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, balandžio 28 
8 v. r. - už Joną Laukį 
-už Joną Rimdaitį ir šeimos mirusius 

Trečiadienis, balandžio 29 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (Karolina Kulbienė) 
-už Rasą Poskočimienę (Čyvai) 

Ketvirtadienis, balandžio 30 
8 v. r. - prašant Dievo palaimos Antanui (dukra) 
-už Romualdą Račiūną (Širkai) 

Penktadienis, gegužės 1 
8 v. r. - už Emą ir Zenoną Kolbus 
-už Kazį Kreivėną (Vanda Gvildienė) 

Šeštadienis, gegužės 2 
8 v. r. – už Levutę Seibutienę 
-už Agotą Gudaitienę (Kerelių šeima) 
-už Mažeikų ir Sirusų šeimų mirusius (dukra) 
-už Vytautą ir Algirdą Bikulčius (Vida) 
-už Eleną Grigaliūnienę / -meldžiant Dievo palaimos Daliai ir Jūratei 



 KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų 
pokalbio (kiekvieno mėn. pirmąjį sekmadienį, 10 val. r. ) 

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

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 5:50 val. 
p. p. Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mi-
šių arba susitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėne-
sio penktadienį išpažinčių klausoma ryte prieš šv. 
Mišias nuo 7:30 val. 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

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

ADORACIJA 

Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos Šven-
čiausiojo Sakramento adoracija. Nuo kovo 1 d. - 7 
val. vak. ir nuo lapkričio 1 d. -  5 val. p.p. 

ŽIDINIO pamaldos vyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį 8 val. ryte. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. - vaikų Mišios 
(mokslo metais) 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

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

ĮSTOJIMAS Į MISIJĄ 

Norintieji priklausyti Misijai registruojami raštinėje. 

BIBLIOTEKA 

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasi-
nio pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemo-
kamai. 

NEĮGALIESIEMS 

Veikia liftas prie didžiųjų bažnyčios durų platformos. 
Rakto teirautis misijos raštinėje. 

Sausis Metinis Misijos narių susirinkimas, 
apskaitos, tarybos narių rinkimas. 
Susirinkimo data - sausio 18 d. 
 

Vasaris/kovas Gavėnios susitelkimo dienos. 
Religinis koncertas. 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių de-
vyndienis už motinas. Pirmoji Ko-
munija, Sekminių Mišios lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mišios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava vargdie-
niams. 
Misijos choro kalėdinis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

METINIS KALENDORIUS 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 
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