
 

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

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

El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 

Augustinavičius  Mantas 
Beržanskis Edvinas 
Beržanskytė Jovita 
Grabauskas Gytis 
Jakimavičius Martynas 
Karosas Danielius 
Karpavičiūtė Ieva 
Leščinskaitė Gerda 
Malinauskas Lukas 
Maslauskas Tomas 
Morkeliūnaitė Monika 
Pokvietis Julius 
Rainytė Livija 
Rainytė Monika 
Riauba Povilas 
Savickas Linas 
Šneideris Hubertas 
Veberaitė Karolina 
Venclovaitė Viktorija 
Žukauskaitė Miglė 

III VELYKŲ SEKMADIENIS 
Nr. 121 (877) 2009 balandžio 26 d. 

              Meldžiamės už Pirmąją 
Komuniją priimančius vaikučius 
ir jų tėvelius. 
         Te Šventojoje Ostijoje esan-
tis Kristus užlieja mažųjų širdis 
savo malone, ramybe ir šviesa. Te 
juos visada lydi Dievo Tėvo meilė 
per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 
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Gegužės 3 d. 2009 SEKMADIENIS 
IV VELYKŲ SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Nėra duota kito vardo, kuriuo 
mes galėtume būti išgelbėti (Apd 4, 8-12) 
Atliepiamoji psalmė - Akmuo, kurį statytojai vertė į 
šalį, pačiu kertiniu pasidarė. 
Antrasis skaitinys - Matysime Dievą tokį, koks jis 
yra (1 Jn 3, 1-2) 
Evangelija - Geras ganytojas už avis guldo gyvybę 
(Jn 10, 11-18) 
 
Mišiolėliuose:  234   psl. - Mišių maldos 
 683   psl. - Mišių skaitiniai 
 1100 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
27 d. P Apd 6, 8-15; Ps 119; Jn 6, 22-29 
28 d. A Šv. Petras Šanelis, kunigas, kankinys 
 šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis 
 Apd 7, 51—8, 1a; Ps 31; Jn 6, 30-35 
29 d. T Šv. Kotryna Sienietė, Bažnyčios mokytoja 
 1 Jn 1, 5—2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30 
30 d. K Šv. Pijus V, popiežius 
 Apd 8, 26-40; Ps 66; Jn 6, 44-51 
 
01 d. P Šv. Juozapas Darbininkas 
 Apd 9, 1-20; Ps 117; Jn 6, 52-59 
02 d. Š Šv. Atanazas, vyskupas, Bažn. mokytojas 
 Apd 9, 31-42; Ps 116; Jn 6, 60-69 

Balandžio 26 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Siga Kisieliūtė 

Ses. Laimutė  
L. Aleksienė 

 
Kovas Rugienius 

 
11:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Kęstutis Sušinskas 

I. Kazlauskienė 
S. Lisina 

 
Lukas ir Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Gegužės 3 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

V. Siliūnienė 
G. Arbačiauskienė 

Tomas Čyvas 
Paulius Siliūnas 

 
11:00 

Raminta Marchertienė 
Rita Maleiškienė 

P. Domanskienė 
S. Ambutienė 

 
Tanvilas ir Augvydas Kuncai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

“... užmiegu ramus kaip bematant, 
nes tu vienintelis, Viešpatie, 
paskiri man saugią vietą.” 

(Ps 4, 9) 



Balandžio 26, 2009                                                        III VELYKŲ SEKMADIENIS                                                                          3 

          Žmonės esame linkę vaidin-
ti ir mėgstame teatrą. Mano paties 
dramaturginė karjera prasidėjo Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos mokyk-
loje, kai Šv. Tarcisijaus dramoje 
teko Romos  kareivio  Sebastijono  

Teatras - ne teatras 

vaidmuo. Namuose iš visokių kieto popieriaus atliekų ga-
minausi šarvus, trumpąjį legionierių kardą, ant baliono iš 
laikraščių su miltų koše šalmą. 
 Kaip anų laikų žmonės atsimename, romietis ber-
niukas Tarcisijus nešė Komuniją. Jį pagavo persekiotojai 
sargybiniai, sunkiai sužeidė. Sebastionas rado mirštantį 
krikščioniuką ir nunešė bendruomenėn. Mūsų vaidinime 
jau nebetilpo tolimesnė kario istorija. Sebastionas už tikė-
jimą nubaustas mirtimi, pervertas keliomis strėlėmis (taip 
vaizduojamas bažnytiniame mene). Įdomiausia, kad pa-
sveiko – ir sugrįžo tarnauti Romos kariuomenėje. 
 Už kelių dešimtmečių Neringos stovykloje 
(Vermonte, JAV) mane paskyrė vaidinti Meškiuką Rudno-
siuką. Visur scenoje išklijavau vaidmens žodžius, o mama 
Rudnosienė užstojo tuos slaptus užrašus, tai Rudnosiukui 
buvo daugiau strioko negu tikėjosi.. Neminėsiu visų vaid-
menų prie skautiškų laužų, jaunimo kongrese pagrindinį 
vaidmenį “Jūratės ir Kastyčio” dramoje ar Dainavoje ateiti-
ninkų stovykloje baleto šokėjos rolės. 
 Dar už kelių dešimtmečių pakvietė vaidinti senelį 
trumpame filme “Mimosa” ir su publika žiūrėti šį kiek savo-
tišką kūrinį. 
 Šios išsamios menininko biografijos aprašymas 
gali sudaryti įspūdį, kad kunigas prie altoriaus yra akto-
rius, o visi kiti – sėdintys žiūrovai. Žinoma, vyksta tam tikri 
apeiginiai judesiai, choreografija, mintinai išmokti žodžiai, 
kunigo, skaitytojų, Komunijos dalytojų, patarnautojų, gies-
mininkų ir žmonių bendravimas. Bet Mišios ar kitos pa-
maldos nėra vaidyba ar teatras su žiūrovų minia. 
 
 Misijos kapelionas labai skaudžiai išgyvena, kai 
laidotuvėse, vestuvėse, krikštynose, Mišiose būna daly-
vių, kurie lieka teatro žiūrovais, neišreikšdami, kad ir jie 
gali kartu su visais tarti Jėzaus išmokytus žodžius kaip 
pilnateisiai tikinčios šeimos nariai. Turbūt buvome pripratę 
prie vėlyvųjų viduramžių, kada žmonės lieka toli nuo alto-
riaus, kalba nebesuprantama, pasauliečiai be vaidmens ir 
aiškios dalies Kristaus dovanotoje šventėje. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Kai artinamės prie Dievo,  
artėjame prie vienas kito 

     “Įsivaizduokite, jog 
paimate skriestuvą, 
įspaudžiate jo adatėlę 
į popieriaus lapą ir 
brėžiate  apskritimą. 

         Atstumas nuo apskritimo viduryje esančio taš-
ko iki bet kurios apskritimo linijos vietos yra vienodas 
(...) Įsivaizduokite, kad apskritimas yra pasaulis, jo 
viduryje esantis taškas - Dievas, o nuo įvairių apskri-
timo linijos vietų iki centro nubrėžti spinduliai - žmo-
nių gyvenimai (...) Pasak šio palyginimo, artindamie-
si prie Dievo, žmonės nuo įvairių apskritimo linijos 
vietų juda iki centro. Taigi, artindamiesi prie Dievo, 
jie tampa artimesni vienas kitam, ir kuo artimesni 
jie yra vienas kitam, tuo artimesni Dievui.”  
/Roberta C. Bondi “Mylėti, kaip Dievas myli”/ 

Kai mes darome tai, ką galime,  
Dievas padarys tai, ko mes negalime. 

(E. C. McKenzie) 

Geriau ką nors padaryti netobulai 
negu tobulai nepadaryti nieko. 

(R. H. Schuller) 

   Dangaus malonė nuostabi, 
ji palietė mane. 

Buvau paklydęs tamsumoj, 
dabar radau Tave... 

Kokia brangi man buvo ji, 
kai suradau Tave. 

   Kiek daug pavojų ir kliūčių sutikęs aš buvau. 
Malonė vedė mus lig šiol, ji ves mus ir toliau. 

(John Newton) 

Mes galime saugiai keliauti per audrą tol, 
kol mūsų širdys yra teisios,  

pasiryžimas karštas, drąsa nepajudinama, 
ir mes pasitikime Dievu. 

(Šv. Praciškus Salezietis) 



Balandžio 26, 2009                                                       III VELYKŲ SEKMADIENIS                                                                           4 

Norinčiuosius tapti Pal. Jurgio Matulaičio misijos nariais 
kviečiame į raštinę registruotis. Nėra svarbi jūsų nei mate-
rialinė, nei šeimyninė padėtis, nei statusas šioje šalyje, 
svarbus noras įsijungti į Misijos bendruomenę. Kviečiame! 

            Pavasarį ar vasarą žadantys krikštyti vaiku-
čius kviečiami dalyvauti tėvų ir krikšto tėvų pokalby-
je. Grupiniai susitikimai vyks šiandien – balandžio 
26 d., taip pat sekmadieniais - 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 at-
skirai. Susitikimų pokalbių vadovė - Daiva Kisielienė. 

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI 

             Jau galima registruotis pasiruošimui suaugu-
siųjų Krikšto, Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams, kurie bus teikiami 2010 m. Velyknaktį. Pro-
gramos vedėja Grasilda Reinytė Petkienė. 

Dėmesio visiems Misijoje krikštytiems ir sutvirtintiems 

          Sekminių išvakarėse, gegužės 30 d., 
šeštadienį, 4 val. p. p. Visi Misijoje krikštytieji 
bei sutvirtintieji kviečiami dalyvauti Mišiose ir 
šventėje. Misija išsiuntinėja laiškus pagal doku-
mentuose įrašytus adresus. Kadangi gyvenamos 
vietos kinta, dalis laiškų grįžta. Kviečiame prisi-
minti, kur šeimos nariai bei pažįstami tuodu sak-
ramentus priėmė ir dalyvauti šventėje. 

        Vaikų pirmoji Komunija švenčiama šiandien, 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. 

         Kiekvienais metais, norėdami prisi-
minti ir priminti vieni kitiems kiekvieno 
žmogaus gyvybės vertę, paskutinįjį balan-
džio sekmadienį švenčiame Pasaulinę gyvy-
bės dieną. Šiemet ji minima balandžio 26 d. 

PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA 

        Brangieji, žmonių Kūrėjas Dievas, savo meilės 
kvėpimu suteikė kiekvienam mūsų gyvybę. Nuošir-
džiai dėkokime Jam už šią brangią dovaną ir mels-
kime, kad kiekvienas pajėgtume ją priimti.  

        Džiaugiamės ir nuoširdžiausiai 
sveikiname vaikučius, šiandien pri-
imančius Pirmąją Šventąją Komu-
niją, taip pat jų tėvelius. 

             Gegužės 3 d., sekmadienį, 
12:30 val. p.p. Pal. Jurgio Matulai-
čio misija visus maloniai kviečia į 
Motinos dienos pietus “Mama, Tau”, 
kurie vyks PLC didžiojoje salėje.  
          Vietoms užsisakyti prašome kreip-
tis į Ireną Valaitienę tel.: 630-243-1432 

Registracija Pirmajai Komunijai.   
Ses. Laimutė Kabišaitytė vėl ruoš 3 klasės ir vyresnius 
vaikus Pirmajai Komunijai. Jau galima iš anksto regist-
ruotis tel.: (630) 243-1070. Pamokos prasidės rug-
sėjo mėnesį. 

KRYŽDIRBYSTĖ LIETUVOJE 

       Gegužės 9 d., šeštadienį, PLC Dailės muzieju-
je Lietuvos tūkstantmečio proga - parodos 
"Kryždirbystė Lietuvoje" atidarymas. Rodiniai iš Lie-
tuvos dailės muziejaus. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

           
         Reginai Patlabienei, Hedvynai Dainienei, Va-
lerijai Stankevičienei, Klemensui Polikaičiui,  Lai-
mai Luneckienei, Birutei Vindašienei, Onai Bau-
žienei, Genovaitei Kulikauskienei, Izabelei Ston-
čienei, Algiui Trinkūnui, Faustui Stroliai, Marijai 
Gelažienei, Glorijai, Reginai Vaitkūnienei. 

            Meldžiamės už Misijos ligonius, 
prašydami jiems sveikatos ir stiprybės, 
o jų artimiesiems - ištvermės ir kantry-
bės: 
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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.  

ŽINUTĖS 

• 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 

• Šiandien, balandžio 26 d., sekmadienį, 12:15 val. 
p.p. org. “Vaiko vartai į mokslą” koordinatorė Lietuvo-
je, soc. darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė iš Vilniaus, kal-
bės tema “Skurdas Lietuvoje, jo pasekmės ir pagalba 
vaikams ir motinoms“ apie darbą su socialiai remtino-
mis šeimomis Lietuvoje.  

• 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. 

• Skyrybas išgyvenančiųjų savipagalbos būrelis renkasi 
PLC penktadieniais 7 val. v., talkinamas psicholo-
gės Saulėnos Antanavičienės, Daivos Piscikaitės ir 
Misijos kapeliono. Norintieji įsijungti į šią 8 savaičių 
programą kviečiami kreiptis misijos raštinėje.  

MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS  
SEKMADIENIS 

            Artėjant Pasaulinei maldos už pašaukimus į kuni-
gystę bei pašvęstąjį gyvenimą dienai, kuri bus švenčiama 
2009 m. gegužės 3-iąją, ketvirtąjį Velykų sekmadienį, 
visą Dievo tautą norėčiau pakviesti apmąstyti temą: Pasi-
tikėjimas Dievo iniciatyva ir žmogaus atsakas. Bažnyčioje 
nuolatos aidi Jėzaus raginimas mokiniams: „Melskite pjū-
ties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 
9, 38). Melskite! Primygtinis Viešpaties kvietimas aiškiai 
parodo, kad malda už pašaukimus turi būti nenutrūksta-
ma ir kupina pasitikėjimo. Tiktai gaivinama maldos, krikš-
čionių bendruomenė tikrai gali „su didesniu tikėjimu bei 
viltimi kliautis Dievo iniciatyva“. 

         Popiežiaus Benedikto XVI žinia 
46-osios Pasaulinės maldos už pa-
šaukimus dienos proga:  

          Meldžiame malonės, kad būtume visiškai atvi-
ri Jėzaus mokymui ir sugebėtume didžiadvasiškai 
atsiliepti į jo kvietimą. 

• XIX JAV LB Tarybos rinkimai 2009 m. gegužės 9-10  
ir 16-17 dienomis PLC. Rinkimai vyks trejais būdais: 
balsavimu apylinkėje, paštu ir internetu. Norintieji bal-
suoti internetu kviečiami užsiregistruoti iki gegužės 1 d. 
adresu: http://www.javlb.org/rinkimu_pareiskimas_lt.php 

• Lietuvos laukų Marijos statulą vainikuos  
jaunimas gegužės 10 d. per 11 val. Mišias. 

         Misijos žiniaraščio paskutiniajame lape reklaminius 
skelbimus įdėjusios bendrovės, organizacijos bei pavie-
niai verslo atstovai labai prisideda remiant šio žiniaraščio 
leidybą. Dėkodami ir vertindami jų paramą, maloniai kvie-
čiame Misijos narius ir svečius atkreipti dėmesį į reklami-
nius skelbimus ir su mūsų rėmėjais atitinkamai  bendra-
darbiauti. Ačiū! 

RINKLIAVA 

Balandžio 19 d. 9 val.  - $1480 
 11 val.  - $2545 
 6 val.  - $350 

            JAV Carito – Catholic Charities rinkliava gegužės 
5 d. Tai pagrindinė katalikų socialinė veikla,  palaikanti ir 
vystanti tarnystes visiems nuo kūdikių iki senelių, įvairias 
ugdymo programas mūsų apylinkėje ir kitur JAV. 

           Papildomų rinkliavų atvejais čekius prašome rašyti 
J. Matulaitis Mission vardu. 

 AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE 
 
          Meldžiamės už amžinybėn iškeliavusias 
Elzbietą Diminskienę ir Dalią Katiliūtę-
Boydston. Užjaučiame šeimos narius. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, balandžio 26 
9 v. r. - už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-už Pirmąją Komuniją priimančius vaikučius bei jų tėvelius 
-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 Me-
dzevičių, 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) 
-meldžiant Dievo palaimos Valerijai Stankevičienei 
-už Stasį Meškonį ( 30 d.) 
-už Antaną Kairį (duktė) (9 m.) 
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 

Sekmadienis, gegužės 3 
9 v. r. - už Danutę ir Leonorą 
-už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Salomėją Polikaitienę (šeima) 
-už Agotą Valaitienę (šeima) 
-už Praną narį (A. ir D. Ancevičiai) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Liudą Volodką 
-už Juliją Zofiją Kelmelienę (dukra su šeima) 
-už Zenoną Petkų 
-už Oną Masilaitytę 
-už Liudą Valančių (Dana Bazienė) 
-už Stasį Žilevičių (A. Lietuvninkas) 
-už Leokadiją ir Praną Šurnas (vaikai) 
-už Gaurių šeimos mirusius (Birutė) 
-už Zenoną labiną (Birutė) 
-už Pam Beer (Birutė) 
-už Klemą ir Marią Bronisus 
-už Ingutę (šeima) 
-už Stasę Jurjonienę ir Valeriją Paškevičienę (vaikai) 
-už Adolfiną Urbonienę (Polikaičiai) 
-už Joaną Galvanauskienę 
-meldžiant Dievo palaimos Zofijai Valuckienei 
-už Ireną Sušinskienę (“Ateitininkų namai”) 
-už Albiną Greičienę (30 d.) (anūkas su šeima) 
-už Stefaniją ir Nataliją 
-už Albertą J. Kerelį (šeima) 
-už Danutę Beniušienę (duktė) 
-už Izabelę ir Bronę 
-už Bronislavą Gurskienę 
-už Marytę ir Justiną Balandžius (dukra Zita) 
-už Oną ir Juozą Žiurkus (sūnus Zenius) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

Pirmadienis, gegužės 4 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 
Antradienis, gegužės 5 
8 v. r. - už Grigaitytę 
-už Kazimierą (O. Norvilienė) 

Trečiadienis, gegužės 6 
8 v. r. - už Moniką Grigaitienę 
-už Moniką Žukauskienę 
Ketvirtadienis, gegužės 7 
8 v. r. - už Staselę 
-už Danielių Liutiką (Stasiuliai) 

Penktadienis, gegužės 8 
8 v. r. - už Mykolą ir Oną Tonkūnus 
-už Marytę ir Stanislovą (Stasiuliai) 

Šeštadienis, gegužės 9 
8 v. r. – už Vytautą ir Aldoną Taurus (Garūnienė) 
-už Gabrielių Idzelį (šeima) 
-už Budnikų giminės mirusius 
-už Jurgį, Barborą, Zitą Butvilus 
-už Vytautą Šoliūną (Jonas ir Vida Maleiškos) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už  Stasį, Karoliną, Bronių ir Vytautą (Vardienė) 
-už Rasą Poskočimienę (SAAT) 



 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. 

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. 

METINIS KALENDORIUS 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių 
devyndienis už motinas. Pirmo-
ji Komunija, Sekminių Mišios 
lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mi-
šios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava varg-
dieniams. 
Misijos choro tradicinis kalėdi-
nis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

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. 
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