
 

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

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

El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 

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 vedėja) - 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. 

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. 

Nr. 128 (884) 2009 birželio 14 d. 
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) 
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Birželio 21 d. 2009 SEKMADIENIS 
XII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Nuo čia tegu lūš tavo bangos 
įžūlios (Job 38, 1. 8-11) 
Atliepiamoji psalmė - Dėkokite Viešpačiui: jis malo-
ningas per amžius. 
Antrasis skaitinys - Štai atsirado nauja (2 Kor 5, 
14-17) 
Evangelija - Kas gi jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo 
klauso! (Mk 4, 35-40) 
 
Mišiolėliuose:  248   psl. - Mišių maldos 
 730   psl. - Mišių skaitiniai 
 1105 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Tai kraujas sandoros, kurią su 
jumis sudarė Viešpats (Iš 24, 3-8) 
 
Atliepiamoji psalmė - Išganymo taurę pakelsiu, 
Viešpaties vardą kartosiu. 
 
Antrasis skaitinys - Kristaus kraujas nuvalys mūsų 
sąžinę (Žyd 9, 11-15) 
 
Evangelija - Tai mano kūnas, tai mano kraujas (mk 
14, 12-16. 22-26) 
 
Mišiolėliuose:  245   psl. - Mišių maldos 
 698   psl. - Mišių skaitiniai 
 1114 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
15 d. P 2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42 
 
16 d. A 2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48 
 
17 d. T 2 Kor 9,6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6. 16-18 
18 d. K 2 Kor 11, 1-11; Ps 111; Mt 6, 7-15 
 
19 d. P ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS  
 Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz12,2-6;Ef 3,8-12. Jn19,31-37 
 Maldų už kunigų šventumą diena 
 
20 d. Š Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis 
 Iz 61, 9-11; 1 Sam 2, 1. 4-8; Lk 2, 41-51 

Birželio 14 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Lina Poskočimaitė 

V. Siliūnienė 
J. Prialgauskienė 

Elzytė Degutytė 
Marija Čyvaitė 

 
11:00 

Rita Maleiškienė 
Kęstutis Sušinskas 

P. Pranckevičius 
V. Kerelytė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Birželio 21 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Saulius Čyvas 

O. Daugirdienė 
G. Jonikaitė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

S. Ambutienė 
G. Arbačiauskienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Vasaros grafikas 
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ko nebetiktų, kai vaikai taip greitai auga. Kai kuriose para-
pijose nėra bendros Pirmosios Komunijos šventės, o kiek-
vienos šeimos tėvai nusprendžia, kada tarp Velykų ir De-
vintinių jų vaikai pradės pilniau dalyvauti Eucharistijoje. 
Tada bendra Devintinių šventė ir bendra nuotrauka labai tinka. 
 Dauguma katalikų rūpinasi savo vaikus pakrikšty-
ti, privesti P. Komunijos ir pristatyti Sutvirtinimo sakra-
mentui (“dirmavonei”). Vėliau - bažnyčioje sutuokti, tada 
su bažnyčia palaidoti. Pirmieji trys žingsneliai – Krikštas, 
Sutvirtinimas, Eucharistija – vadinami įkrikščioninimo sak-
ramentai, kuriais paženklinama pilna narystė Bažnyčioje. 
 Ne tik pagal maldų turinį, bet ir pagal prasmę tė-
vai yra pirmieji Evangelijos skelbėjai savo vaikams. Mūsų 
misijoje ses. Laimutės Kabišaitytės, Grasildos Petkienės 
uždavinys yra padėti tėvams savo vaikus parengti sakra-
mentams. Jų uoli ir kantri tarnyba papildo kasdienį ir ilga-
metį tėvų auklėjimą namuose. Papildo, bet neatstoja ne-
pamainomo tėvų vaidmens. Užtat ir stengiamės kviesti, 
kad visa šeima – tėvai, vaikas ar vaikai, seneliai, dar kiti 
artimi žmonės dalyvautų šventėje drauge su pirmą kartą 
priimančiais Komuniją. Tėvai yra pagrindiniai ugdytojai, 
Bažnyčia ar bažnyčia to vaidmens neperima ir net neketi-
na pakeisti tėvų vietos savo vaikų gyvenime. 
 Įkrikščioninimo sakramentai vaiką, paauglį ar su-
augusįjį pilnai įjungia į Naujosios sandoros bendruomenę 
– Dievo dovanotą ištikimą ir maloningą ryšį su savąja tau-
ta. Solidarumas tikinčiųjų šeimynoje atspindi Dievo įkvėpi-
mą ir malonę gyventi sąmoningu – ne tik apeiginiu - ryšiu 
su Dievu. Užtai Komuniją vadiname “Gyvybės duona, Iš-
ganymo taure”. 
 Kadangi Šventoji Dvasia duonytę ir vyną perkei-
čia į Kristaus Kūną ir Kraują, Ji sugeba mus perkeisti iš 
eilinių ir pabirų asmenų į “išrinktąją tautą, karališkąja kuni-
gystę, įsigytąją liaudį”, suburtą Naujosios Sandoros malo-
nės tinklu. 
 Tėvai, šeima yra pirmieji, kurie įaugina savo prie-
auglį tapti šio slėpinio dalininkėmis ir dalininkais. 
 
                                                Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Devintinės 

          Kristaus Kūno ir Kraujo 
šventė – Devintinės – tradicinė 
diena sukviesti visus šiais metais 
ir pernai priėmusius Pirmąją Ko-
muniją. Tik praeitų metų, nes 
šventiški drabužiai  po ilgesnio lai-     

DUONOS IR VYNO IŠŠŪKIS 
 

Julius Sasnauskas 

          Vienas bičiulis pasako-
jo, kaip kadaise vaikystėje 
žvelgdamas  į  monstrancijoje 

paslaptingai boluojančią ostiją išvydęs priešais save patį 
Išganytoją. Pailgo veido, rusvaplaukį, gražių šviesių akių 
ir liauno kaklo. Ir visai kaip gyvą. Ėjo nuožmūs pokario 
metai, ir anas Kauno berniukas, likęs be šeimos ir pats 
besislapstydamas, netikėtai išnirusiame Viešpaties veide 
perskaitė žinią, kad turi draugą, kuriuo gali pasikliauti. Jiedu 
iki šiol tyliai padraugauja, nors Jėzus daugiau nebesirodo 
altoriuose kaip gyvas. 
           Šį naivų ir gana banalų nutikimą prisiminiau ne 
tam, kad Devintinių proga knietėtų kaip nors pagrįsti ir 
įrodyti tikrų tikriausią Kristaus buvimą Švč. Sakramen-
te. Toks darbas geriau sekasi tiems, kurie suskaičiuoja 
eucharistijos kvantus arba suka kino juostas, kaip ant 
liežuvio padėtas Komunijos paplotėlis tavo akyse pa-
virsta kruvinu mėsos kąsniu. Prisipažinsiu, šioje srityje 
bijausi bet kurių įrodymų, nes jie man atimtų iš Komuni-
jos brangų kasdienės duonos ir vyno skonį. Jau ver-
čiau su Tomu Akviniečiu priimti sunkų tikėjimo iššūkį 
eucharistijoje ir pasitenkinti neregimybe nei prašyti, 
kad viskas būtų aišku kaip fizikos vadovėlyje. 
          Vis dėlto ana išgirsta pokario vaiko istorija kerta 
per paširdžius. Kaip tik todėl, kad eucharistija ten įsi-
veržia lyg iššūkis. Pro užtrenktas duris. Logikai ir liki-
mui atsisakius ją įsileisti. Dundant vagonams, besitrau-
kiant gyvenimui ir vilčiai, gaudant, šaudant, išduo-
dant... Kas galėtų būti absurdiškiau už auksinę monst-
ranciją, pakibusią virš šito pragaro? (...) 
 
            Kai skaitau Devintinių iškilmei skirtą Morkaus 
Evangelijos ištrauką, kyla tas pats įspūdis. Pasakojimą 
apie Paskutinę vakarienę gaubia dvi išdavystės. Judas 
Iskarijotas jau pasirašė kruviną sandorį su Šventyklos 
kunigais. Petras, apaštalų kunigaikštis, netrukus viešai 
išsigins to, kurį vadino Mesiju. Prie stalo sėdintis Jėzus 
yra pralaimėtojas. Jo tragiškas likimas jau nuspręstas. 
Vakarienė su mirtininku, kurį atmeta ir pasmerkia jo 
paties tauta ir religija. Jo mokiniai, iki paskutinės aki-
mirkos dalijęsi būsimąja garbe, tebėra akli ir nieko ne-
išmokę. Ir čia pralaimėta. Ką galima pasakyti šiame 
sudaužytos vilties ir žlugusių svajonių kambaryje? 
             Prabyla duona ir vynas. Imkite, tai mano kū-
nas. Imkite, tai mano kraujas, kuris praliejamas už dau-
gelį. Eucharistijos stebuklai, rodyti per TV, aną vakarą 
Jeruzalėje neįvyko. Duona buvo tik duona. Ir vynas 
buvo tik vynas. Daugybę kartų vakarieniauta drauge. 
Viskas pernelyg paprasta ir pažįstama, kad reikalautum 
paaiškinimų. Kad įtartum čia prie stalo prisėdus patį 
Dievą. 
             Duonos ir vyno sakramentas, paskutinį Jėzaus 
gyvenimo vakarą tapęs iššūkiu mirčiai, tuštumai, pralai-
mėjimui, ir šiandien tuo pačiu pavidalu, ta pačia pra-
sme kybo virš mūsų gyvenimų. 
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Visą birželio mėnesį po kasdienių šv. Mišių 
 kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija. 

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! 

PASIRUOŠIMO KRIKŠTUI SUSITIKIMAI 

            Žadantys krikštyti vaikučius šią vasarą yra 
kviečiami dalyvauti tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje. 
                 Kitas susitikimas planuojamas 
(DĖMESIO!!!) birželio 21 d. (ne 28 d., kaip buvo 
skelbiama anksčiau). Liepos mėnesį susitikimų ne-
bus. Rugpjūtį - 23 d. Pageidautina apie dalyvavimą 
iš anksto pranešti Misijos raštinėje. Išimties atveju 
galima susitarti Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų 
pokalbių vadovė - Daiva Kisielienė. 

KRIKŠTAS 

        Krikštas yra matomas nematomos 
malonės ženklas; tai durys, per kurias 
Dievas žmogaus sieloje ir suvienija jį 
su savimi Kristuje ir Bažnyčioje. Jis 
įlieja jai naujos gyvybės. Krikštas yra 
atgimimas, per kurį žmogaus vaikas 
tampa Dievo vaiku. /Jonas Paulius II/ 

Gabija Jackonytė 
(Glen Ellyn) 

Tėvai:             Tautvydas ir Ramunė (Šapolaitė) Jackoniai 
Krikšto tėvai: Evaldas ir Sigita Ulinskai 

PADĖKA MISIJAI IR JOS NARIAMS 

         “Vyturio” choro dainininkai, jų 
tėveliai, valdybos pirmininkė Dalia Na-
rienė ir choro vadovas  Darius Polikaitis  

nuoširdžiai dėkoja kapelionui t. Antanui Saulaičiui, 
prel. Ignui Urbonui, Misijos tarybai ir tikintiesiems 
už dosnią $1000 paramą dalyvaujant Tūkstantmečio 
dainų šventėje.  

         Taip pat Catholic Charities atsiuntė padėką Misi-
jai už dosnumą ir parodytą gerą šir-
dį, renkant aukas Motinos dienai. 
Surinktos lėšos bus skiriamos pa-
remti apleistas ir vienišas motinas. 
Dėkojame visiems prisidėjusiems. 

           Tėvas Antanas Saulaitis SJ šiandien, birželio 
14 d. išvyksta į aštuonių dienų jėzuitų rekolekcijas 
prie Clevelando. Taip pat ruošiasi  aplankyti seserį 
bei bičiulius JAV rytuose. I Misiją sugrįš liepos 3 d. 
Kapelioną pavaduos kun. Gediminas Jankūnas. 

          Ses. Laimutė Kabišaitytė birželio 16 d. išvyks-
ta vasaros darbams į Neringos stovyklą ir į Putnamą. 
Kas norėtų užregistruoti vaikučius Pirmosios Komuni-
jos pamokėlėms rudenį, prašome seselei skambinti tel.: 
630-243-1070.  

           Iki birželio 17-osios tebesitęsia Tėvo dienos novena, 
prisimenant ir meldžiantis gyvųjų bei mirusiųjų tėvų inten-
cijomis. Vokeliai su vardais padėti ant altoriaus. 

PARAMA SENELIAMS KUNIGAMS 

        Čikagos arkivyskupijoje yra 220 
senelių kunigų. Tai sudaro 27% visų 
arkivyskupijoje dirbančių kunigų.  

           Čikagoje ir jos apylinkėse kunigai išeina į pensiją 
sulaukę 70 metų amžiaus. Maždaug 140 pensinio am-
žiaus dvasiškių vis dar aukoja sekmadienio Mišias, krikšti-
ja bei teikia Santuokos sakramentą, lanko ligonius. Be šių 
savajam pašaukimui atsidavusių žmonių daugelis parapijų 
nešvęstų Eucharistijos bei neturėtų galimybės priimti rei-
kiamų sakramentų. 
          Arkivyskupija dotuoja dvi nepriklausomas pensinin-
kų kunigų rezidencijas, kuriose gali gyventi 38 kunigai. 25 
sergantys seneliai yra prižiūrimi senelių prieglaudose ar 
jiems suteikiama medicininė priežiūra jų namuose. Tai 
kainuoja virš $1.3 milijono kasmet. 
           Sunkus ekonominis laikotarpis turėjo nemažos įta-
kos ir kunigų pensijų fondui. Ateityje bus reikalingi milijo-
nai dolerių, kad būtų galima grįžti prie reikiamo lėšų skyri-
mo lygmens. Kunigų pensijoms yra išleidžiama $2.8 mili-
jonų kasmet. 
            Čikagos arkivyskupija su atsidavimu rūpinasi se-
neliais kunigais ir prašo prie šio rūpesčio prisidėti visus 
geros valios krikščionis. 

           Birželio 13—14 d. vykstanti rinkliava yra skirta pa-
remti ir suteikti reikalingą pagalbą Čikagos arkivyskupijos 
seneliams kunigams. Arkivyskupija iš anksto nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams, kurių dėka šie kilnūs darbai yra įmanomi.  

     Tam skirti vokeliai yra metinių rinkliavų dėžutėje, taip 
pat bažnyčioje prie įėjimo. 
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Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę 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 

LIETUVOJE 

Liepos 6 d., pirmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišios Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. Giedos jungtinis 
„Dainavos“ (Čikaga, vad. D. Polikaitis) ir Vilniaus jėzui-
tų gimnazijos jaunimo (vad. L. Abaris) choras. 
11:30 val. r. – ekskursija po Vilniaus jėzuitų gimnaziją. 
12:00, vidudienį – priešpiečiai  
2:00 val. p. p. - Dainų šventės eitynės 
Tel. pasiteiravimui: (630)243-6234  
(Baltijos jėzuitų plėtros raštinė). 

            Lemonto katalikiškų parapijų, misijų, slaugos na-
mų ir mokyklų atstovai birželio 8 d. tarėsi slovėnių seserų 
sodyboje. Vysk. Gustavo Garcia-Siller pabrėžė diakonų 
svarbą sielovadoje, džiaugėsi Lemonto trijų parapijų glau-
džiu bendradarbiavimu, kalbėjo apie kandidatų į vyrų bei 
moterų vienuolijas stygių.  
           Mount Alvernia akademija (vien mergaičių gimnazi-
ja) ir kitos mokyklos stengiasi stipendijomis paremti darbo 
netekusių šeimų mokines, atvykstančias iš plačios apylinkės.  
          Šv. Patriko bažnyčia turi naują įgarsinimą, atnaujina 
sielovadinį centrą, jungtinė pradinė mokykla gerai laikosi.        
          Šv. Alfonso bažnyčios vitražai po 90 m. atnaujina-
mi, labai gerai veikia suaugusių ruoša sakramentams, sten-
giamasi  daugiau pasauliečių patraukti į sielovados darbus.  
          Bishop Lyne rezidencijoje gyvena 17 senelių ir ligo-
nių kunigų, kurių šeši nuolat talkina parapijose.  
          Šv. Kirilo ir Metodijaus parapija švenčia 125 m. jubi-
liejų, kas mėnesį pravesdama istorija pagrįstą programą; 
mokykloje - 500 mokinių, gerai laikosi.  
          Visos trys Lemonto parapijos bandė steigti bendrą 
priešmokyklinį darželį – daugiau tėvelių domisi, mažai 
vaikučius registruoja.  
           Slovėnų misijoje sekmadienį būna apie 150 žmo-
nių, švenčia keturių porų 50 vedybinių metų, visi Misijos dar-
buotojai yra savanoriai, tik kunigui mokamas atlyginimas; 
Misijos kunigas talkina gretimuose vienuolynuose. Slovėnai 
pranciškonai pradėjo talkinti apylinkės parapijose nuo pat 
1926 m., dabar yra keturi vienuoliai kunigai, pas juos būna 
Anoniminių alkoholikų rekolekcijos, taip pat ir parapijų. Slo-
vėnių seserų globojama Alvernia Manor rugpjūčio 23 d. ren-
gia vasaros šventę. Seserys 84 m. dirba Lemonte, JAV – 
100 m., turi labai įdomią parodą apie savo paveldą.  
           Mūsų misijai atstovavo tarybos pirmininkas Audrius 
Remeikis ir kapelionas tėvas Antanas Saulaitis SJ, pami-
nėję rūpestį įjungti daugiau savanorių ir plėsti sielovadą; 
Misija nusprendė įsitaisyti elektroninius varpus; gražiai 
atšventė Sekminių išvakares. 
          Visi susirinkusieji žinojo, kad Kristaus Legionierių 
globojama White Pines akademija PLC patalpų nebenuo-
mos, persikelia į savas Bell gatvėje.  

IŠ LEMONTO KATALIKŲ PARAPIJŲ POSĖDŽIO 

            Keliaujančiųjų iš Lietuvos ir turinčių 
vietos lagamine prašome sustoti Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir Misijon atgabenti Šv. 
Raštų ir kitų religinių knygų. Darbo valando-
mis kreiptis į jėzuitų sekretorę Renatą Vilniu-
je, tel.: (5) 212-1715 arba mob. 8-699-31956, 
Kaune - į ses. Prancišką Bubelytę, tel.: (37) 

73-04-88. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame. 

KELIAUJANČIŲJŲ IŠ LIETUVOS DĖMESIUI 

Birželio mėnesį baigiasi Pauliaus, 
prasideda Kunigų metai. 

      Dvi birželio mėnesio datos - 19-oji, 
kai popiežius pradės Kunigų metus ir 
28-oji, kai užbaigs Tautų Apaštalo gimi-
mo 2000 metinių šventimą - bus  bene 

svarbiausios šį mėnesį liturginės iškilmės, kurioms popie-
žius Benediktas XVI vadovaus Romoje. Birželio 19, Švč. 
Jėzaus Širdies šventės dieną, popiežius vadovaus antrie-
siems šventės Mišparams Šv. Petro bazilikoje. Birželio 
28-ąją popiežius vadovaus pirmiesiems šv. Petro ir Pau-
liaus iškilmės Mišparams, kuriais bus užbaigti pastaruo-
sius 12 mėnesių švęsti Pauliaus metai. 
          Devintinių proga Romoje po Mišių vyksta eucharis-
tinė procesija iš popiežiaus katedros Laterane iki Didžio-
sios Marijos bazilikos ant Eskvilino kalvos. Procesijai, pri-
traukiančiai daugybę Romos vyskupijos bažnytinių ir pa-
rapijinių organizacijų atstovų, irgi vadovauja popiežius. 
Romos vyskupijos pagrindinių globėjų šv. Petro ir Pau-
liaus iškilmės dieną, pirmadienį, birželio 29-ąją, Šv. Tėvas 
aukos Mišias Vatikano bazilikoje, jų metu uždėdamas pa-
lijus per pastaruosius 12 mėnesių paskirtiems naujie-
siems arkivyskupams.  Taigi, birželio mėnuo Romoje bus 
itin turtingas popiežiaus vadovausimomis apeigomis, šie-
met išskirtinai apjungiančiomis Visuotinę Bažnyčią dėl jau 
minėtų Kunigų metų pradžios ir Pauliaus metų pabaigos.            
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, birželio 14  
9 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Sandrą Galeckaitę ir Ernestą Rumbinaitę (4 m.) 
-už Sigitą Arnauską 
-Dievo palaimos Algirdui ir šeimai (sesuo) 
-už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 
-už Sibire mirusį tėvą Juozą Prunskį (68 m.) ir Oną Prunskienę (duktė) 
-už Sibire mirusį kun. Petrą ir visus gimines (Garūnienė) 
-už Sibire mirusius Oną ir Praną (Garūnienė) 
-už Sibire mirusius Juozą ir Domicelę  Gineičius (Garūnienė) 
-už partizaną Vytautą (draugas) 
-už Robertą Kosmoną 
-už Romą Misiulytę ir Nidą (tėvai) 
-už Kazį Kreivėną (Graužinių šeima) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Danutę Beniušienę (duktė) 
-už Juliją (Lidija ir Jonas) 
-už Bronių Siliūną 
-už Mariją ir dr. Bronislovą Tallat-Kelpšus, Stasę ir Vaclovą Tal-
lat-Kelpšus, Prancišką ir Juozapą Cukurus 
-už Bronislavą Rimkienę (duktė ir anūkė) 
-už Eugeniją Izokaitienę (32 m.) (šeima) 
-už Algirdą Prišmantą (2 m.) (duktė ir sūnus) 
-už Genovaitę Stankevičienę (dukra su šeima) 
-už Joną Stankevičių 
-už Bronislovą Mūrą 
-už Genovaitę Lukošienę (1 m.) 
-už Stasį Aukštuolį (sūnus ir anūkai) 
-prašant šeimai sveikatos 
-už Veroniką (Klemensas) 
-prašant Klemensui sveikatos (žmona) 
-už Vytautą Sinkų (Eugenija Budelskienė) 

11 v. r. - Tėvo dienos novena 
6 v. v. - už Leontiną Petrauskienę  
-sveikatos Laurai Pavlovienei 

Pirmadienis, birželio 15 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 
Antradienis, birželio 16 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 
-už Feliksą Valaitį (šeima) 
-už Birutę Dailidienę (šeima) 

Trečiadienis, birželio 17 
8 v. r. - Tėvo dienos novena 

Ketvirtadienis, birželio 18 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už kun. Alfą Sušinską (1 m.) 

Penktadienis, birželio 19 
8 v. r. - už Rėklių ir Miknaičių mirusius 
-už Vytautą Šoliūną (Alina Vandeišienė) 

Šeštadienis, birželio 20 
8 v. r. - Dievo palaimos Klaudijaus šeimai 
-už Joną Jurkūną 
-prašant palaimos Nijolei ir Stasiui 
-už Vytą Kolį (Aldona Stasiulienė) 
-už Olgą ir Antaną Skirpstūnus 
-už Stasį Žilevičių 

Sekmadienis, birželio 21  
9 v. r. - už Balį Polikaitį (šeima) 
-už Feliksą Valaitį (šeima) 
-už Liudą Volodką 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už sielas skaistykloje 
-už Jeronimą Bliujus 
-už Antaną ir Konstanciją Poskočimus 
-už Viktorą Kučą (šeima) 
-už Juozą Liubinską ir Justiną Stanaitį (šeima) 
-už Liudą Aleksandravičių (duktė) 
-už Mečislovą Skruodį (vaikai) 
-už Juzefą Stirbienę (1 m.) 
-už Leoną Trašką (Deveikių šeima) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Adolfiną Urbonienę 
-už Birutę Gudaitis 
-sveikatos ir palaimos Genovaitei ir Remigijui 
-už Aleksandrą Klevečkienę (1 m.) 
-už Walter Paalksnis (Helen Lopez) 
-už Albiną Dabrilienę (1 mėn.) 
-už Nijolę Gramauskienę 
-už Ingutę (Vilma) 
-už Zuzaną Ščepanavičienę - Dzikienę 
-už Gintautą Kesilį (krikšto dukra) 
-už Petrą Balnių 
-už Kazimierą Dūdėną 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Vitaliją, Romą. Titą (Alma-Albina, Nijolė, Marytė) 

Pirmadienis, birželio 22 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 
Antradienis, birželio 23 
8 v. r. - už Jurgį Radzevičių (šeima) 
-už Rasą Paukštis 

Trečiadienis, birželio 24 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (M. ir H. Kabliauskai) 
-už Algimantą Songailą 
Ketvirtadienis, birželio 25 
8 v. r. - už Birutę Čyvienę (šeima) (2 m.) 
-už Julių Levaną (žmona) 

Penktadienis, birželio 26 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (A. ir V. Čuplinskai) 
-padėka Dievui už gautas malones (P. Brizgys) 

Šeštadienis, birželio 27 
8 v. r. - už Karen Petrulionienę 
-už Ivaškevičių šeimos mirusius 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Stefaniją ir Praną Račiūnus (Vida) 
-už Augustiną Orentą (Polikaičiai) 
-už Vitą Alesių ir Akelaičius 



 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 sakra-
mentui bei suaugusiųjų įkrikščioninimo programos va-
dovė - 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. 

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 

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. 

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

BIBLIOTEKA 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 

NEĮGALIESIEMS 

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