
 

 

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. 129 (885) 2009 birželio 21 d. 
XII EILINIS SEKMADIENIS 
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Birželio 28 d. 2009 SEKMADIENIS 
XIII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Per velnio pavydą mirtis atsirado 
(Išm 1, 13-15; 2, 23-25) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, aš tave aukštinsiu: 
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei. 
Antrasis skaitinys - Jūsų perteklius tepapildo var-
gingųjų brolių nepriteklių (2 Kor 8, 7. 9. 13-15) 
Evangelija - Mergaite, sakau tau, kelkis! (Mk 5, 21-
24. (25-34). 35-43) 
 
Mišiolėliuose:  249   psl. - Mišių maldos 
 732   psl. - Mišių skaitiniai 
 1106 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Nuo čia tegu lūš tavo bangos 
įžūlios (Job 38, 1. 8-11) 
 
Atliepiamoji psalmė - Dėkokite Viešpačiui: jis ma-
loningas 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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
22 d. P Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas;  šv. Jonas 
 Fišeris, vyskupas, ir Tomas Moras, kankiniai 
 Pr 12, 1-9; Ps 33; Mt 7, 1-5 
23 d. A Pr 13, 2. 5-18; Ps 15; Mt 7, 6. 12-14 
 
24 d. T Šv. Jono Krikštytojo gimimas 
 Iz 49, 1-6; Ps 139; Apd 13, 22-26; Lk 1, 57-66 
25 d. K Pr 16, 1-12. 15-16; Ps 106; Mt 7, 21-29 
 
26 d. P Pr 17, 1. 9-10. 15-22; Ps 128; Mt 8, 1-4 
  
27 d. Š Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas 
 Pr 18, 1-15; Lk 1, 47-50. 53-55; Mt 8, 5-17 

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 

Birželio 28 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Aušra Norušytė 

D. Kisielienė 
A. Kamantienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Kęstutis Sušinskas  

J. Baužys  
J. Maleiška 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Vasaros grafikas 

“... kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys.  
Kas buvo sena - praėjo, štai atsirado nauja.” 

(2 Kor 5, 17) 
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nėjome su Punsko šalies lietuviu. Jis klausė: “Kiek, 
manai, dar čia bus kalbama lietuviškai”. Būdamas už 
pašnekovą gerokai senesnis, paklausiau: “O ar ma-
nai, kad pirmieji Australijoje 1832 m. atsiradę lietu-
viai, eidami šia gatve, vienas kito to paties klausimo 
klausė?”. 
 Mokslininkai sako, kad imigrantų vertybės 
adaptuojasi ir susilygina su aplinka maždaug trečio-
joje kartoje. Jeigu pirmoji karta veržiasi į mokslus, 
tai ketvirtoji jau prilygs tos aplinkos mastui. Jeigu 
pirmoji gyvybę guldo už cepelinus ir kugelį, tai jų 
anūkėliai rauksis prie silkių, aguonų pieno ar koldū-
nų, ant stalo pasidėję picą, “uantan” sriubą ir graikiš-
kus salotus. 
 Žinoma, mes lietuviai nesame kaip normalūs 
žmonės. Moksliniai duomenys įrodo, kad iš visų JAV 
katalikų bei protestantų lietuvių kilmės žmonės savo 
kalbą bažnytinėse apeigose išlaiko ilgiausiai – net 
kur nebėra nei vieno lietuviškai nesuprantančio, pa-
rapijiečiai reikalauja, kad Evangelija būtų skaitoma 
abiem kalbom. 
 Šios dienos skaitiniai kalba apie naują kūrini-
ją Kristuje. Ta nauja kūrinija nėra idėja ar svajonė. 
Du tūkstančius metų iš kartos į kartą perduodamos 
vertybės, tradicija ir įžiebiamas gilus ryšys su mus 
prakalbinančiu ir su mumis esančiu Dievu, net kai 
mūsų gyvenimo laivelis semia vandenį ir burės, re-
gis, vėjo nebeatlaiko. 
 “Kristui gyventi” perkelia gyvenimo sąmonę į 
kitą lygmenį negu tik be krypties stumdytis šiame 
pasaulyje, nes įgyvendiname uždavinį Dievo meilę 
mums dalyti savo artimui, kitam žmogui. Jei kam rei-
kia įkvėpimo ir pavyzdžio, galime vėl skaityti apašta-
lo Pauliaus laiškus ir Apaštalų darbų knygoje apie jo 
veiklą. Galime sakyti, kad jis įsišaknijęs Kristuje, 
žmogišku būdu mūsų tarpe esančiame Dieve. 
(Pauliaus metai baigiasi Šv. Petro ir Pauliaus švente 
birželio 29 d.). 
 
                                  Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Lietuviškumas ir vertybės 

             Amžinas klausimas – 
kiek ilgai išliksime lietuviais 
užsieniuose, kiek ilgai dar kas 
nors kalbės lietuviškai. Atsime-
nu, apie 1980 metus Australijos 
Sidnėjaus senamiestyje vaikšti- 

         Lietuvoje Tėvo diena 
buvo švenčiama pirmąjį bir-
želio sekmadienį, Amerikoje 
esamus ir būsimus tėvelius 
sveikiname šiandien.  

       Mieli Tėčiai, priimkite nuoširdžiausius linkėjimus 
Tėvo dienos proga. Būkite laimingi ir apsupti vaikų 
meilės ir šilumos. Taip pat maldoje prisimename mi-
rusius tėvelius. 

SVEIKINAME TĖVELIUS 
TĖVO DIENOS PROGA 

 
TĖVO DIENOS PROGA 

 
BET KURIAM MAŽO BERNIUKO TĖČIUI 

 
Į tave nukreiptos mažos akytės,  

kurios žiūri dieną ir naktį; 
Yra mažos ausytės, kurios greitai  

išgirsta viską, ką tu sakai; 
Yra mažos rankos, kurios nori 
daryti viską taip, kai tu darai; 

Yra mažas berniukas, kuris svajoja  
apie tą dieną, kai bus toks kaip ir tu. 

 
 

Tu esu mažojo draugužio dievaitis, 
tu esi išmintingiausias iš išmintingiausių! 

Jo galvelėje niekada nekyla 
jokių įtarimų apie tave. 

Jis nuoširdžiai tiki tavim, tiki viskuo, 
ką tu sakai ar darai. 

Jis kalbės ir elgsis lygiai taip pat, 
kai bus suaugęs kaip tu. 

 
 

Štai draugužis didelėmis akimis, 
 kuris tiki, kad tu visuomet teisus; 

Jo ausys visuomet atviros,  
ir jis žiūri dieną ir naktį, - 

Tu kiekvieną dieną rodai pavyzdį  
viskuo, ką darai, 

Berniukui, kuris nori suaugti ir 
būti toks kaip tu. 

 
/Og Mandino/ 
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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! 

ŠIANDIEN 

         Krikštysiančių vaikučius šią vasarą tėvų ir 
krikšto tėvų pokalbis vyks (DĖMESIO!!!) šiandien, 
birželio 21 d. (ne 28 d., kaip buvo skelbiama anks-
čiau). Susitikimo pokalbio vadovė - Daiva Kisielienė. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

          Meldžiame Dieve, išgydyk mūsų Misi-
jos  ligonius. Tegul jie auga tikėjimu ir viltimi, 
Tavo Vardo šlovei atgauna sveikatą, kad per 
Tavo meilės stebuklus ir ženklus Karalystė 
vis labiau augtų mūsų širdyse. 

            Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami jiems 
sveikatos ir stiprybės, o jų artimiesiems ir slaugytojams - 
ištvermės ir kantrybės: 

           Aldonai Kaminskienei, Teresei Lesniauskienei, 
Nijolei Vardienei, Stasei Kankus, Reginai Patlabienei, 
Hedvynai Dainienei, Valerijai Stankevičienei, Klemen-
sui Polikaičiui,  Laimai Luneckienei, Birutei Vindašie-
nei, Sauliui Acelinui, Onai Baužienei, Genovaitei Kuli-
kauskienei, Izabelei Stončienei, Algiui Trinkūnui, 
Faustui Stroliai, Marijai Gelažienei, Reginai Vaitkūnie-
nei ir mažylei Glorijai. 

         Apie ligonius bei jų būklę kviečiame pranešti Misijos 
raštinėje. Vyskupijos įgaliotieji Komunijos dalytojai gali 
aplankyti jūsų namus, atnešti Komuniją. 

KATALIKIŠKOS INTERNETINĖS SVETAINĖS 

       Rekomenduotinos aplankyti ka-
talikiškos internetinės svetainės: 
 
www.katalikai.lt 
www.uv.ten.lt (maldos grupė) 

www.bitute.lt (vaikams) 
www.joanitai.org (Šv. Jono bendruomenė) 
www.teresele.visiems.lt (Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė) 
www.tikiu.lt (krikščionybės žiniasklaidos tarnyba) 
www.tikrameile.lt (jaunimui) 
www.gailestingumas.lt (ses. Faustina, paveikslas) 
www.zodistarpmusu.lt 
www.giesmes.lt 

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

Praėjusįjį sekmadienį 

Juozo Križinausko nuotraukos 

           Praėjusįjį sekmadienį, birželio 14-ąją, gedulo ir vil-
ties dieną Misijoje prie paminklo buvo padėta gėlių Sibiro 
tremtį kentėjusiųjų atminimui. Tylos minute pagerbti 
tremtiniai ir partizanai, žuvę už Lietuvos laisvę. 

 AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE 
 
          Meldžiamės už amžinybėn iškeliavusįjį 
Joną Indriūną. Užjaučiame šeimos narius. 

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

           Tokiu pavadinimu buvo išdalinta 
programa susirinkusiems į bendrystės 
šventę St. Rita gimnazijos patalpose 
birželio 13 d. Tai per visus metus vyku-
sių įvairių etninių parapijų atstovų susi-
tikimų šventė pasikalbėti rūpimais 

klausimais ir pasidalinti tuo, ką pavyko įgyvendinti. 
           Šios šventės iniciatorius - vyskupas Gustavo 
Garcia. Šventėje dalyvavo virš 80 įvairių parapijų ir kata-
likiškų institucijų atstovai. Jie procesijoje per bažnyčią 
nešė paruoštą plakatėlį su savo parapijos vardu ir visi 
sustojo aplink altorių. Po Šv. Rašto skaitinio vyskupas 
savo pamoksle dėkojo žmonėms įvairiomis kalbomis, 
tarp jų ir AČIŪ, sakydamas, kad įvairios etninės parapi-
jos skiriasi ir savo skirtumais praturtina visą bažnyčią, 
bet čia susirinkę esame viena Kristuje. Baigdamas vys-
kupas siūlė tęsti šį pradėtą darbą, trim būdais: kiekviena 
parapija gaus raštą-susumavimą įvairių tęstinų gairių, 
kiekvienos parapijos žmonės metus laiko melsis už kitą 
parapiją, nepamirštant Eucharistijos. 
             Tada žmonės iš 6 arkivyskupijos rajonų atnešė 
prie altoriaus po krepšį visokių gėrybių, skirtų įvairioms 
šalpos organizacijoms. Mūsų Misija rinko kosmetikos 
dalykus nuskriaustų moterų  prieglaudai ir jį nunešė se-
selė Laimutė. Kadangi tą dieną arkivyskupas šventė 25 
metų kunigystės sukaktį, tai visi susirinkusieji ištiesė 
rankas link suklupusio prieš žmones vyskupo ir taip visi 
jungėmės į kalbamą už vyskupą maldą. Po to ilgai trun-
kantys plojimai išreiškė meilę ir džiaugsmą, kad jis yra 
mūsų mylimas ganytojas… 
               Kitoje salėje susirinkusius džiugino įvairių tautų 
šokėjos. Pirmosios trimis šokiais gražiai pasirodė Lietu-
vos vyčių šokėjos su vadove Lidija Ringiene. Šita šventė 
mus visus, kinus, lietuvius, lenkus ir kitus labai suartino. 
Buvo tikrai  jaučiama, kad esame lyg broliai ir sesės, 
kad esame viena Kristuje. 
                                   
                                                   Raminta Marchertienė  

SUSIRINKĘ KAIP VIENA (ŠEIMA) KRISTUJE 

            Keliaujančiųjų iš Lietuvos ir turinčių 
vietos lagamine prašome sustoti Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir Misijon atgabenti Šv. 
Raštų ir kitų religinių knygų. Darbo valandomis 
kreiptis į jėzuitų sekretorę Renatą Vilniuje, 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 

 

ŠV.PETRO SKATIKAS 

         Šiandien, birželio 21 d., viso-
se Čikagos arkivyskupijos parapijo-
se yra renkamas vadinamasis “Petro 
skatikas”, t.y. auka Šventajam Tėvui, 

kuris ją savo nuožiūra skiria artimo meilės dar-
bams, ypač nukentėjusiems nuo karo, katastrofų 
ir stichinių nelaimių.  Šių metų Petro skatiko rink-
liavos intencija paremta viena iš  Antrojo laiško 
korintiečiams minčių: “Kai esama tikro troškimo, 
girtinas, kas duoda kiek gali, o ne kiek negali. Nie-
kas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o 
jums naštos, bet kad būtų lygybė.” (2 Kor 8, 12-13). 
 
          Misijos nariai vokelius šiai rinkliavai turi sa-
vo vokelių dėžutėse, papildomų vokelių yra ant 
staliuko prie bažnyčios durų. 

RINKLIAVA 

Birželio 7 d. 9 val. - $1803 
 11 val. - $1391 
 6val. - $298 
  
Motinos dienos novena - $874. 
 
Tėvo dienos novena - $1361. 

           Papildomų rinkliavų atvejais čekius prašo-
me rašyti J. Matulaitis Mission vardu. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
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 
-už Antaną Ramašauską 
-prašant sveikatos mamai ir tėčiui (Živilė) 
-už Ceciliją Šeputienę 

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 

Sekmadienis, birželio 28  
9 v. r. - už Povilą Norvilą (šeima) 
-už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-prašant sveikatos Juozui ir Petrui  
-už Oną Aldoną Laurinaitienę ir šeimos mirusius 
-už mirusius ir gyvus geradarius 
-už Vytautą Šoliūną (T. ir R. Biručiai) 
-už Juozą Stropų (Genė ir Liucė) 
-už Leoną Trašką (draugai) 
-už Kazį Kreivėną (Dėdinas ir Juodikienė) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Anelę Vandą Lesčinskienę 
-už Joną Jurkūną 
-prašant Dievo palaimos Šarūnės Braziulienės šeimai 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Birutę Jokubauskaitę (1 mėn.) (dukters šeima) 
-už Vytautą Jonušą (šeima) 
-už Liudą Griauzdienę (Juodikienė) 
-už Edmundą Kazragį (brolis ir giminės) 
-už Oną Žukienę (sūnūs Audrius ir Algis) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Onutę Budrienę 

Pirmadienis, birželio 29 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, birželio 30 
8 v. r. - už Povilą Norvilą (O. Norvilienė) 
-už Stefaniją Račiūnienę (duktė) 

Trečiadienis, liepos 1 
8 v. r. - už Sigitą Dygaitį 
-už Danutę Norbutienę ir sūnų Vaidotą 

Ketvirtadienis, liepos 2 
8 v. r. - specialia intencija 

Penktadienis, liepos 3 
8 v. r. - specialia intencija 

Šeštadienis, liepos 4 
8 v. r. - už Anelę Šulaitienę (šeima) 
-už Mariją ir Kazį (duktė) 
-už Liauterijų Bačinską 
-už Stefaniją ir Praną Račiūnus (Vida) 



 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. 



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
 
 TELEPHONE 
  630 257-5613 or 708 769-8878 
 
 CONTACT PERSON 
  Kristina Balniute 
  Daina Cyvas 
 
 SOFTWARE 
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