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Gaigalas Gretė 
Gerulskis Erikas 
Kedainis Emilija 
Kudzmaitė Andželika 
Pašakinskas Jokūbas 
Sinickaitė Gabija  
Stadalninkas Rokas 
Staugaitytė Vaiva 
Tuskenytė Deimantė 
Wilke Jonas 
Žvinakevičiūtė Greta 

Baliutavičius Tomas 
Barauskaitė Urtė 
Belopetravičius Kipras 
Bespalovas Ignotas 
Biskis Martynas 
Bulskis Artūras 
Buntinas Vilius 
Čuplinskaitė Sigita 
Diržytė Gerda 
Garbaliauskas Ieva 
Ibianskas Benas 
Jagelaitė Brigita 
Januškaitė Kristine 
Juškelis Martynas  
Juzėnas Laura 
Kazla Vilius 
Kelečius Audrys 
Keturakis Simonas 
Markevičius Eglė 
Misioura Daniel 
Pranaitis Simona 
Puodžiūnas Jurgis 
Rimkus Glorija 
Rugienius Tauras 
Saukaitis Adam 
Skeberdis Matas 
Stankus Vytas 
Stankutė Emilija 
Šalčius Tadas 
Trečiokas Mantas 
Želvys Agnes 
Žukauskas Augustė 

SVEIKINAME VAIKUČIUS, ŠIANDIEN PRIIMANČIUS PIRMĄJĄ ŠVENTĄJĄ KOMUNIJĄ 
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ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Jiems išpasakojo, kaip kelionėje 
Saulius regėjo Jėzų (Apd 9, 26-31) 
 
Atliepiamoji psalmė - Aš tave, Viešpatie, aukštin-
siu didžiulėj bendrijoj. 
Antrasis skaitinys - Štai jo įsakymas: kad tikėtumė-
te ir mylėtumėte (1 Jn 3, 18-24) 
 
Evangelija - Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių (Jn 15, 1-8) 
 
Mišiolėliuose:  235   psl. - Mišių maldos 
 685   psl. - Mišių skaitiniai 
 1098 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
11 d. P Apd 14, 5-18; Ps 115; Jn 14, 21-26 
 
12 d. A Šv. Nerijus ir Achilas; šv. Pankratas 
 Apd 14, 19-28; Ps 145; Jn 14, 27-31a 
 
13 d. T Fatimos Švč. Mergelė Marija 
 Apd 15, 1-6; Ps 122; Jn 15, 1-8 
14 d. K Šv. Motiejus, apaštalas 
 Apd 1, 15-17. 20-26; Ps 113; Jn 15, 9-17 
 
15 d. P Apd 15, 22-31; Ps 57; Jn 15, 12-17 
16 d. Š Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys 
 Apd 16, 1-10; Ps 100; Jn 15, 18-21 

Gegužės 10 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

O. Daugirdienė 
D. Kisielienė 

Marija Čyvaitė 
Elzė Degutytė 

 
11:00 

 
Algis Kazlauskas 

J. Baužys 
A. Kamantienė 

 
Lukas ir Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Gegužės 17 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vida Brazaitytė 

G. Jonikaitė 
D. Lietuvninkienė 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

V. Kerelytė 
J. Maleiška 

 
Tanvilas ir Augvydas Kuncai 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

Gegužės 17 d. 2009 SEKMADIENIS 
VI VELYKŲ SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Ir pagonims buvo išlietos Švento-
sios Dvasios dovanos (Apd 10, 25-26. 34-35. 44-48) 
 
Atliepiamoji psalmė - Savo išganymą Viešpats ap-
reiškė pagonims. 
Antrasis skaitinys - Dievas yra meilė (1 Jn 4, 7-10) 
Evangelija - Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti (Jn 15, 9-17) 
 
Mišiolėliuose:  236   psl. - Mišių maldos 
 688   psl. - Mišių skaitiniai 
 1099 psl. - visuotinė malda 
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         Tarp Šiaulių ir Joniškio, vos už 
Meškuičių ir Kryžių kalno, plento 
užrašas rodo dešinėn – “Saulės 
mūšio 1236 m. vieta.” Įvažiavus 
Jauniūnų kaiman, tenka sukti kairėn 
iki keliuko pabaigos Aliulio sodyboje.      

Kaip danguje, taip bažnyčioje 

Čia didžiulis medeliais apsodintas atmintinis riedulys. 
 Tame posūkyje, įstrižai nuo Jauniųnų senųjų ka-
pinių dar tebėra šimtamečiai šulinys ir obelis, o vietoj me-
dinės trobos – naujesnis namelis. Čia gyveno tokia senu-
tė Antanina, mūsų močiutė. Vienas pamaldžios senelės 
mėgstamų posakių buvo: “Prie stalo – kaip bažnyčioje, 
bažnyčioje – kaip danguje.” 
 
 Suprantama, kad šeimynėlei sėdėti prie stalo, 
dėkoti Viešpačiui už kuklų bet pakankamą valgį, srėbti 
sriubą iš vienos lėkštės (valgančiųjų dalys atskirtos plūdu-
riuojančiu šiaudu) yra taip šventa ir šventiška, kaip per 
atlaidus Meškuičių parapijoje su visais tikinčiaisiais.  
 Prie stalo žmonės apsieina mandagiai, pagarbiai    
ir kalbasi: dalijasi įspūdžiais, klausosi pasakojimų, svarsto 
kažkokį šeimynos reikalą, pasako savo nuomonę, pasikei-
čia vienokiomis ar kitokiomis įžvalgomis. - Prie stalo kaip 
bažnyčioje. 
 
 Bažnyčioje vargonų lydimas ilgametis choras gie-
da rūpestingai paruoštas giesmes ir gieda nekintamas 
Mišių liturgijos dalis: Viešpatie, pasigailėk, Garbė Dievui 
aukštybėse, prieševangelinį Aleliuja, Šventas, didįjį Amen, 
Dievo Avinėli. Labai gražu ir miela, sava. - Bažnyčioje 
kaip danguje. 
 Tenka apgailestauti, kad danguje žiūrovų nėra, 
visi yra dieviškosios kariaunos dalyviai. Kaip močiutė su 
šeimynėle kartu srebia sriubą ir bendrauja, kaip choras su 
kunigu neša Mišių ar kitų pamaldų vyksmą, taip danguje 
visi ten pakliuvę su angelais ir šventaisiais gieda, pilnai 
dalyvauja... net ir balso neturintys kaip kai kurie kai kurių 
misijų kapelionai. 
 Jeigu senelė neklydo teigdama, kad “prie stalo 
kaip bažnyčioje, bažnyčioje kaip danguje”, tai dabar pati 
ta proga įsijausti ir patirti, kaip ten danguje balsiai šlovinsi-
me Dievo besąlygišką ir begalinę meilę. Galima močiutės 
posakį apsukti: “Kaip danguje, taip bažnyčioje prie stalo”. 
 
 
                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

 
Mokytoja klausia: 
-Petriuk, kaip manai, kur yra Dievas? 
-Tikriausiai vis dar mūsų vonioje. 
-Kodėl taip manai? - apstulbsta mokytoja. 
-Rytą, kai prausiausi, girdėjau, kaip mama 
klausė: “Viešpatie, kiek tu ten sėdėsi?” 

MOTINOS DIENOS PROGA 
Apie motinystę  

kaip moteriškumo išraišką  
plačiąja prasme 

      “Žmogus pavadino savo žmo-
ną Eva [gyvenimas], nes ji buvo 
visų gyvųjų motina” (Pr 3, 20) 

        “Motiniškumas reiškia duoti iš savęs tai, kas gyva, 
priimti tai, maitinti, rūpintis, įsijausti, leisti augti, sergėti 
gyvenimą. Tai atsiskleidžia mylinčia, rūpestinga ir globo-
jančia elgsena su viskuo, kas gyva. Tokį motiniškumo ins-
tinktą moteris išgyvena net jei biologine prasme ji ir nėra 
motina. Viena šias motiniškas savybes gali įgyvendinti 
būdama motina ir taip visiškai atsiskleisti, o kita jaučiasi 
labiau pašaukta savo motiniškumą realizuoti kitoje sfero-
je. Kad ir kaip moteris išreikštų savo motiniškąją pusę, 
kiekviena turi galimybę visiškai atskleisti savo moterišku-
mą” (...) 

         “Iš pirmosios motinos - Ievos - šiuolaikinės moterys 
galėtų pasimokyti, kaip atrasti motinišką vertę ir ja 
džiaugtis. Ir vėlgi kalbama ne tik apie biologinę motinystę, 
bet apie tam tikrą principinę poziciją gyvenime. Kiekvie-
na moteris yra motiniška, jei ji leidžia gyvenimui 
augti ir jį skatina, jeigu ji padeda silpnam ir jį pa-
laiko, jei sutinka žmones šiltai ir globėjiškai. Pritarti 
motiniškumui - tai pajusti savo vertę. O tai reiškia eiti 
dvasingumo keliu, neprivalant dėl to mokytis kokių nors 
meditacijos metodų. Vien mokymasis duoti ir imti, paleisti 
ir leisti augti jau yra dvasinis kelias. Šiame kelyje moteris 
vis labiau patiria moteriškumo paslaptį, tačiau sykiu ir 
Dievo, kuris yra begalinė Motina, paslaptį (...) 
          Didžiausia moters, kaip motinos, vertė glūdi tame, 
kad ji per save išreiškia kažką dieviško: tai motiniška, 
guodžianti, rūpestinga ir mylinti Dievo pusė.” 
 

L. Jarosch, Anselm Grun “Karalienė ir laukinė moteris” 
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            Pavasarį ar vasarą žadantys krikštyti vaiku-
čius kviečiami dalyvauti tėvų ir krikšto tėvų pokalby-
je. Grupiniai susitikimai vyks sekmadieniais - ge-
gužės 31 d. ir birželio 28 d. - po 11 val. r. Mi-
šių. Pageidautina apie dalyvavimą iš anksto pranešti 
Misijos raštinėje. Išimties atveju galima susitarti 
Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų pokalbių vado-
vė - Daiva Kisielienė. 

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI 

KVIEČIAME VISUS MISIJOJE  
PRIĖMUSIUS KRIKŠTO BEI  

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ 

          Sekminių išvakarėse, gegužės 30 d., šešta-
dienį, 4 val. p. p. Visi Misijoje krikštytieji bei sutvir-
tintieji kviečiami dalyvauti Mišiose ir šventėje.  

            Ses. Laimutė Kabišaitytė vėl ruoš 3 klasės ir 
vyresnius vaikus Pirmajai Komunijai. Jau galima iš anks-
to registruotis tel.: (630) 243-1070. Pamokos prasi-
dės rugsėjo mėnesį. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

           Nijolei Vardienei, Stasei Kankus, Reginai Patla-
bienei, Hedvynai Dainienei, Valerijai Stankevičienei, 
Klemensui Polikaičiui,  Laimai Luneckienei, Birutei 
Vindašienei, Onai Baužienei, Genovaitei Kulikauskie-
nei, Izabelei Stončienei, Algiui Trinkūnui, Faustui 
Stroliai, Marijai Gelažienei, Reginai Vaitkūnienei ir ma-
žylei Glorijai. 

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

KRIKŠTAS 

         Šventoji Dvasia, 
per Sekmines nužengu-
si ant apaštalų ir užlie-
jusi juos Kristaus artu-
mu, dabar ateina pas 
mus per Krikštą ir pri-
pildo to paties Kristaus 
artumo. Prašykime, kad 
Ji liepsnotų pakrikštytų 
dvynukų  širdelėse.  

Nojus Mykolas Venckus 
Nedas Jonas Venckus 

(Lyons) 
 

Tėvai:           Nerijus ir Neringa (Mickutė) Venckai  
Krikšto tėvai: Kęstas Šimkus ir Dalia Maksvytienė 
          Modestas Mickus ir Ramunė Šimkienė 

REGISTRACIJA PIRMAJAI KOMUNIJAI 

Putojančių jūrų bedugnė versmė! 
Žvaigždėto dangaus  
stebuklinga gelmė! 
Motule brangiausia,  

tik tavo širdies 
Nei jūros, nei erdvės 

 apimt negalės! 

MAMAI 

           Sveikiname visas esamas ir būsimas 
mamytes su Motinos diena. Telaimina Dievas 
jūsų meilę, kantrybę, gerumą. Taip pat prisi-
mename ir meldžiamės už visas amžinybėn 
iškeliavusias motinas. 

           Motinos dienos novena. Bažnyčioje padėti vo-
keliai Motinos dienos novenai – Mišių devyndieniui, mel-
džiantis už mūsų brangias mamas. Prasideda šiandien, 
gegužės 10 d. ir tęsiasi iki 20 d. 

GEGUŽINĖS PAMALDOS 

  Vyksta Misijos bažnyčioje visą gegužės mėnesį:  
∗ Pirmadieniais ir ketvirtadieniais - 6:40 val. v. 
∗ Antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais - 7 val. v. 
  Maloniai kviečiame dalyvauti.    

REIKALINGI ROŽINIO MEISTRAI 

               Pelno nesiekianti organizacija Our Lady’s 
Rosary Makers kviečia visus tikinčiuosius prisidėti 
prie Mergelės  Marijos kvietimo melstis rožinį bei 
skatinti tuos, kurie dar nežino, kokia stipri ir galinga yra rožinio 
malda. Tuo tikslu esame kviečiami prisidėti dirbinant rožinius 
įvairioms misijoms Valstijose ir pasaulyje. Kas norėtų imtis 
šios kilnios ir niekaip neįpareigojančios misijos kviečiami užsi-
sakyti pradedančiojo rinkinuką ($13.50), kuriame rasite visas 
reikalingas dalis, padirbinti 50 rožinių. Užsakymą galima siųsti 
paštu (OLRM, 4611 Poplar Level Road, PO Box 37080, Louis-
ville, Kentucky 40233), tel.: (502) 968-1434, e-paštu: 
www.olrm.org  Keiskime pasaulį, dovanodami jam savo rožinį.  
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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 

ŽINUTĖS 

• Gegužės 3 d. 9 val. r. Mišias du kartus pertraukė 
priešgaisrinės apsaugos aparatai, iššaukę ugniage-
sius ir privertę visus bažnyčioje išeiti laukan. Tad vai-
kų Mišių pamokslas buvo trijų sakinių, nebebuvo 
įprastinės rinkliavos (išeinant padėtos pintinės). Ug-
niagesiai atjungė bažnyčios sensorius, PLC rūpinsis 
patikrinti. Šeštadienį Maironio lituanistinės mokyklos 
pamokų metu tas pats bažnyčios sensorius pats su-
švilpė, visi turėjo išeiti laukan. Ugniagesiai sako, kad 
tai galėjo atsitikti dėl prietaiso spindulį perbėgusio 
voro arba ant akutės susirinkusių dulkių. 

• Mūsų apylinkės (dekanato) kunigų posėdyje gegužės 
4 d. klebonai pasakojo, kaip savo parapijose ėmėsi 
saugotis H1N1 gripo, laikinai nedalydami Šv. Komuni-
jos iš taurės, prašydami, kad žmonės Komuniją priim-
tų į rankas. Dauguma sakė, kad žmonės ramiai ir 
įprastai sveikinasi ramybės palinkėjimu.  

• Rudenį ar pavasarį vyks platesnė programa “Katalikai 
grįžta namo” skatinant į parapijas sugrįžti atitolusius 
katalikus.  

• Vysk. Gustavo Garcia Siller kviečia visus V-ojo vikari-
jato žmones į didžiulę šventę, dvasinę gegužinę birže-
lio 13-ąją, 9:30-1:00 val. Šv. Ritos gimnazijoje 
(Western ir 78-ta g.). Kiekvienos parapijos atstovai 
neš savo vėliavą. 

• Vyskupas Paulius Baltakis OFM gegužės 10 d. atsi-
sveikina su New York’o apylinkių lietuviais ir baigia 
savo ilgų metų vadovavimą Lietuvių katalikų religinei 
šalpai, persikeldamas į lietuvių pranciškonų sodybą 
Kennebunkport, Maine. Vysk. Baltakis užsienio lietu-
vių sielovadai vadovavo nuo šventimų 1984 m. iki 
2003 m., kada jo pareigas perėmė prel. Edis Putrimas 
(gyv. Toronte). Misija savo ruožtu sveikins vysk. Bal-
takį ir siųs padėkos laišką. Norintieji patys parašyti,  
gali siųsti šiuo adresu: Transfiguration Rectory, 64-14 
Clinton Ave., Maspeth NY 11378. 

• Lietuvišką Motinos dieną (praėjusįjį sekmadienį) Misi-
ja kiekvieną moterį apdovanojo gėle. 474 gėlių vos 
užteko pirmosioms Mišioms, popiet reikėjo pasirūpinti 
gėlėmis vakarinių Mišių lankytojoms.  

• Misijos rengtuose Motinos dienos pietuose dalyvavo 
arti 200 žmonių. 

SVEČIAS 

            Labai džiugu pranešti, kad 
gegužės 15—22 d. Misijoje sve-
čiuosis kunigas pranciškonas, Vil-
niaus Bernardinų bažnyčios rekto-  

rius, katalikų radijo Lietuvoje “Mažoji studija” direktorius ir 
vyr. redaktorius bei trijų knygų autorius - Julius Sasnaus-
kas OFM. Kunigas Julius jau yra lankęsis Misijoje praėju-
sių metų vasarį. 
        Šiais metais vėl visus maloniai kviečiame į susitiki-
mus su gerbiamu svečiu. Tiems, kas yra skaitę ar klausę-
si J. Sasnausko, nereikia daug pasakoti apie visapusišką, 
nepaprastai intelektualią ir savitą kunigo asmenybę, tur-
tingą savimonę bei jo įžvalgų ir nuovokios raiškos dvasin-
gumą. Kun. Julius yra vienas tų kūrybingų Evangelijos 
skelbėjų, atnešančių Dievo žodį į širdis ne tik talentingo-
mis literatūrinėmis formomis, bet ir be galo nuoširdžia kal-
bėsena bei sava ir paprasta dvasininko laikysena.  

 SUSITIKIMAI SU KUN. J. SASNAUSKU 

           Gegužės 16 d., šeštadienį, 7 val. v. 
PLC vyks tėvo Antano Saulaičio ir kun. Ju-
liaus Sasnausko pokalbių vakaras.  

              Gegužės 17 d., sekmadienį, kun. J. Sasnauskas au-
kos 9 ir 11 val. r. bei  6 val. v. šv. Mišias. 
 
              Gegužės 17 d., sekmadienį, po 6 val. v. šv. Mišių kun. 
J. Sasnauskas ves vyrų maldos vakarą. 
 
           Gegužės 19 d., antradienį, šv. Mišios, po Mišių - 
kavutė ir pabendravimas. 

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

RINKLIAVA 

Gegužės 3 d. 9 val.  - $974 
 11 val.  - $1898 
 6 val.  - $427 

     Gavėnios rinkliavos Rice Bowl išdalintų 
dėžučių vajuje galiausiai buvo gražintos 65 
dėželės. Susumuota auka - $673.04 

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

Sekmadienis, gegužės 10 (Motinos diena) 
9 v. r. - už Zuzaną Pupienę 
-už Robertą Kosmoną 
-už Genovaitę Bajorūnas 
-už Adolfą ir Vaclavą Orvydus 
-už Oną Liubinskienę-Idzelienę, Moniką Stanaitienę (šeima) 
-už Adolfą Garbaliauską (sūnus) 
-už Antaniną Baltramonaitę 
-už Mariją Petrulienę 
-už Jaronimą Švabą 
-už Genovaitę Aleksandravičienę (duktė) 
-už Leoną Trašką (Vidžiūnai) 
-už Vaclovą Tallat-Kelpšą (duktė) 
-už Ireną Sušinskienę (Gyliai) 
-už Vladą Paalksnį (Marchertai) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Žilinskų, Nainių, Milinavičių mirusius 
-aukotojo intencija 
-už Sofiją Rutkauskienę (Aldona) 
-už Stefaniją ir Joną Žukauskus 
-už Algirdą Barkauską 
-už Feliciją Valantinienę 
-už Konstanciją Čeponienę (Petronėlė) 
-už Ingutę 
-už Reginą Kreivėnienę (2 m.) 
-už Frances Ink (Černių šeima) 
-už Agotą Savickienę (Černių šeima) 
-už Mariją Černiauskienę (Černių šeima) 
11 v. r. - Motinos dienos novena 
6 v. v. - už Valančius, Jankauską ir artimuosius 

Pirmadienis, gegužės 11 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gegužės 12 
8 v. r. - Motinos dienos novena 

Trečiadienis, gegužės 13 
8 v. r. - Motinos dienos novena 

Ketvirtadienis, gegužės 14 
8 v. r. - Motinos dienos novena 

Penktadienis, gegužės 15 
8 v. r. - Motinos dienos novena 

Šeštadienis, gegužės 16 
8 v. r. - Motinos dienos novena 

Sekmadienis, gegužės 17  
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Zigmantą Žiupsnį (13 m.) (šeima) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Eleną ir Justiną Liaukus (šeima) 
-už Vytautą Aleksandrūną (15 m.) 
-už Juozą Sakalauską 
-už Raimundą Jakovicką 
-už Feliksą Pumputį 
-prašant palaimos prel. Urbonui, t. A. Saulaičiui ir kun. A. Paliokui 
-už Bronislovą Pričinauską (5 m.) 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Egidijui ir jo šeimai 
-už anūkus ir Bagdonų šeimos mirusius 
-už Algirdą Bikulčių (Dana Bazienė) 
-už Leoną Trašką (Vida Kosmonienė) 
-už Angelę Birutę Ivanauskienę (1 m.) 
-už Kazį Kreivėną (L. ir I. Kirkus) 
-už Ireną Sušinskienę (laima ir Vacys) 
-už Imantą Samošką (22 m.) ir Rimvydą Jakštą 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
11 v. r. - Motinos dienos novena 
6 v. v. - prašant palaimos Vidai ir Alvydui Jankauskams 

Pirmadienis, gegužės 18 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gegužės 19 
8 v. r. - Motinos dienos novena 

Trečiadienis, gegužės 20 
8 v. r. - Motinos dienos novena 

Ketvirtadienis, gegužės 21 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-padėkos intencija 

Penktadienis, gegužės 22 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką (Aldona ir Zita) 
-už Zigmantą Žiupsnį (13 m.) (šeima) 

Šeštadienis, gegužės 23 
8 v. r. - už Joną ir Ievą Deveikius 
-už Joną ir Malviną Jonikus 
-už Petrą Miliauską (šeima) 
-už Vytautą Šoliūną (J. Miknaitienė) 
-už Kristiną (sesuo ir šeima) 
-už Antaną Kauną, Feliksą ir Bronių Mataitį, Robert 
Williams, Danutę Lukminaitę (Danutė Mataitytė) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Anastaziją Reutienę (duktė) 
-už Filiną Von Braun (3 m.) 

Šv. Mišių užprašymas 
Sudėtinės Mišios laikomos du kartus per savaitę - šešta-
dieniais 8 val. r. ir sekmadieniais 9 val. r. Kviečiame prisi-
dėti ne vėliau kaip prieš savaitę.  



 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. 



 
 
 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 
  MSPublisher 2003 
  Adobe Acrobat 8.0 
  Windows XP Home Edition 
 
 PRINTER 
  Hp psc 1310 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  May 10, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
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