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           “Bažnyčioje stengiamės viso-
kiais būdais sudaryti sąlygas, kad 
žmonės jaustųsi mylimi ir turėtų drą-
sos kitus mylėti...”  
/T. Antanas Saulaitis SJ, “Esame vieni dėl kitų”/ 

                Šiandien nuoširdžiausiai sveikiname 
tėvą Antaną Saulaitį SJ jo kunigystės 40 metų 
jubiliejaus proga. Švenčiame šią gražią sukaktį 
dėkodami Dievui už mūsų sielų ganytojo bega-
linį atsidavimą savajam pašaukimui, už kantry-
bę  ir entuziazmą telkti draugėn tikinčiųjų ben-
druomenę -  Kristaus Bažnyčią, už mokymą ir 
skatinimą atrasti ją ne tik prie altoriaus, bet ir 
savo bei artimo širdyje.  
          Linkime tėvui Antanui Dievo malonės ir 
palaimos visuose jo darbuose ir sumanymuo-
se, nesibaigiančio Šventosios Dvasios įkvėpi-
mo,   fizinės ir dvasinės stiprybės. Tegul kunigo 
pasirinktasis  tikėjimo bei šventumo kelias ir to-
liau bus gražus bei prasmingas liudijimas, jog 
čia esame vieni dėl kitų, kiekvienas pašauktas 
tam, kad gyventume Dievo meilėje, ją priimtu-
me patys ir drįstume parodyti kitiems... 
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ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
18 d. P Šv. Jonas I, popiežius, kankinys 
 Apd 16, 11-15; Ps 149; Jn 15, 26—16, 4a 
19 d. A Apd 16, 22-34; Ps 138; Jn 16, 5-11 
 
20 d. T Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas 
 Apd 17, 15. 22—18, 1; Ps 148; Jn 16, 12-15 
 
21 d. K Šv. Kristoforas Magaljanesas, kankinys 
 Apd 18, 1-8; Ps 98; Jn 16, 16-20 
22 d. P Šv. Rita Kašietė, vienuolė 
 Apd 18, 9-18; Ps 47; Jn 16, 20-23a 
 
23 d. Š Apd 18, 23-28; Ps 47; Jn 16, 23b-28 

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 24 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Julija Petraitytė 

Ses. Laimutė 
O. Daugirdienė 

Kovas ir Tauras Rugieniai 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Gintaras Kilikevičius 
Jolanta Kilikevičienė 

I. Grigaitienė 
P. Domanskienė 

 
Lukas ir Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

Gegužės 24 d. 2009 SEKMADIENIS 
KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) 
 
Pirmasis skaitinys - Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo 
aukštyn (Apd 1, 1-11) 
Atliepiamoji psalmė - Kai Dievas žengė aukštyn - 
linksmybė aidėjo, gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. 
Antrasis skaitinys - Tėvas pasodino jį danguose 
savo dešinėje (Ef 1, 17-23) 
Evangelija - Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo 
Dievo dešinėje (Mk 16, 15-20) 
 
Mišiolėliuose:  236   psl. - Mišių maldos 
 520, 691   psl. - Mišių skaitiniai 
 1101 psl. - visuotinė malda 

          “Ne jūs mane išsirin-
kote, bet aš jus išsirinkau 
ir paskyriau, kad eitumė-
te, duotumėte vaisių...” 
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             Reikia stebėtis, kad viešai 
spaudoje skelbiama apie paukščių 
stebėjimo iškylą. Negi akyliausias 
paukščių žinovas plačiajai visuome-
nei išduos gamtos draustinio kam-
pelį, kuriame per sutinkama kelias- 

Kuo pasidalijame... 

dešimt paukščių rūšių, nekalbant apie vėžlius, prerijų kre-
vetes, driežus, žalčius ir šikšnosparnių būstus? 
 Mes gi buvome auklėjami kitaip. Šeima aplinki-
niams ar kaimynams ne viską išpasakodavo, yra šeimy-
niškų šeimos reikalų. Mūsų geri draugai – šeima su dviem 
vaikais kaip mūsų – išvykdavo kažkur maloniai laiką pra-
leisti. Paklausti kur, atsakydavo “už zonos” (suprask, už 
Connecticut valstijos ribų). Ligi šiol nežinome kur, ką ir 
kaip. 
             Vėliau išmokome tiesą apkloti pūkais ar pūkinė-
mis. Kur keliaujate šį savaitgalį? – O, pas Grybauskus 
paviešėti, seniai nesimatėme. Negi išduosi, kad važiuoja-
me į slaptą vietą Michigano miškuose grybauti. O per vai-
kučių atostogų dieną? – Labai pasiilgome Petro ir Onutės 
Uogintų (suprask, puikian sodan mėlynių skinti). Tai 
paukščių stebėtojų draugijos turėtų slaptažodžiu savo 
tarpe ir patikimiems kandidatams pranešti: “Į Rubliauskų 
sodybą” (pavardė pagal rusų kalba žvirblį) arba dar geriau 
“Birdauskų link” (pagal angl. “bird” – paukštis). 
             Tiek daug mūsų gyvenimo viešai. Dar plačiau 
visokie asmeniški įžymybių dalykai spaudoje, TV, tinklala-
piuose ir žmonių apkalbose. Kas liko individualu ir šventa? 
             Visuomenės nuotaikos spaudžia religines ben-
druomenes tikėjimą (pasitikėjimą Dievu) nukreipti ir palikti 
giliai širdyje ar sieloje, tačiau nekelti į viešumą, politiką, 
ekonomiką, tiksliuosius mokslus, socialinio teisingumo ar 
sąžiningumo apimtį. Tegul “tiki” kas nori ir kaip nori, bet 
grynai asmeniškai, individualiai, be rūpesčio su kitais vie-
šai Dievą garbinti ir jam dėkoti. Maždaug taip paslaptin-
gai, kaip gal iki po mirties neišduosiu grybingo šilo vietos, 
firminio indėniško pudingo recepto ir po lova tamsaus šo-
kolado su riešutais slėptuvės. 
             Tuo pačiu amerikiečiai sako: “Jei esi, jautiesi lai-
mingas, pranešk savo veidui – šypsokis, džiaukis giedriai 
nusiteikęs”. 
             Užtai mes pratę sakyti: “Dėkui Dievui”, “Dievaži”, 
“Duok - Neduok Dieve”, “Sudiev”, “Jėzaumarija”, “Dievo 
valia”, aplinkiniams liudydami tikėjimą - pasitikėjimą Dievo 
globa.  Kai angliškai kalbame - “God help us, Oh God, We 
trust in God, Go(o)dbye, God bless you (nusičiaudėjus)...” 

               Kai visų bažnytinių apeigų bei švenčių sūkuryje 
sutinkame, patiriame Dievo palytėjimą, savaime jaučia-
mės padrąsinti su kitais dalytis, gal net taip atvirai kaip 
skelbiame apie rastą stebuklingą vitaminą, dietą, vaista-
žolę, granatų sultis ar česnakus.  
             Tikėjimas (pasitikėjimas) visuomet bendruomeni-
nis ir dalijamas kaip meilė, pagarba visam, kas gyva, ra-
mybė, taika ir džiaugsmas. 
             Susitiksime paukščių žiūronėje. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

ŠIOS DIENOS EVANGELIJA 
“Nėra didesnės meilės, 

kaip gyvybę už  
draugus atiduoti” 

        Vienas žmogus paklausė tėvo 
Poemeno, ką reiškia atiduoti savo 
gyvybę už artimą. Tėvas Poemenas 
atsakė:  
         “Kai išgirdęs nemalonius ne-
pasitenkinimo  žodžius, atrandi jėgų 

kovoti su savimi ir (...) nepradedi pats reikšti nepasitenki-
nimo; kai ramiai pakeli įžeidimą ir nesieki atkeršyti, - tada 
atiduodi savo gyvybę už savo artimą.”   

(“The Sayings of the Fathers”) 

Vienintelė vieta, kur prisikėlęs  
Kristus daugiau nemiršta, yra meilė. 

/Julius Sasnauskas OFM/ 

Švenčiausia vieta pasaulyje yra mylinti 
žmogaus širdis, susivienijusi su Jėzumi. 

/Tėvas Antanas Saulaitis SJ/ 

          Turėsime pakankamai 
pagrindo pasveikinti patys 
save, jei išmoksime visuome-
nėje džiunglių įstatymą pakeis- 

ti meilės įstatymu ir širdyje nekaupsime priešiškumo 
bei piktumo tiems, kuriuos laikome savo priešais, o 
mokysimės juos mylėti ir priimti kaip draugus ar bent 
galinčius jais tapti. 

/M. K. Gandhi “Kelias Dievo link”/ 
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KVIEČIAME VISUS MISIJOJE  
PRIĖMUSIUS KRIKŠTO BEI  

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

           Nijolei Vardienei, Stasei Kankus, Reginai Patla-
bienei, Hedvynai Dainienei, Valerijai Stankevičienei, 
Klemensui Polikaičiui,  Laimai Luneckienei, Birutei 
Vindašienei, Sauliui Acelinui, Onai Baužienei, Geno-
vaitei Kulikauskienei, Izabelei Stončienei, Algiui Trin-
kūnui, Faustui Stroliai, Marijai Gelažienei, Reginai 
Vaitkūnienei ir mažylei Glorijai. 

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

Matas Juknys 
(Downers Grove) 

 
Tėvai:           Gintaras ir Lina Čepkauskaitė Jukniai  
Krikšto tėvai: Dale Schwarz ir Agnė Schwarz           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.  

KRIKŠTAS 

     ... kiekvienas tepasikrikštija vardan 
Jėzaus  Kristaus,  kad  būtų  atleistos 

jums nuodėmės, tada 
gausite Šventosios 
Dvasios dovaną.”  

 AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE 
 
       Meldžiamės už amžinybėn iškeliavusįjį Nerį Šimkų. 
Nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir artimuosius. 

VYRŲ MALDOS VAKARAS 

Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir  
kreipsitės į mane malda, aš jus išklausysiu. 

(Jer 29, 12) 

          Šiandien, gegužės 17 d., 7:00 val. v. maloniai 
kviečiame visus vyrus - didelius ir mažus, jaunus ir senus 
- į vyrų maldos vakarą, kuris rengiamas PLC didžiosios 
salės vakarinėje dalyje. Vedėjas - kunigas pranciškonas 
Julius Sasnauskas OFM. 

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! 

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

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

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI 

            Pavasarį ar vasarą žadantys krikštyti vaikučius 
kviečiami dalyvauti tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje. Grupi-
niai susitikimai vyks 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 atskirai. Susitiki-
mų pokalbių vadovė - Daiva Kisielienė. 

          Sekminių išvakarėse, gegužės 30 d., šešta-
dienį, 4 val. p. p. visi Misijoje krikštytieji bei sutvirtin-
tieji kviečiami dalyvauti Mišiose ir šventėje. Misija iš-
siuntinėjo laiškus pagal dokumentuose įrašytus adre-
sus. Kadangi gyvenamos vietos kinta, nemaža dalis 
laiškų grįžo atgal. Kviečiame prisiminti, kur šeimos na-
riai bei pažįstami tuodu sakramentus priėmė ir daly-
vauti šventėje. 
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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 

SVEČIAS 

               Labai džiugu pranešti, kad 
Misijoje svečiuojasi kunigas pranciš-
konas, Vilniaus Bernardinų bažny-
čios rektorius, katalikų radijo Lie-  

tuvoje “Mažoji studija” direktorius ir vyr. redaktorius bei 
trijų knygų autorius - Julius Sasnauskas OFM. Kunigas 
Julius jau yra lankęsis Misijoje praėjusių metų vasarį. 
            Šį vakarą, po 6 val. vak. šv. Mišių svečias ves vy-
rų maldos vakarą, į kurį kviečiami (atsiprašome mielų da-
mų!!!) tik vyrai. 
          Taip pat gegužės 19 d., antradienį, kun. Julius au-
kos ryto šv. Mišias, po jų - kavutė ir pabendravimas. Visus  
kviečiame. 

ŠIOS DIENOS SKAITINIŲ  
PAMĄSTYMAS 

 
                 Šios dienos Mišių 
skaitiniai mums kalba apie 
meilę.  Evangelijoje skaito-

me: "Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus myliu. Pa-
silikite mano meilėje!" Kaip mums pasilikti Jėzaus mei-
lėje? Galima atmintinai išmokti daugybę maldų, bet tai 
dar nebus Jėzaus meilė. Meilė neatskiriama nuo ištiki-
mybės Dievo įsakymams.  Kristus kviečia laikytis Jo 
įsakymų: "Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite ma-
no meilėje".  
  
               Meilė neturi ribų. Esame liepiami mylėti ir 
savo artimą: "Tai mano įsakymas, kad vienas kitą my-
lėtumėte, kaip aš jus myliu".  Jis nesako, jog "tai mano 
pasiūlymas", bet “tai mano įsakymas".  Ar tai įmano-
ma? Prašykime Šventosios Dvasios pagalbos.  Ji visa-
da padeda.  Dievas visada pašaukia mus, kad Dievo 
malonės  remiami, Kristaus meilės įsakymą vykdytume 
visu savo gyvenimu. 
 
              Kartais galvojame, kad esame neturtingi, neturi-
me vargšui atliekamų centų. Vienas kunigas yra pasakęs: 
"Kai duodi stokojančiam pinigų, duok savo meilę, duok 
savo širdį, duok gerą patarimą. Kai negali nieko duoti, 
duok savo maldą ir būsi daug davęs".  Išmokime mylėti 
paprastai. Motinos Teresės kartą paklausė, kaip paprasti 
žmonės gali padėti kitiems. Ji atsakė: "Nusišypsodami 
vieni kitiems". Šypsena bei gera valia užkrečia. Meilė - 
netgi maži darbai- keičia pasaulį. 
  
                 Visų svarbiausia priimti Dievo meilę ir nepa-
miršti, kad visada esame  mylimi.  "Meilė - ne tai, jog 
mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir  atsiun-
tė savo Sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes". 
 
    
                                               Vincas Kolyčius iš Toronto 

         Misijos žiniaraščio paskutiniajame lape reklaminius 
skelbimus įdėjusios bendrovės, organizacijos bei pavieniai 
verslo atstovai labai prisideda remiant šio žiniaraščio lei-
dybą. 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! 

                Šiandien švenčiame tėvo 
Antano Saulaičio SJ kunigystės 40 
metų jubiliejų, o gegužės 28-ąją - 
70 metų sukaktį. Tie, kas norėtų 
asmeniškai pasveikinti tėvą Antaną 
gali jam parašyti sveikinimą ir įdėti 
į  krepšelį  prie  raštinės  durų  arba 

SVEIKINAME TĖVĄ ANTANĄ SAULAITĮ SJ 

savo linkėjimą palikti Misijos tinklalapyje tam skir-
toje skiltyje (www.matulaitismission.com—
pasirašyti sveikinimų knygoje-komentuoti). Malo-
niai kviečiame Misijos narius bei svečius nepamirš-
ti šių svarbių ir gražių progų. 

            Taip pat visos Misijos tikinčių-
jų vardu nuoširdžiausiai sveikiname 
ses. Laimutę Kabišaitytę, savo gim-
tadienį švęsiančią ateinantį trečia-
dienį, gegužės 20 d.  

PLC NUOMOJA PATALPAS 

       Pasaulio lietuvių centras kviečia pasinaudoti įvairių 
dydžių nuomojamomis salėmis, tinkamomis vestuvėms, 
krikštynoms, jubiliejams, koncertams, įvairioms šventėms 
ar laidotuvių pietums.  Prieinamos kainos, palankios sąly-
gos, maloni, šeimyniška aplinka.  Besidomintys prašome 
kreiptis į Centro raštinę tel.: 630-257-8787. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
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 
-už Vitaliją ir Romą Titus (Alma, Marija, Nijolė, Albina) 
-už Adolfą Jablonską (Liubinskai) 
-už Juliją (Lygija ir Jonas) 
-už Mykolą Zakarauską (30 m.) ir Vaclovą Zakarauską 
-už Francišką Ščerbienę (šeima) 
-už Leoną Juodikį (žmona) 
-už Algirdą Deksnį 
-už Julių Rekašių 
-už Albertą Žaką 
-už Juzefą Mališauskienę 
-prašant palaimos Laurynui 
-už Joaną Budnikienę (4 m.) 
-prašant Dievo palaimos Genovaitei Stankevičienei 
-už Zofiją Mūrienę 
-už Sandrą Ramaškevičiūtę ir Praną Ramaškevičių  
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 ir 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.) 
-už Algį Baziliauską (Vida); -už Giedrių Meilų 

Sekmadienis, gegužės 24  
9 v. r. - už Urbšius (Kronai) 
-už Adelę Černienę, Augustiną Orentą, Vytautą Orentą 
-už Oną Dirgėlienę 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Karalių ir Šimaičių šeimas 
-už Jeronimą Bliujus 
-už Joną Papečkį (10 m.) 
-už Juozą Liubinską Sr. (šeima) 
-už Eriką (mama) 
-už Vytautą Šoliūną (A. ir A. Mikučauskai) 
-už Aleksandrą Šatą (Polikaičiai) 
-už Juozą Stropų (Genė ir Liucė) 
-už Leoną Trašką (Vida Kosmonienė) 
-už Povilą Gargasą (1 m.) ir marytę Gargasienę (13 m.) (dukra) 
-už Romaną Tautavičių 
-už Praną Narį (Lauraičiai) 
-prašant Dievo palaimos Justinai 
-už Leoną Juodikį (žmona) 
-už Ričardą Galdiką (30 d.) 
-už Albertą ir Leonardą Čižinauskus 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už dr. Petrą Kisielių (Regina Patlabienė) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - meldžiant palaimos Manto ir Indrės šeimoms bei Lukšiams 

Pirmadienis, gegužės 25 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gegužės 26 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (R. Padleckas) 
-už Teofilę Rymantienę, Eleną Repšienę ir Jadzę Zalagienienę 

Trečiadienis, gegužės 27 
8 v. r. - už Angelę ir Feliksą (Stasiuliai) 
-už Albertą Sušinską (šeima) 

Ketvirtadienis, gegužės 28 
8 v. r. - už Marytę ir Stanislovą (Stasiuliai) 
-už Antaniną Bakaitienę (Kubilių šeima) 

Penktadienis, gegužės 29 
8 v. r. - už Gražiną Budrytę 
-prašant Dievo palaimos Antano šeimai (P. Brizgys) 

Šeštadienis, gegužės 30 
8 v. r. - už Levutę Seibutienę (3 m.) (šeima) 
-už dr. Albiną Garūną (3 m.) (žmona) 
-už Zigmą Rudaitį (dukra) (33 m.) 
-už Romualdą Račiūną (šeima) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-prašant Dievo palaimos Zitai D. 
-už Albiną Banį (Arūnas ir Irena) 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Bronių Polikaitį (Ruibiai) 
4 v. p. p. - Mišios ir šventė 



 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 17, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
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