
 

 

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 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. 

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. 122 (878) 2009 gegužės 3 d. 
IV VELYKŲ SEKMADIENIS  
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Gegužės 10 d. 2009 SEKMADIENIS 
V VELYKŲ SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Jiems išpasakojo, kaip kelionėje 
Saulius regėjo Jėzų (Apd 9, 26-31) 
Atliepiamoji psalmė - Aš tave, Viešpatie, aukštinsiu 
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 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
 
04 d. P Apd 11, 1-18; Ps 42; Jn 10, 1-10 
 
05 d. A Apd 11, 19-26; Ps 87; Jn 10, 22-30 
 
06 d. T Apd 12, 24—13, 5a; Ps 67; Jn 12, 44-50 
 
07 d. K Apd 13, 13-25; Ps 89; Jn 13, 16-20 
 
08 d. P Apd 13, 26-33; Ps 2; Jn 14, 1-6 
 
09 d. Š Apd 13, 44-52; Ps 98; Jn 14, 7-14 

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 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

Gegužės 10 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

O. Daugirdienė 
D. Kisielienė 

Marija Čyvaitė 
Elzė Degutytė 

 
11:00 

Dalia Žarskienė 
Algis Kazlauskas 

J. Baužys 
A. Kamantienė 

 
Lukas ir Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

“Žiūrėkite, kokia meile  
apdovanojo mus Tėvas:  

mes vadinamės Dievo vaikais...” 
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             Nuolatinis rūpestis parapijo-
se, – kad žmonės jaustųsi jaukiai - ir 
tie, kurie kas sekmadienį lanko Mi-
šias, ir tie, kurie dėl svarbių įsiparei-
gojimų negali taip dažnai į bažnyčią  
ateiti drauge  su visa bendruomene 

Kad visiems būtų patogu... 

Šlovinti Dievą ir jam dėkoti. 
                 Kai pamaldų dalyvis neatsimena, kada stotis, 
sėdėti ar klauptis, o pasitaikė atsisėsti pirmose eilėse, 
nepatogu dairytis ir sekti labiau prityrusių žmonių pavyz-
džiu. Tada patariama truputį pasilenkti, nežymiai pakosėti 
ar lyg kažko po suolu nukritusio ieškant, nekaltai žvilgte-
rėti į šalį ir nužiūrėti, ką kiti veikia. 
 Jeigu žmogus mintinai maldelių ar atliepų nebe-
moka, nežino, kad visur išdėlioti lankstinukai su nekinta-
momis Mišių dalimis, patariama šiek tiek praverti lūpas, 
kai kiti kalba Tikėjimo išpažinimą ar Tėve mūsų. Tada 
vietoj visai neatvertų lūpų bendros maldos metu susidaro 
įspūdis, kad pamaldžia sąmone dalyvaujama. 
 Nelabai patogu per pamaldas užmigti ir nuvirsti. 
Vyresnio amžiaus lankytojas pataria laikytis tvirtai ir neiš-
siduoti, kad užsnausta. Negi per visą bažnyčią sakysi, 
“Užmigau”. Tegul subėga gydytojai, medicinos žmonės ir 
kiti susirūpinę parapijiečiai, stengiasi pamigusį gaivinti, 
laukan išnešti. Lauke ar dar bažnyčios prieangyje galima 
stoti ir toliau pamaldose dalyvauti, žinoma neužmiršus 
gaivintojams padėkoti. 
 Jauniems tėveliams nesmagu, kai maži vaikučiai 
nerimsta ir “čiulba”, zirzi ar net verkia. Jie mano, kad vy-
resni bažnyčios lankytojai jau užmiršę, kaip jie su savo 
vaikučiais prieš kelis dešimtmečius vargo. Nebent vaikelis 
būtų nenumaldomas, reikia pasilikti pamaldose, o po Mi-
šių išėjus į prieangį ar prie kavutės aplinkiniams dūsauti, 
“Kokie čia tie tėvai (ar motinos), kurie nemoka savo vaikų 
sudrausminti ir sutvarkyti”. Tada visuomenė supras, kad 
ne šių tėvelių vaikas bažnyčiose taip gyvai reiškėsi. 
 Pastebėta, kad būna suaugusių, per visas Mišias 
kramtančių gumą. Čia jau kiek nepatogu. Visgi negražu būtų 
ją prilipdyti po suolu. Jeigu sunkios ekonominės krizės laikais 
tenka kramtomą gumą taupyti, galima daryti kaip kapelionas 
daro, kai laikinai gumos atsisako – užkiša už ausies, kur nie-
kas nežiūri ir nepastebi. Vėliau, į Mišių, krikštynų, laidotuvių 
ar vestuvių pabaigą, galima “kramtoškę” susigrąžinti. 
 Kaip žmonės sako, net ir bažnyčioje nėra išeities 
be padėties. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

       Ketv ir tas is  Velykų 
sekmadienis yra Pasauli-
nės maldos už pašauki-
mus į kunigystę bei pa-
švęstąjį gyvenimą diena. 

         Popiežiaus Benedikto XVI žinia šios 46-osios 
Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga yra kvieti-
mas apmąstyti temą - Pasitikėjimas Dievo iniciatyva ir 
žmogaus atsakas. Bažnyčioje nuolatos aidi Jėzaus ragini-
mas mokiniams: „Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų 
darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 9, 38). Melskite! Primygtinis 
Viešpaties kvietimas aiškiai parodo, kad malda už pašau-
kimus turi būti nenutrūkstama ir kupina pasitikėjimo. Tik-
tai gaivinama maldos, krikščionių bendruomenė tikrai gali 
„su didesniu tikėjimu bei viltimi kliautis Dievo iniciatyva“. 

Kiekvienas krikščionis turi būti Kristumi ten,  
kur Kristus nori,  

kad jis būtų.  
Šis apaštalavimas  

nepriklauso nuo jokių išorinių aplinkybių  
ar papildomų pašaukimų atlikti  

tam tikrą darbą ar tarnybą.  
Pašaukimas būti Kristumi, “jo malonės kanalu”, yra 

pirmiau ir aukščiau  
už visus kitus pašaukimus,  

palikdamas juos antroje vietoje... 
(Barbara Dent) 

AR ESAME PASIRUOŠĘ IŠTARTI: 
“ Viešpatie, aš esu čia.  

Ką norėtum, kad daryčiau?” 

 Viešpatie,  
mano gyvenimo Valdove, 

Neleisk man pasiduoti tingumui, 
Netekti drąsos, valdyti kitus 

Ir tuščiažodžiauti. 

 Suteik man, tavo tarnui, 
Skaistumo, nuolankumo, kantrybės 
Ir gailestingosios meilės malonę. 

Viešpatie Karaliau, 
Duok man pamatyti savo klaidas 

Ir nesmerkti brolio. 
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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 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. 

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., šešta-
dienį, 4 val. p. p. Visi Misijoje krikštytieji bei sutvir-
tintieji kviečiami dalyvauti Mišiose ir šventėje. Misija 
išsiuntinėja laiškus pagal dokumentuose įrašytus adre-
sus. Kadangi gyvenamos vietos kinta, dalis laiškų grįž-
ta. Kviečiame prisiminti, kur šeimos nariai bei pažįstami 
tuodu sakramentus 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. 

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. 

KRIKŠTAS 

       Naujai gimusioms iš Krikšto vandens ir 
Dvasios Viešpats išliejo savo malonę. Mels-
kime, kad gyvas Šventosios Dvasios dvelki-
mas visada išsilaikytų jų širdelėse. 

Goda Viktorija Didjurgis 
(Aurora) 

Tėvai:            Giedrius ir Renata (Vėberaitė) Didjurgiai  
Krikšto tėvai: Valdas ir Daiva Kleivos 

Paula Leščinskaitė 
(Lockport) 

Tėvai:            Remigijus ir Giedrė (Rimkutė) Leščinskai 
Krikšto tėvai: Giedrius ir Giedrė Leščinskai  

         Motinos dienos novena (devyndienis) praside-
da gegužės 10 d. ir baigiama gegužės 20-ąją. Už-
rašytus vardus galima paduoti raštinėje ar prie įėjimo 
į bažnyčią padėtuose vokeliuose. Vokeliai visas de-
vynias dienas bus padėti ant altoriaus, gyvos ir miru-
sios motinos prisimenamos kasdienėse Mišiose. 

         Šiandien, gegužės 3 d.,  12:30 
val. p.p. PLC didžiojoje salėje  -  Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos rengiami  
Motinos dienos pietūs “Mama, Tau”.            

MOTINOS DIENOS NOVENA 

        Visą gegužės mėnesį po rytinių šv. Mišių šiokiadie-
niais yra kalbama Mergelės Marijos litanija. Kviečiame 
pasilikti ir prisijungti prie maldos. 

       Popiežiaus Benedikto XVI-ojo maldų 
intencijos šių metų gegužės mėnesį: 

              Kad naujai įkurtos katalikų bendruo-
menės atsiliepdamos į Viešpaties duotą 
tikėjimo dovaną, didžiadvasiškai jungtųsi į 
visuotinės Bažnyčios misiją - skelbti Evan-
geliją iki pat žemės pakraščių. 

          Kad pasauliečiai ir krikščionių bendruomenės imtųsi 
atsakomybės už pašaukimų kunigystei bei vienuoliškajam 
gyvenimui ugdymą. 

          Artūras ir Laura Stonys su sūneliu Benu (Homer 
Glen); Tomas ir Agnė Gintila su vaikais Isabella ir Laury-
nu (Homer Glen); Giedrius ir Renata Didjurgiai su dukrele 
Goda (Aurora); Remigijus ir Giedrė Leščinskai su vaikais 
Kajum, Gerda ir Paula (Lockport); Valdas Uktveris ir Asta 
Kaupaitė su dukrele Simona Luka (Orland Park); Kęstutis 
Stančiauskas ir Gailė Main su dukrele Aria (Lisle); Dale ir 
Agnė Schwarz su dukrele Paulina (Lombard); Egidijus ir 
Sonata Zingailai su dukrele Julia (Homer Glen); Rūta Pa-
daigienė su vaikais Tomu ir Aleksandra (Darien); Stasė 
Kankienė (Homer Glen).  

Sveikiname naujuosius  
Misijos narius 
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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 

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

RINKLIAVA 

Balandžio 26 d. 9 val.  - $1748 
 11 val.  - $2111 
 6 val.  - $344 

            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. 

• Gegužės 9 d., šeštadienį, 6:30 val. v. PLC Dailės 
muziejuje - parodos "Kryždirbystė Lietuvoje" atidarymas. 
Rodiniai iš Lietuvos dailės muziejaus. 

• Misijos tarybos posėdyje balandžio 21 d. pranešta, 
kad finansinių metų 9 mėn. (08 liepa – 09 kovas) pa-
jamos sumažėjo 7%, išlaidos - 3% lyginant su 2007-
2008 tuo pačiu laikotarpiu, o sekmadienių bei švenčių 
rinkliavos nepakito (tą praneša ir kitos parapijos). Pa-
jamų sumažėjo, nes mažiau laidotuvių bei krikštų. 

• Taryba nusprendė šoninius vitražus iš lauko nuo vėjo 
bei šalčio apsaugoti plastmasiniais langais.  

• Giesmyno ruoša daugiau negu įpusėjo, gali užtrukti 
dar pusmetį. Pirmoji dalis atiduota muzikinei bei kalbi-
nei korektūrai.  

• Lietuvių dienose PLC birželio 6 d. Misija turės savo 
stalą ar būdelę (mielai kviečia savanorius pranešti 
apie budėjimą nors po valandą). 

• Metinės pamaldos Šv. Kazimiero kapinėse – pirma-
dienį, gegužės 25 d., 10:30 val. Kapinių vadovybė 
žada kviesti lietuvių jaunimo organizacijas viešai daly-
vauti su vėliavomis. Šiemet 1903 m. įsteigtuose ka-
puose palaidojamas 66.000-tasis mirusysis. 

• Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapija stato bažnyčią. 
Mūsų bendravardė Misija būtų kaip ir giminaitė. Prisi-
dėti prie naujos bažnyčios statybos auka galima per 
Misiją ar aukojant Religinei šalpai.  

• Daina Norušytė rugpjūčio mėn. išvyksta savanore į 
užsienio misijas. Mūsų Misijos taryba nusprendė drą-
suolę paremti ir kviečia kitus prisidėti, kad užtektų 
lėšų kelionėms, 9 mėn. pragyvenimui, papildomoms 
išlaidoms. Daina, kaip ir Kulbių šeima Etiopijoje, palai-
kytų ryšį, pasakotų apie šią krikščionišką tarnystę. 

•  JAV  LB  XIX  Tarybos  rinkimų  balsavimas  LB Lemonto  
apylinkėje vyks 2009 m.  gegužės  9 -10  ir  16 - 17 dieno-
mis  PLC nuo  9 val. r.  iki 2 val. p.p. Norintieji  balsuoti paštu 
prašome užsiregistruoti: http://www.javlb.org/
rinkimu_pranesimas_lt.php   arba  LB  Lemonto  apylin-
kės rinkimų  komisijoje  iki 2009 m.  gegužės 1 d. e-paštu: 
zvilimas@att.net ar tel.: (708)  349 - 4736 . Balsuojant  
paštu, vokai  turi  būti  pažymėti ne  vėlesniu  kaip  gegu-
žės 17 d.  pašto  anspaudu. 

Priėmusieji Pirmąją Komuniją 

        Praėjusįjį sekmadienį šventusieji Pirmosios Komuni-
jos priėmimą su kun. Gediminu Jankūnu SJ ir ses. Laimu-
te Kabišaityte. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
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) 
-už Leoną Trašką (R. Venclovienė) 
-už Antaną Algį Barkauską (šeima) 
-už Albertą Kremerį (4 m.) (šeima) 
-už Antaną Razgaitį (Giedrė ir Povilas Žumbakiai) 
-už Oną Stelmokienę (1 m.) (dukra) 
-prašant sveikatos Algirdui (duktė); -už Aldoną 
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) 

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 
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 diernos 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 



 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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