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GRUODŽIO 24 d. 2009 KETVIRTADIENIS 
KŪČIŲ VAKARO MIŠIOS (Mišiolėliuose - 398 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Viešpats tavimi žavisi (Iz 62, 1-5) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tavo malones giedosiu 
per amžius. 
Antrasis skaitinys - Paulius skelbia Kristų, Dovydo Sūnų 
(Apd 13, 16-17. 22-25) 
Evangelija - Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, kilmė (Mt 1, 18-25) 

BERNELIŲ MIŠIOS (Mišiolėliuose - 401 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Sūnus mums duotas (Iz 9, 1-3. 5-6) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien mums gimė Išganytojas. 
Jis yra Viešpats Mesijas. 
Antrasis skaitinys - Dievo malonė pasirodė visiems žmo-
nėms (Tit 2, 11-14) 
Evangelija - Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 1-14) 

LITURGINIAI SKAITINIAI  

Gruodžio 24 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
4:00 v.p.p. 

 
Regina Čyvaitė 

Ses. Laimutė 
S. Lisina 

 
Tomas Čyvas 

 
11:00 v.v. 

Rita Venclovienė 
Algis Kazlauskas 

R. Marchertienė, I. Grigaitienė 
I. Kazlauskienė, P. Pranckevičius 

Paulius Siliūnas, Antanas Riškus, 
Tadas Vildžiūnas 

Gruodžio 25 d.    

 
9:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

D. Kisielienė 
G. Jonikaitė 

Mantas ir Zigmas 
Kisieliai 

 
11:00 

Irena Vilimienė 
Kęstutis Sušinskas 

J. Baužys 
P. Domanskienė 

Tanvilas ir Augvydas 
Kuncai 

 
7:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Karolina Usavičiūtė 

GRUODŽIO 27, 2009 - SEKMADIENIS 
ŠVENTOJI ŠEIMA 
 
Pirmasis skaitinys - Kas Viešpaties bijo - gimdyto-
jus gerbia (Sir 3, 2-6. 12-14) 
Atliepiamoji psalmė - Jūs laimingi, kad bijotės 
Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio! 
 
Antrasis skaitinys - Šeimos gyvenimas Viešpatyje 
(Kol 3, 12-21) 
Evangelija - Gimdytojai rado Jėzų tarp mokytojų 
(Lk 2, 41-52) 
 
Mišiolėliuose: 124   psl. - Mišių maldos 
 409, 804   psl. - Mišių skaitiniai  

 

KALĖDŲ DIENOS MIŠIOS (Mišiolėliuose - 406 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Visi pasaulio kraštai išvys mūsų Dievo 
išganymą (Iz 52, 7-10) 
Atliepiamoji psalmė - Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo 
veikimą. 
Antrasis skaitinys - Dievas prabilo į mus per Sūnų (Žyd 1, 1-6) 
Evangelija - Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1, 1-18) 

GRUODŽIO 25 d. 2009 PENKTADIENIS 
KALĖDŲ RYTO MIŠIOS (Mišiolėliuose - 404 psl.) 
Pirmasis skaitinys - Štai tavo Gelbėtojas ateina (Iz 62, 11-12) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė 
Viešpats. 
Antrasis skaitinys - Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo 
(Tit 3, 4-7) 
Evangelija - Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį (Lk 2, 15-20) 



 

             Šimtmečių eigoje vakariečių patogumui vientisa Viešpaties Jėzaus Kristaus Apsi-
reiškimo šventė išdėstyta į tris šventes – Kalėdas, Tris Karalius, Kristaus Krikštą. Taip, 
Kalėdos yra Jėzaus gimimo šventė, kada Dievo Sūnus apsireiškė tikru žmogumi kaip mes. 
Tai nėra vienkartinis įvykis, o visiems laikams būsena. Dievas nuolatos veikia žmonijos 

gyvenime ir maloningai save apreiškia, atveria gyvojoje tikinčiųjų bendruomenėje ir už jos, skleisdamas Kristaus 
šviesą tamsoje, gyvybę mirties šešėlyje. 
 Viešpats apsireiškia visiems. Tą jaučiame, per Kūčias ir Kalėdas norėdami būti ne pavieniui, o su savo arti-
maisiais, dar priglausdami artimesnių čia neturinčius. Tokia nuojauta šventėms burtis galioja visiems metams, kai 
sekmadienį renkamės klausytis Dievo žodžio, Viešpatį giesmėmis šlovinti, dėkoti, susitaikyti, pagalbos prašyti, daly-
tis Gyvybės duona ir Išganymo taure kaip prie Kūčių stalo. 
 Atverdami savo širdis ir namus Viešpaties šviesai, imamės uždavinio dalyvauti teisingesnio ir taikesnio pa-
saulio kūrybos darbe. 
 Viešpaties palaimos, paguodos ir ištvermės meldžia ir linki 
 
                                                                                 Tėvas Antanas Saulaitis SJ ir Pal. J. Matulaičio misija 

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ!!! 

              Brangūs broliai ir seserys Kristuje, 
 
              Šie 2009 metai buvo ypatingi tuo, kad šventėme Lietuvos evangelizacijos ir Lie-
tuvos vardo paminėjimo Kvedlinburgo raštuose tūkstantmetinį jubiliejų. Iškilmės vyko ne 
tik Lietuvoj bet ir lietuvių bendruomenėse, parapijose bei misijose, kur tik gyvena lietuviai. 
Visi kaip nors pažymėjome šias ypatingas progas. 
             Pirmieji evangelizacijos žingsniai buvo arkivyskupo ir kankinio šv. Brunono Kver-
furtiečio, kuris prieš 1000 metų nešė Kristaus evangeliją į Lietuvą. Evangelizacija yra žodis 
kilęs iš graikų ir reiškia ‚Geros Žinios‘. Mums krikščionims geros žinios prasideda su Dievo 

meile, kuri prasideda su Dievo Žodžiu, Jėzumi Kristumi: “Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą ir Žodis 
buvo Dievas” (Jn 1,1) ir mums ta meilė buvo parodyta per Kristaus gimimą, “Tad žodis tapo kūnu“ (Jn 1,14a). 
                  Vienas iš Bažnyčios didžiausių iššūkių šiomis dienomis yra evangelizacija – visų kartų pasidalinimas 
Gerąja žinia ir savo tikėjimu prisikėlusiu Kristumi. Popiežius Benediktas XVI aiškino: Mes turime pagalvoti kaip įgy-
vendinti evangelizaciją šiais laikais – ne tik naują evangelizaciją bet tikrą pirmąją evangelizaciją... ir neužtenka tik 
paremti tikinčiųjų bendruomenę... aš tikiu, kad kartu mes galime rasti naujų būdų kaip skleisti Evangeliją mūsų 
dabartiniame pasaulyje (Kolne, 2005 m. rugpjūčio mėn.). 
                  Dabartinė užduotis ir atsakomybė lietuviams katalikams gyvenantiems užsienyje yra dalintis “Gerąja 
žinia“ net tik su savo vaikais per katekizaciją bet ir skleisti Evangelijos žinias visiems suaugusiems. Evangelizacija 
apima ne tik formalias klases, bet ir  mokinystę (discipleship).  “Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų 
žmones“ (Mt, 28:19), aiškino Kristus prieš savo žengimą į dangų.  
                    Šiuo metu daug kas patiria sunkumų dėl pasaulyje susidariusios ekonominė padėties. Ypač Lietuvos 
piliečiams yra sunku. Gausūs skaičiai palieka savo tėvynę ir emigruoja į tolimus kraštus, ieškodami ekonominio 
pastovumo. Yra didesnis skurdas nei tik finansinis – daugybė yra praradę savo tautinę tapatybę ir krikščioniškus 
įsitikinimus, neįvertina savo šeimų ir bendruomenių. 
                   Kalėdų laiku linkiu, kad Kalėdos taptų ne tik džiaugsmo ir vilties šventė, bet ir būtų proga mums vi-
siems dvasiškai atsinaujinti per gilesnį atsidavimą “Gerajai naujienai“. Viešpats telaimina jūsų šeimas ir bendruo-
menes dabar ir per ateinančius 2010 metus. 
                   Linkiu jums džiaugsmingų ir šventų Kalėdų! 
 
                                                                   Užsienio lietuvių sielovados vadovas prel. Edmundas Putrimas. 
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           Šiaip esame pripratę prie 14-
kos stočių Kryžiaus kelių. Vilniaus Kal-
varijose atstatytos visos 30-kelios, 
Žemaičių Kalvarijoje yra 22 stotys. 
Būna stotys ir Kristaus Kūno ir Kraujo 

– Devintinių šventę, per Vėlines irgi apeinami keturi baž-
nyčios kampai, kaip ir per bažnyčios pastato šventinimą. 
Tai maldingos stotys su Šv. Rašto skaitiniais ir tinkamomis 
giesmėmis ar psalmėmis – įprastinė maldingumo kelionė. 
 Esama dar Prisikėlimo stočių pagal Evangelijose 
ir Apaštalų darbų knygoje aprašytus susitikimus su Prisi-
kėlusiu Kristumi. O Advento ir Kalėdų apeigose būna 
septynios stotelės su skaitiniu iš Senojo Įstatymo, Nau-
jojo Testamento ir pritaikyta maldelė kiekvienai stočiai. 
Aišku, yra ir įvadas, ir psalmė, ir siūloma giesmė. 
 
 I Adomo ir Ievos sutvėrimas, atsispindintis ir 
naujojo Adomo – Jėzaus Kristaus pergale atnaujintu 
žmogiškumu visai žmonijai.  
 
           II Sandoros pradžia, pasakojimas apie trijų pa-
grindinių monoteistinių (vienas Dievas ir Viešpats) tikėji-
mo protėvius Abraomą ir Sarą iš Senosios Sandoros – ir 
Naujoji Sandora Kristuje. 
 
 III Angelo pranešimas, visų pirma Samsono mo-
tinai Teisėjų knygoje, o tada galūtinis, ankstesnius pažadus 
išpildantis pranešimas Marijai apie Dievo Sūnaus įsikūnijimą. 
 
 IV Betliejaus šventovė mena Rūtos istorija, kai ištiki-
mybė ir begalinė artimo meilė svetimšalę padarė Dovydo pro-
močiute – ir Marija su Juozapu, ir gimusiu Jėzumi tame pačia-
me miestelyje, pašventintą visiems laikams. 
 
 V Šlovės giesmė, pirma giedama dėkingosios 
Hanos (arba Onos), kai pagaliau gimė sūnus – ir iš šios 
giesmingos tradicijos kilusi Marijos giesmė “Mano siela 
šlovina Viešpatį, nuostabius darbus jis daro...” 
 
 VI Dovydo pažadas Betsabai ir Dievo pažadas 
savo karalystę žemėje įgyvendinti Jėzaus Kristaus pa-
vyzdžiu ir malone. 
 
 VII Arka, visų pirma Nojaus, išgelbėjusi teisiuo-
sius – ir naujoji arka, Marija, o jos pavyzdžiu Bažnyčia, 
tikinčiųjų šeima, nešanti ir liudijanti Kristų pasauliui. 
 
 Advento-Kalėdų stočių skaitiniai bei maldos nuo-
stabiai supintos, padeda įsijausti, kaip krikščionys Sena-
jame Testamente įžiūri Naujojo Testamento pradus, o 
per visą septynių stotelių kelionę lyg perbėgame visą 
Dievo maloningo išganymo istoriją. 
 
                                          Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Advento - Kalėdų stotelės  Ko eiti į tą bažnyčią? 

        Kaip žinia gruodžio 
mėnesį Čikagos arkivys-
kupija pradėjo akciją 
“Catholics Come Home”, 
kviečiančią atitolusius ar 
atbaidytus nuo bažny-
čios žmones sugrįžti ir 
įsijungti į katalikišką 
bendruomenę. TV ekra-
nuose iki pat sausio pabaigos yra rodomi trumpi rekla-
miniai reportažai, kviečiantys apmąstyti šią galimybę. 
Arkivyskupija taip pat yra išleidusi nemažai įvairios pa-
galbinės medžiagos, raginančios “katalikus sugrįžti namo”.  
         Ar jums būtų aštuoni ar aštuoniasdešimt metų, 
jūs tikriausiai ne kartą pagalvojote, kodėl apskritai turė-
čiau eiti į bažnyčią ir dalyvauti Mišiose? Neretai ir to no-
ro nėra, gal nepatinka pamokslai ar muzika, gali būti, 
kad tiesiog nuobodu ar bažnytinė bendruomenė šalta ir 
ne itin draugiška, pagaliau pagalvojate, ko gi negali 
melstis kur nors gamtoje ar savo pačių namuose, tiesa?  
          Priežasčių gali būti įvairių, ir jei tik nukreipi dė-
mesį į visus tuos neigiamus dalykus, tai labai greitai sa-
ve pavyksta įtikinti, kad tikrai nėra čia ko į tą bažnyčią 
eiti. Negana to dar esame tokie užsiėmę, taip pavargę 
ir, apskritai, užgulti visokių problemų...  

     Vis dėlto, o jeigu 
pabandytume pakeisti 
savo nusistatymą ir pa-
žvelgtume į dalyvavimą 
Mišiose kaip ypatingą 
būdą priartėti prie Dievo 
ir kito žmogaus? Gal 
galėtume labiau atkreipti 
dėmesį į teigiamus savo 

bažnytėlės aspektus nei į tuos, kurie nepatinka.  
         Juk Bažnyčią įsteigė pats Kristus, kvietęs joje mus 
burtis kaip brolius ir seseris, klausytis Žodžio ir priimti jį  
Šventojoje Eucharistijoje. Dalyvaudami Mišių aukoje, 
vienijamės su savo tikėjimo broliais ir seserimis ne tik 
esančiais čia šalimais, bet ir visame pasaulyje, kurie 
švenčia tą pačią Auką tokiomis pat apeigomis ir intenci-
jomis. Asmeninė malda be abejonės labai svarbi ir reika-
linga, tačiau bendruomenėje meldžiamės vieni už kitus ir 
apgailime savo klaidas tuo ypatingu būdu, kuris ypač 
patinka Dievui. Mišių pabaigoje gauname ypatingą kuni-
go, kuris yra Kristaus vietininkas žemėje, palaiminimą. 
        Kita vertus sekant statistika, pastebėta, kad žmo-
nės, einantys į bažnyčią ir dalyvaujantys Mišiose rečiau 
kenčia nuo depresijos ir kitų streso sukeltų ligų, rečiau 
piktnaudžiauja alkoholiu ar įgauna priklausomybę narko-
tinėms medžiagoms, įgauna aiškų suvokimą, kas yra 
gera ir bloga, be kita ko gyvena ir ilgesnį, ir laimingesnį 
gyvenimą.   (Versta iš anglų k.  pagal Our Sunday Visitor) 



          Gruodžio 27 d., sekmadie-
nį, 1:30 val. p.p.,  Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos choras rengia savo 
tradicinį Kalėdų koncertą. Dalyvauja: 
kamerinis choras “Laudate Domi-
num”, kanklių ansamblis Gabija ir 
solistė Lijana Kopūstaitė-Paulleti.      
 

Visi mielai kviečiami pasiklausyti. 
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TRADICINIS MISIJOS CHORO  
KALĖDŲ KONCERTAS 

 

 

         Taip pat gruodžio 27 d., sekmadienį, 9 val.r. 
Mišiose bei po jų kviečiame pasiklausyti Jolantos Banienės 
fortepijono klasės mokinių atliekamų kūrinių. 

         Sausio 1-ąją visa katalikų Bažnyčia 
mini Švč. Mergelę Mariją, Dievo Gim-
dytoją (privaloma šventė). Ta diena taip 
pat yra skirta maldai už taiką.  
         Mišios bus aukojamos: 9, 11 val. 
ryte ir 7 val. vakare.  

 

       Sausio 3 d., Trijų karalių šventę, Misijoje bus šventi-
nama kreida raidėms K+M+B virš savo namų durų užra-
šyti  arba pašventintos kreidos gabalėlių bus galima pasi-
imti bažnyčioje nuo staliuko. 

       Popiežiaus Benedikto XVI-ojo maldų 
intencijos 2010-ųjų sausio mėn.: 

              Kad šiuolaikines komunikacijos prie-
mones jaunimas mokėtų panaudoti savo 
asmeniniam tobulėjimui ir geresniam pasi-
rengimui tarnauti visuomenei. 

              Kad kiekvienas tikintysis į Kristų įsisąmonintų, jog 
visų krikščionių vienybė yra svarbi sąlyga norint veiks-
mingiau skelbti Evangeliją. 

Sveikiname naujuosius  
Misijos narius 

Romas ir Laima Zdanevičiai su sūnumi Domu (Plainfield); 
Jonas ir Kristina Petraičiai su vaikais Aiste ir Tadu 
(Naperville); Zenonas ir Reda Šimkevičiai su vaikais Mo-
destu ir Paulina (Naperville); Eugenijus ir Zita Maksvyčiai 
su dukra Agne (Palos Hills); Kristina Tautavičiūtė ir Sokas 
Grimm su dukrele Jessica (Villa Park); Giedrius Bauža ir 
Indrė Jasinskaitė su dukrele Gabriele (Oak Lawn); Aušra 
ir Ricky Alghaben su dukrele Sophia (Oak Brook). 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

     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. 

           Marinui Povui Miknaičiui, sužeistam Afganistane, 
Vincytei Hermann, Eugenijui Abromaičiui, Valerijai 
Stankevičienei, Klemensui Polikaičiui, Birutei Vinda-
šienei, Onai Baužienei, Izabelei Stončienei, Algiui 
Trinkūnui, Glorijai. 

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

         Šiuo šventiniu laikotarpiu tėvą Antaną Sau-
laitį SJ pavaduoja kun. Artūras Sederevičius SJ, 
studijuojantis Čikagos Lojolos universiteto ma-
gistrantūroje. Kapelionas gruodžio 19-ąją išskrido 
talkinti XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
Pietų Amerikoje. Buenos Airėse atidarymas, Kū-
čios, Kalėdos, Montevidėjuje studijų dienos, sto-
vykla Lituanikoje (netoli San Paulo). Po kongreso 
žada aplankyti du lietuvius misionierius Amazoni-
joje. Misijon parskrenda sausio 19 d.  

AKCIJA “DOVANOJU TAU LJD 2010 HIMNĄ” 

            Švenčių proga norisi padovanoti kažką jaukaus 
kiekvienam savo draugui. Nupirkta dovana niekad nepri-
lygs tai, kuri su meile sukurta.  Kalėdos – nėra paprasta, 
eilinė šventė, laisvų dienų laikotarpis, kažkieno minėjimas. 
Gimęs Jėzus Kristus yra dovana kiekvienam per visus am-
žius gimusiam. Dalinkis tikėjimo dovana su savo artimiau-
siais draugais. Primink jiems Jėzaus vardą šventiniame 
šurmulyje. Padovanok savo draugams Lietuvos jaunimo 
dienų 2010 himną „Kelkis ir eik“. Kaip tą padaryti? 

1. Pasirūpink tuščiu CD. Užeik į Lietuvos jaunimo dienų 
2010 svetainę adresu: www.jaunimodienos.lt/ljd2010/
himnas.mp3  Įrašyk himną į CD.  

2. Atsispausdink spalvotą dėklo maketuką savo spaus-
dintuvu: http://www.jaunimodienos.lt/ljd2010/docs/ 

3. Sulankstyk dėkliuką pagal nuorodą internete:  
      http://home.att.net/~bhs56/cdcase.htm 
      Nuoširdžius sveikinimus siunčia Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos jaunimo pastoracijos taryba.  
      Už galimybę jums dovanoti Lietuvos jaunimo dienų 
2010 himną dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai.  
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ŠVENTOS MIŠIOS 

PRADŽIA IR ŽODŽIO LITURGIJA 

Mišių pradžios giesmė 
“Sveikas Jėzau gimusis”    J. Naujalis 
 
1. Sveikas Jėzau gimusis, šventas Dievo Kūdiki,       2. Kanklėmis kankliuokime, sutartinę leiskime 
Brangią dieną švęsdami Užgimimo Viešpaties.              Brangią dieną.... 
Linksminkimės ir džiaukimės,                                     3. Dangus mums jau artinas, žemėj žmonės linksminas 
Dievui garbę duodami giedokime.                                   Brangią dieną... 
 

 
 

 

 
 
 

Garbės himnas  
Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė geros valios žmonėms!  
Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, 
garbiname tave, gėrimės tavo didžia garbe, 
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! 
Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, 
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau 
Tu naikini pasaulio nuodėmes - pasigailėk mūsų 
Tu naikini pasaulio nuodėmes - priimk mūsų maldavimus 
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje - pasigailėk mūsų 
Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, 
tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia 
Dievo Tėvo garbei. Amen. 

Pirmasis skaitinys (atsisėdame)   

                                 Pasisveikinimas (stovime) 
Kunigas: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Visi: Amen. 
Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi:   Ir su tavimi.                                  

  6 

 

           Visus Pal. Jurgio Matulaičio misijos narius ir 

svečius sveikiname sulaukus šv. Kalėdų. Te Užgimu-

sio Kūdikėlio šviesa ir džiaugsmas pripildo jūsų širdis 

vilties, paguodos, naujų gražių siekių bei užmojų. Te-

apsigyvena Dievo meilė ir ramybė  jūsų sielose, min-

tyse ir troškimuose. Tegul taika, susiklausymas ir šilu-

ma įsivyrauja jūsų namuose ir darbuose. Lai Geroji 

Naujiena iš naujo mus moko mylėti Dievą, artimą ir 

save. Būkit sveiki, palaiminti ir džiaugsmingi! 

Garbė  

Dievui  

aukštybėse! 
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 Tikėjimo išpažinimas (stovime) 
 
 Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės,  
 regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. 
 Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, 
 prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: 
 Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo: 
 gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. 
 Per jį visa yra padaryta.  
 Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. 
 Šventosios Dvasios veikimu  
 priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. 
 Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų 
 buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. 
 Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,  
   trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. 
 Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, 
 Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. 
 Tikiu Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, 
 kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą 
 ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. 
 Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią, 
 pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. 
 Laukiu mirusiųjų prisikėlimo 
 ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. 

 
  

 Atliepiamoji psalmė 
Atkartotinės: 
 
Kūčių vakaro:   Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius. 
Bernelių:  Šiandien mums gimė Išganytojas. 
   Jis yra Viešpats Mesijas. 
Kalėdų ryto:  Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats. 
Kalėdų dienos: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą. 
Šv. Šeimos:  Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, 
   kad laikotės jo parodyto kelio. 

                                       Antrasis skaitinys 
  
                                       Aleliuja (atsistojame) 
 
                                       Evangelija (stovime)  
 
                                       Pamokslas (atsisėdame) 

 Visuotinė tikinčiųjų malda (atsistojame) (po kiekvieno kreipinio visi kartu atsiliepiame) 
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Atnašavimo giesmė 
Rinkliava (Mišių dalyvių nuoširdi, dosni auka atspindi šventų Kalėdų dvasią. Matulaičio misija dėkoja visiems, 
nuoširdžiai prisidedantiems prie jos veiklos. Misija atvira žmonėms per Kalėdas, Velykas ir dar 363 dienas per me-
tus. Išsilaikome remiami narių įnašu, svečių bei viešnių dosnumu, įvairiais renginiais, aukomis. Dauguma tarnysčių 
yra visuomeninio pagrindo ir savanoriškos. Išlaikyti tarnystes, veiklą, religinį vaikų, paauglių bei suaugusių švietimą, 
aprūpinti bažnyčią bei raštinę reikmenimis ir priemonėmis, šelpti labdaringą veiklą... finansai remiasi sekmadienių 
bei švenčių rinkliavomis. Čekiai rašomi “Matulaitis Mission” vardu. Dėkojame visiems.) 
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                                              AUKOS LITURGIJA 
 
Dėkojimo giesmė (stovime) 
Kun.: Viešpats su jumis Visi: Ir su tavimi 
Kun.: Aukštyn širdis! Visi: Keliame į Viešpatį 
Kun.:  Dėkokime Viešpačiui Dievui Visi: Verta ir teisinga 
 
Šventas 
Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių Dievas! 
Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. 
Osana aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana! 
 
Eucharistijos malda (klaupiamės) 
Kun.: Tikėjimo paslaptis 
Visi: Mes skelbiame, Viešpatie, tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, 
 laukdami tavęs ateinant (kunigas toliau tęsia maldą) 
Kun.:  Per jį, su juo ir jame Tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia 
 visa garbė ir šlovė per amžius 
Visi: Amen. 

 

Komunija (stovime) 
Kun.:     Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė: 
Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo 
 vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip 
 danguje, taip ir žemėje. 
 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk 
 mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kalti-
 ninkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. 

Kun.: Gelbėk mus, Viešpatie, ... Mūsų Išganytojo Jėzaus Kris-
taus atėjimo. 
Visi: Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius! 

Kun.: Viešpatie Jėzau Kristau … Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. 
Visi:  Amen. 
Kun.: Viešpaties ramybė visada telydi jus. 
Visi:  Telydi ir tave. 
Kun.: Palinkėkite vieni kitiems ramybės. 

Dievo Avinėli (atsiklaupiame) 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Pasigailėk, pasigailėk, pasigailėk mūsų .      2x 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę, mums suteik. 
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Kun.:     Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą. 
Visi: Viešpatie, nesu verta(s), kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks. 

Šv. Komunijos priėmimas.  Priima krikštyti ir pirmąją Komuniją priėję katalikai. Komunija priimama ant liežu-
vio arba į rankas, sudėjus delnus vieną virš kito. Į kreipinį “Kristaus kūnas” atsakoma “Amen”. Komunija suvalgoma 
tuo pat ją priėmus. Artėdamas prie Komunijos dalytojo/s žmogus iš pagarbos linkteli galva. 
 Maži vaikai ir Komunijos nepriimantys asmenys kviečiami sukryžiuoti rankas ant krūtinės, prieiti prie Komuni-
jos dalytojo/s ir priimti palaiminimą kryžiaus ženklu ant kaktos - simboliškai dalyvauti Komunijoje. 
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Mišių pabaigos giesmė    
“Linksmą giesmę”                                                        J. Naujalis                         

 
 
  
 
 

Misijos biuletenį spausdinanti kompanija J. S. Pa-
luch Co. praneša, kad norintieji įdėti savo reklaminį 
skelbimą į kompanijai priklausantį puslapį, turėtų 
kreiptis į jų atstovą Ray Bianchi. Tel.: 847-226-4075. 

 

Komunijos giesmė (sėdime) 
 
Komunijos malda (stovime) 
 
Palaiminimas (stovime) 
 
Telaimina Dievas visus susirinkusiuosius, dalyvavusius šiose šv. Mišiose. 
 
Kun.: Viešpats su jumis. 
Visi: Ir su tavimi. 
Kun.:  Tepalaimina jus visagalis Dievas - Tėvas, ir Sūnus, ir  
 Šventoji Dvasia. 
Visi: Amen. 
Kun.:  Telydi jus Viešpaties malonė. 
Visi: Dėkojame Dievui. 

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  
Kristinai: kristina79@gmail.com 
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Kviečiame įstoti į Misiją 
 JAV-se žmonės įsirašo nariais kurioje nors parapijoje. Dar nepriklausantys jokiai parapijai ar norintys priklau-
syti ir kuriai nors lietuviškai parapijai raginami registruotis  -Marijos Gimimo Marquette Parke, Nekalto Prasidėjimo 
Brighton Parke, Šv. Antano Ciceroje ar Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte. 
 Narystė užmezga pastovesnius ryšius, užtikrina parapijos išlaikymą bei veiklą, palengvina dokumentų suda-
rymą. Adresai bei duomenys – tiktai parapijos/misijos vidaus reikalams. Nariai kiekvienais metais gauna savaitinius 
rinkliavoms vokelius. Metams pasibaigus, pageidaujantys gauna IRS mokesčių apskaitai dokumentą.  

Linksmą giesmę mes užtrauksim, 
Į padanges balsiai šauksim: 
Gimė mums jau Atpirkėjas 
Iš Marijos štai Betliejuj. (Pr.) 

Piemenėliai gavę žinią 
Ir Aukščiausiąjį pažinę, 
Sveikino jį džiaugdamiesi, 
Šaukdami - Tu Dievas esi. (Pr.) 

Priegiesmis: 
     Muškim būgnais, trimituokim, 
     Jėzui garbę atiduokim, 
     Šiandien mums Užgimusiam. 

         Ačiū visiems Mišių dalyviams už gražų dalyvavimą. Dar kartą sveikiname su šventėmis. Jums ir jūsų 
šeimoms linkime Dievo palaimos ir globos ateinančiais Naujaisiais metais.   
       Misijos žiniaraštis yra spausdinamas visiems Misijos nariams ir svečiams. Jį  galima pasiimti į namus. 
Čia rasite reikalingas Misijos koordinates, žinias, švenčių ir renginių kalendorių. 
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2009-IEJI METAI PAL. JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE 

         Kiekviena parapija leidžia 
savaitinį žiniaraštį, mūsiškį gali-
ma rasti ir Misijos tinklalapyje: 
www.matulaitismission.com Ja-
me - vėliausios žinios, praneši-
mai, užprašytų Mišių lentelė, 
t a r n y s č i ų  t v a r k a r a š t i s 
(skaitytojai, Komunijos dalytojai, 

patarnautojai). Misija apie svarbius renginius bei 
pamaldas praneša ir per lietuvišką spaudą. 
 Metinis narių susirinkimas išrenka sielovadi-
nės tarybos narius ir pirmininką, kuriuo nuo sausio 
mėn. yra Audrius Remeikis. Veikia ir privalomoji fi-
nansų komisija, kuri visuotiniam susirinkimui (ir ži-
niaraštyje) pateikia metinę apyskaitą. 
 Po Kalėdų švenčių visas dėmesys buvo skiria-
mas 1-6 skyriaus (klasės) biblijinei stovyklai Ateitininkų 
namuose. Apie 60 vaikų dvi dienas lankė užsiėmimus 
apie apaštalą Paulių. Vadovėms talkina paauglių bū-
rys, dažniausia iš besiruošiančių Sutvirtinimo sakra-
mentui.  Šios žiemos datos - 2009 gruodžio 28-29 d. 
 Gavėnios šešios savaitės ženklinamos dviem 
Susitaikymo (Atgailos) sakramento vakarais, kai iš-
pažinčių klauso keli kunigai. Pasiruošimas ir maldos 
– bendruomeninės, kaip ir atgaila. Gavėnios reko-
lekcijos būdavo savaitgalio pamokslai ir papildomas 
susirinkimas, 2009 m. - su kun. Vidmantu Šimkūnu 
SJ. Vyrų maldos vakarą vedė kun. Gediminas Nu-
mgaudis OFM. 2010 metais susitelkimai vyks penk-
tadienio vakarais nuo 6:30 va. v. 
 Gavenią Misija surengė “Sriubos pietus”. 
Prie kuklesnio valgio – programa, su kun. V. Šimkū-
nu SJ, patarnavo Sutvirtinimo kandidatai/ės. Pelnas 
skiriamas Carito valgykloms Lietuvoje. Šiemet surin-
kome apie $4000.  
 Velyknaktį sutvirtinti keturi suaugusieji, ku-
rie visus metus kruopščiai tam ruošėsi. Gegužės 
mėn. 73 vaikai priėmė Šv. Komuniją, o spalį vysk. 
Gustavas sutvirtino 22 jaunus žmones. Misijoje 
šiems sakramentams ruoša užtrunka metus. 
           Misijos nariai parėmė ir bendravo su Rūtos ir 
Tado Kulbių šeima, metams išvykusia savanoriauti į 
Etiopiją, taip pat parėmė Dainą Norušytę, su jaunimo 

grupe išvykusia į misijas. Vasarą vyskupija atsiunčia mi-
sionierių specialiai rinkliavai. 
           Sekminių išvakarėse sukviesti Misijoje krikštyti bei 
sutvirtinti. PLC kiemelyje Mišios, vaišės, muzika. Antros 
Mišios lauke – rugsėjo 20-ąją - Bendruomenės dieną. Po 
Mišių – tarnysčių mugė – proga užsirašyti savanoriškai 
veiklai (142 asmenys įsirašė skaityti, dalyti Komuniją, gie-
doti, puošti bažnyčią, talkinti raštinėje, rengti Misijos 20 
m. sukaktį, pasirūpinti kitais renginiais bei programomis.). 
Dr. Aldona Zailskaitė vedė kursus Mišių skaitytojams, o 
mūsų tikybos mokytojos dalyvavo vyskupijos konferencijose. 

          Bažnyčioje įrengtas žmonėms su negalia takelis, 
kad galėtų arčiau altoriaus privažiuoti. Kadangi tai buvu-
sių klausyklų vietoje, Misija įrengė ir nuomoja buvusios 
PLC krautuvėlės kambarį savo raštinei, kad zakristijoje būtų 
sąlygų išpažintims bei pokalbiams. Vyskupijos auditas ragino 
surasti patogesnę nei zakristijoje vietą rinkliavai skaičiuoti. 
 Muzikinė liturgijos dalis papildyta naujais elektro-
niniais varpais. Jie skamba 12 val. ir 6 v.v., taip pat laido-
tuvėms. Pirmą kartą giesmes palydėjo gruodžio 13 kon-
certe. Misijos choras su vadove Jūrate Grabliauskiene kas-
met surengia kalėdinį koncertą, 2009 m. su vaikų 
“Vyturio” choru. Vaikų mišiose pirmą mokslo metų sekma-
dienį gieda “Vyturys”, vadovaujamas Dariaus Polikaičio. 
Sekmadienio vakarą Mišių giesmes palydėjo G. Razumie-
nės kanklės. Misija jau 13 m. ruošia giesmyną, kuris turė-
tų 2010 m. pasirodyti. Kęstutis Daugirdas subūrė paauglių 
bei jaunimo chorelį, kuris jau kartą giedojo Mišiose. 
 Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija su Misija 
sukvietė seminarus apie netektį ir gedėjimą, smurtą šeimoje, 
8 savaičių užsiėmimus išgyvenantiems skyrybas, dar numa-
tytas apie ilgalaikę vyresniųjų žmonių slaugą. Misijos Šv. Raš-
to būrelis šiais metais nuo Pradžios knygos nukeliavo iki II 
Karalių knygos Senajame Testamente. Naujas būrelis – tre-
čiadieniais  7 val. v. Dvasinės atgaivos vakaras, kuria nors 
tema pokalbis ir malda (visi kviečiami). 
 Misiją aplankė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius SJ, užsienio lietuvių sielovados vadovas prel. Edis 
Putrimas iš Toronto, buvęs Lietuvos bei Latvijos jėzuitų 
provincijolas kun. Aldonas Gudaitis SJ ir dabartinis – kun. 
Gintaras Vitkus SJ, taip pat Misijos 1994-2006 m. kapelio-
nas kun. Algirdas Paliokas SJ. 
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IŠ 2009-ŲJŲ MISIJOS STATISTIKOS 

             Misijai priklauso 664 šeimos (ir pavieniai 
asmenys). Misijos nariai renka Misijos tarybą, per-
žiūri finansinę apskaitą ir veiklos suvestines, daly-
vauja metiniame narių susirinkime (2010-aisiais - 
sausio 24 d.), eina įvairias savanoriškas pareigas, 
kviečiami dalyvauti tarybos posėdžiuose. 
 2009 kalendoriniais metais buvo 59 krikštai 
(iki gruodžio 5 d.), devynios santuokos, laidotuvių 
– 39 (iki gruodžio 10 d.). Pirmąją Šv. Komuniją 
priėmė 73 vaikai, šiuo metu šiam Eucharistijos 
sakramentu i  reng ias i  72.  Sutv i r t in imo 
(“dirmavonės”) sakramentu patepti buvo 22 pa-
augliai ir 3 suaugusieji. 2010 m. Sutvirtinimo laidai 
priklauso 35 jaunuoliai, jaunuolės. Sakramentams 
Velyknaktį ruošiasi 5 suaugusieji. 
 Per pirmuosius vienuolika 2009 m. mėne-
sių šešiolika parapijiečių išnešiojo Komuniją 1115  
ligonių namuose, prieglaudose, ligoninėse. Ligonių 
patepimo sakramentą namuose ar ligoninėse priė-
mė 28 asmenys, neskaitant skaitlingos metinės 
Ligonių dienos vasario 11 d.  
 Per Misijos 20 metų narių skaičius padidėjo 
nuo 287 iki 664 narių (šeimų, vienetų). Nuo 1989-
ųjų pakrikštyti 759 kūdikiai, vaikai ir suaugę, San-
tuokos sakramentą priėmė 150 porų, Pirmą Komu-
niją - 768, Sutvirtinimu patepti 382 jaunuoliai bei 
suaugę. Bažnyčioje vyko 807 laidotuvės (apie 30% 
laidojamų nebuvo Misijos nariai, dažnai atvežami iš 
toliau lietuvių kapinėse palaidoti). 

MISIJOS METINĖ FINANSŲ APŽVALGA  
2008 liepos 1 d. - 2009 birželio 30 d. 

Pajamos     

Sekmadienių ir šventų dienų rinkliava 
$207,396.

55 
79
% 

Kitos pajamos 
$30,165.0

0 
12
% 

Specialios pajamos 
$12,445.6

9 5% 
Kava $5,048.00 2% 
Krautuvėlės pajamos $3,558.00 1% 
Palūkanos ir investicijų pelnas $2,423.53 1% 

Pajamos 
$261,036.

77 
100

% 

Išlaidos     

Bažnyčios nuoma 
$43,581.1

9 
18
% 

Kunigų algos 
$31,920.0

0 
13
% 

Kitos algos 
$29,666.7

1 
12
% 

Mišių muzikos išlaidos 
$29,300.0

0 
12
% 

Seselių algos 
$16,786.0

0 7% 

Kitos išlaidos 
$14,029.6

4 6% 

Maistas (kunigams ir renginiams) 
$13,166.9

2 5% 

Sveikatos draudimas 
$12,630.0

0 5% 

Liturginės išlaidos 
$11,185.5

1 5% 

Baldai ir įrengimai 
$10,639.6

3 4% 
Algų išmokėjimo išlaidos $7,837.07 3% 
Administracinės išlaidos $6,415.00 3% 
Pastato remontas $5,072.02 2% 
Transporto išlaidos $4,698.91 2% 
Knygos $4,043.92 2% 
Telefonai $2,754.05 1% 
Kiti komunaliniai patarnavimai $1,902.09 1% 
Arkivyskupijos mokestis $1,225.00 0% 
Elektra $438.27 0% 
Pastato draudimas $142.09 0% 

Išlaidos 
$247,434.

02 
100

% 

      

Metinis pelnas 
$13,602.7

5   
      
Neįskaičiuota Čikagos Arkivyskupijos privalomos 
rinkliavos 



          Užprašyti Mišias galima zakristijoje, raštinėje 
ar laišku bei telefonu. Savaitę iš anksto paduotos intenci-
jos patenka į savaitinį žiniaraštį. Šiokiadieniais būna dvi 
intencijos, sudėtinės Mišios – 8 val. r. šeštadienį, 9 val. r. 
sekmadienį priima ir daugiau intencijų. Visos Mišios yra 
už gyvuosius ir mirusius. Čikagos arkivyskupijoje įprasta 
auka – $10. Maldas, prašymus ar intencijas galima įrašyti 
Maldų knygoje (lapkričio mėn. taip pat mirusiųjų knygo-
je) prie įėjimo į bažnyčią. 
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Sekmadienis, gruodžio 27  
9 v. r. - už David Hagreen (Adelė ir Petras) 
-už Janiną Tallat-Kelpšą  (6 m.) (šeima) 
-už Saulę Sidrytę (Ateitininkų namai) 
-už Alfonsą Lauraitį (žmona) 
-specialia šeimos intencija 
-už Viktorą Izokaitį (šeima) 
-už Joną Gaižutį (šeima) 
-meldžiant sveikatos ir Dievo palaimos tėvui Antanui Saulaičiui ir 
prel. Ignui Urbonui (J. ir A. Brizgiai) 

                                        MIŠIŲ INTENCIJOS 

Ketvirtadienis, gruodžio 24 - Kūčios 
4 v. r. - už Albiną Garūną (žmona) 
-už Marijoną, Juozą, Stasį ir Stasę Lenzbergus 
-už Adomą Šarauską (duktė) 
-už Pijų Stončių (šeima) (50 m.) 
11 v.v. - Bernelių Mišios 

Penktadienis, gruodžio 25 - šv. Kalėdos 
9 v. r. - už Vincentą ir Agotą Gudaičius 
-už Joną ir Mariją Kerelius 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 

-už Jadvygą (4 m.) 
-už Francišką, Juozapą, Alfonsą Ščerbus 
-už Leoną Juodikį 
-už Juozą ir Ievą Paškevičius (duktė) 
-už Tomą (9 m.) 
-už Julių Plaušinaitį (Kereliai) 

-už Raimondą ir Nijolę Simokaičius 
-už Petrą ir Lisą Simokaičius 
-už Kozmonų šeimos ir Ramonų šeimos mirusius 
-už Praną Zuzevičių (šeima) 
-už Ingą 
11 v.r. - Kalėdų dienos Mišios 
7 v.v. - Kalėdų vakaro Mišios 

Šeštadienis, gruodžio 26 
8 v. r. - už Sofiją Tekurienę (duktė) 
-už Bubulų šeimos mirusius 
-už Viktoriją Matiukaitę (Karaliukų šeima) 
-už Janiną Tallat-Kelpšaitę (Urbučiai) 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Ievą ir Joną Deveikius 
-už mamą ir artimus gimines 
-už Stasę ir Vaclovą Tallat-Kelpšas 
-už Mariją ir Bronislovą Tallat-Kelpšas 
-už Dominiką ir Prancišką Urbučius 
-už Ksaverą Stankevičių (36 m.) (žmona) 
-prašant sveikatos, ramybės ir Dievo palaimos Violetai, 
Zigmantui, Astai, Dariui ir Dennis 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - specialia intencija 

Pirmadienis, gruodžio 28 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 29 
8 v. r. - už Steponą ir Oną Kairius (giminės) 
-už Alfonsą Keliuotį 

Trečiadienis, gruodžio 30 
8 v. r. - už Joną Petrulionį 
-dėkojant Dievui už praėjusius metus 
-už Oną ir Petrą Griškelius 

Ketvirtadienis, gruodžio 31 
8 v. r. - dėkojant Dievui už visas malones 
-už Algį Ročką (30 d.) (sesuo) 

Penktadienis, sausio 1 
9 v. r. - už Jurgį Juraitį (sūnus ir šeima) 
-už Margaritą Krištopaitienę 
-už Edmundą Radavičių 
11 val. r. - specialia intencija 
7 val.v. - už Rolandą, Rimvydą, Imantą (Virginija) 

Šeštadienis, sausio 2 
8 v. r. - už Rasą Poskočimienę (M. ir E. Praninskai) 

Sekmadienis, sausio 3  
9 v. r. - už Meilutę Krikštanavičienę (dukra) 
-už Ireną Genčienę 
-už Bronislavą Benedict (V. Gvildienė) 
-už Saulę Sidrytę (Maleiškos) 
-už Genovaitę ir Antaną Šimkevičius 
-už Barborą Ripskienę (35 m.) 
-už Juozą Tamošiūną (2 mėn.) 
-meldžiant palaimos ir sveikatos Janinai 
-už Danutę Vasiliauskaitę 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Antaniną, Joną, Vaclovą Kilikevičius; Zitą ir Liudą Laurinavičius 



MIŠIŲ TVARKARAŠTIS 
Šiokiadieniais 8 val. ryte 
Šeštadieniais 8 val. ryte  
Sekmadieniais 9 ir 11 val. ryte ir 6 val. vak. 

 
KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų 
pokalbio.  
 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 
Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. Susitarti su kapelionu dėl 
santuokos datos bei ruošos. 
 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 5:50 val.p.p. 
visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mišių arba su-
sitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėnesio penktadienį 
išpažinčių klausoma ryte prieš šv. Mišias nuo 7:30 val. 
 

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 
 

PRIVALOMŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 
2010 m. sausio 1 d., gruodžio 8 ir 25 d.: šv. Mišios - 9 ir 11 
val. r. ir 7 val. vak. 
 

ADORACIJA 
Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos adoracija. 
Nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d. - 7 val.vak. ir nuo lapkričio 1 
d. - nuo 5 val. p.p. 
 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 
Renkasi antradieniais, 7 val. vakare, PLC skaitykloje (už 
Bočių menės). Priimami visi norintieji. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val.r. - vaikų Mišios 
(mokslo metais) 
Dvasinės atgaivos valandėlė vyksta kiekvieną trečiadienio 
vakarą 7 val. bažnyčioje. 

Kapelionas - tėvas 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 seserys  630-243-1070 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) 708-448-4027 
Jūratė Grabliauskienė (muzikos vadovė) 630-362-4691 
Daina Čyvienė (Misijos administratorė)  630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
Genutė Razumienė (kanklininkė) 708-289-8179  
Kristina Balniūtė (žiniaraščio redaktorė) 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 2 val. p. p. pirmadieniais, antra-
dieniais,  ketvirtadieniais ir penktadieniais. 

METINIS KALENDORIUS 

Sausis Metinis Misijos susirinkimas 24 d., 12:30 val. 
Pal. J. Matulaičio šventė 27 d. 
Biblinė stovykla 28-29 d. 

Vasaris Pasaulinė ligonių diena 11 d., 6:30 val. 
Pelenų diena 17 d., 8 ir 7 val. 

Kovas Gavėnios susikaupimo vakarai 12, 19, 26 d., 7 val. 
Sutvirtinimo rekolekcijos 13 d. 
Sriubos pietūs 21 d. 
Bendruomeninė išpažintis 17 ir 29 d., 6:30 val. 

Balandis Velykos 4 d. 
Pirmoji Komunija nuo bal. 11 d. iki geg. 16 d. 

Gegužė Motinos dienos pietūs 
Motinos dienos novena 4-13 d. 
Misijoje krikštytų, sutvirtintų, šiemet Pirmą Komu-
niją priėmusių šventė 22 d., 4 val. 

Birželis Tėvo dienos novena  6-16 d.  

Rugsėjis    Bendruomenės diena ir Misijos 20 m. šventė 
                     19 d. 10:30 val.r 



 
 
 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 
  December 27, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 14 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
                               There are SIX additional pages inserted.  
                                2500 copies needed for this bulletin 
                                Please staple. 
                                The envelope insert will be attached to this bulletin  
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