
 

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. 

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 
Rasa Poskočimienė (vargonininkė) - 708-301-4439 
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. 

 

Nr. 115 (871) 2009 kovo 15 d. 
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 

Tinklapis: www.matulaitismission.com 
El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 
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Kovo 22 d. 2009 SEKMADIENIS 
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpaties rūstybė reiškiasi tautos 
ištrėmimu, o gailestingumas - jos išvadavimu (2 Krn 36) 
Atliepiamoji psalmė - Tepridžiūsta prie gomurio 
mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. 
Antrasis skaitinys - Mirę nusikaltimais, jūs esate 
išgelbėti malone (Ef 2, 4-10) 
Evangelija - Dievas siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį 
būtų išgelbėtas (Jn 3, 14-21) 
 
Mišiolėliuose:  144   psl. - Mišių maldos 
 659   psl. - Mišių skaitiniai 
 1096 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Įstatymas duotas per Mozę (Iš 
20, 1-3. 7-8. 12-17) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tu turi amžinojo 
gyvenimo žodžius. 
 
Antrasis skaitinys - Mes skelbiame Jėzų nukry-
žiuotąjį... (1 Kor 1, 22-25) 
Evangelija - Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris 
dienas ją atstatysiu! (Jn 2, 13-25) 
 
Mišiolėliuose:  142   psl. - Mišių maldos 
 656   psl. - Mišių skaitiniai 
 1096 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
16 d. P 2 Kar 5, 1-15a; Ps 42; Lk 4, 24-30 
17 d. A Šv. Patrikas, vyskupas 
 Dan 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35 
 
18 d. T Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas 
 Įst 4, 1. 5-9; Ps 147; Mt 5, 17-19 
 
19 d. K ŠV. JUOZAPAS, M. MARIJOS SUŽADĖTINIS 
 2 Sam 7, 4-16; Ps 89; Rom 4, 13-22 
 
20 d. P Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34 
 
21 d. Š Oz 6, 1-6; Ps 51; Lk 18, 9-14 

Kovo 15 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Rimas Petraitis 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Kovas Rugienius 
Antanas Riškus, Paulius Siliūnas 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

P. Domanskienė 
J. Maleiška 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  

Kovo 22 d.    

 
9:00 

 
Irmina Limontienė 

Ses. Laimutė 
O. Daugirdienė 

Marija Čyvaitė 
Elzytė Degutytė 

 
11:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Kęstutis Sušinskas 

I. Grigaitienė 
L. Aleksienė 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
6:00 

 
Gintaras Kilikevičius 

 Karolina Usavičiūtė 
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

AŠ ESU VIEŠPATS, TAVO DIEVAS... 
NETURĖK KITŲ DIEVŲ, 

TIK MANE VIENĄ. 
(Iš 20, 2a-3) 
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             Pasitarime apie lietuvių 
sielovados viltis Čikagos arkivys-
kupijoje kelios parapijos išreiškė 
rūpestį, kad mūsų žmonės labiau 
giedotų. Aišku, lengviau ir papras-   

Giesmės ypatingumas 

čiau būtų giedoti turint giesmynėlį (nesmagu minėti, kad 
mūsų ruošiamas jau vienuoliktus metus; giesmynu naudo-
tųsi ir Marquette Parko parapija). Geras akstinas dabar 
giedoti būtų priminimas, kad danguje nieko kito dieną 
naktį neveiksime – ir tai be gaidų, giesmyno, muzikos 
instrumentų ir dirigentų. 
 Mums ilgai užtrunka palikti iš viduramžių išlikusį 
teatro įvaizdį, kuriame dvasininkai bei patarnautojai viską 
svetima kalba ir sunkiai suprantamomis ar matomomis 
apeigomis veikia, o tikinčiųjų bendruomenė žiūri ir klauso-
si. Per laidotuves bažnyčion įėję dažniausia tuoj pat atsi-
sėda, nebent įpratę Mišiose dažniau dalyvauti. Vargšas 
kunigas vienas kaip pirštas stovi, nežinodamas, kiek čia 
suaugusiems nurodinėti. 
 Prieš 50 m. chorai nuogąstavo, kad jų neberei-
kės, jei žmonės giedos. Pasirodo, žmonės gieda vienu 
balsu, choras prideda bent tris – ir dar ypatingu metu pa-
lydi apeigas, intarpus, gieda išskirtinius kūrinius. Giedan-
čiai bendruomenei choras dar labiau reikalingas negu 
teatrinėje ar koncertinėje aplinkoje. 
 
 Kas gražiai gieda, dvigubai meldžiasi. Negalime 
tikėtis, kad mes trigubai melstumėmės, kaip afrikiečiai, 
kurie dar ir šoka.   
 Labai gerai atsimenu, kaip 1899-1900 m. sąvarto-
je Brazilijos pamiškėje vyko pirmosios Mišios lietuvių kal-
ba. Vokietis jėzuitas rašė, kad Mišioms įpusėjus užėjo 
baisi atogrąžų vėtra, palmių lapų stogas pradėjo irti, o 
“lietuviai stovėdami giedojo ir giedojo nepertraukiami, kai 
jų kitataučiai kaimynai lindo po suolais gelbėtis”. 
 Toks yra mūsų paveldas. 
 
                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

 
Giedokite šlovės giesmes VIEŠPAČIUI, 

jūs - jo ištikimieji, 
prisiminkite, koks jis šventas, 

ir jam dėkokite! 
/Ps 30, 5/ 

Ar jau viską žinome apie gavėnią? 

• Kodėl apskritai yra gavėnios 
laikotarpis? Ką jis reiškia? 

      Gavėnia yra laikotarpis pasi-
ruošti Krikšto pažadų atnaujinimui. 
O tikintiesiems, mūsų bendruome-
nės nariams, kurie Velykų vigilijoje 
dar tik bus pakrikštyti, šios 40 ga-
vėnios dienų prieš Velykas yra in-
tensyvus pasiruošimo Krikšto sakra- 

• Kodėl gavėnia tęsiasi 40 dienų? 
      Gavėnia tęsiasi 40 dienų, nes 40 bibline prasme 
yra simboliškas skaičius: izraelitai 40 metų klajojo 
dykumoje,  40 dienų ir 40 naktų tęsėsi Jėzaus gun-
dymas dykumoje, 40 taip pat  apibrėžia tą laiko tar-
pą, per kurį, manoma, žmogaus tikėjimas yra pakan-
kamai išbandomas ir sustiprinamas.  

mentui laikas. Taigi iš esmės tai bendras tikinčiųjų 
pasirengimas dvasiniam atsinaujinimui. 

• Kodėl violetinė yra gavėnios spalva? 
      Violetinė spalva yra siejama su gedulu ir liūde-
siu, tad ji simboliškai mums primena Kristaus kančią 
ir mirtį. Kita vertus, violetinė yra ir karališka spalva 
mums vėlgi primenanti pergalingą Viešpaties prisikė-
limą, kai ateiname pasveikinti Karalių.  

1. Pirmoji Kryžiaus kelio stotis 
yra: “Viešpats Jėzus nuteisia-
mas mirti”. Kas paskiria tokį 
nuosprendį? 

2. Antroje stotyje ką Jėzus paima? 
3. Trečioji stotis yra: “Jėzus parpuola po kryžiumi”. 

Ko šioje stotyje esame raginame pasimokyti? 
4. Ką Jėzus sutinka ketvirtoje stotyje? 
5. Kas padeda Jėzui panešti kryžių penktoje stotyje? 
6. Kokia yra šeštoji Kryžiaus kelio stotis? 

Testas - “Kryžiaus kelias” 

1. Pilotas 
2. Kryžių 
3. Kiekvienas savo gyvenime galime parpulti, bet su Dievo 

pagalba vėl turime keltis gyventi. 
4. Savo Motiną 
5. Simonas Kirėnietis 
6. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą. 
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KVIEČIAME SRIUBOS PIETUMS 

        ŠIANDIEN ,kovo 15 d., sekmadienį, po 11 val. Mišių PLC didžiojoje salėje rengia-
ma gavėnios rekolekcijų popietė  su  Misijoje  viešinčiu  jėzuitu kunigu iš Baltimorės - Vid-
mantu Šimkūnu SJ. Ta proga yra ruošiami sriubos pietūs, kurių pelnas bus skirtas pa-
remti Caritas sriubos valgyklas Lietuvoje.        

        Kiekvieną pirmadienį vyksta Šven-
čiausiojo Sakramento vienos valandos 
adoracija. Pranešame, kad nuo kovo mėn.  
adoracija prasideda 7 val. vak.  

ADORACIJA 

 

16 d. 8:00 val. r. 
8:45 val. r. 

Šv. Mišios 
Pusryčiai ir pokalbis su kun. V. 
Šimkūnu SJ 

 
 

7:00 val. v. 
 
 

Bendruomeninės Susitaikymo 
(išpažinties) sakramento apei-
gos 

17 d. 
 
22 d. 

6:30 val. v. 
 
12:00 val. p.p. 

Komunijos dalintojų ir ligonių 
lankytojų susitikimas 
Seminaras Mišių skaitytojams 

29 d. 6:45 val. v. Suneštinė vakarienė ir pabend-
ravimas po Mišių. 

KALENDORIUS 

           Šią gavėnią bendruomeninės Susitaikymo 
(Atgailos) sakramento apeigos Misijoje vyks kovo 16 d. 
ir balandžio 1 d. nuo 7:00 val.v.  Po Šv. Rašto skaiti-
nių, bendros sąžinės apžvalgos bus galima asmeniškai 
prieiti išpažinties. Patarnaus keli kunigai.  

SUSITAIKYMO SAKRAMENTAS - IŠPAŽINTIS 

Didžiosios savaitės tridienį išpažinčių neklausoma. 

Psichologinės ir Dvasinės Pagalbos Draugija 
rengia seminarą 

         Kovo 19 d., ketvirtadienį, 7:00 - 
8:30 val. v. PLC posėdžių kambaryje vyks 
seminaras “Prie skyrybų slenksčio”. Semi-
naras bus pristatomas psichologiniu, teisiniu, 
bei bažnytiniu aspektais. Teisininkė Kristina 
Janulytė Wayne kalbės apie ištuokos įstatymi-
nius klausimus, psichoterapeutė Laima Zavis-

tauskienė aptars skyrybų pasekmes, psichologė Pranutė 
Domanskienė kreips dėmesį į poveikį vaikams, kun. Val-
das Aušra kalbės apie liuteronų požiūrį, kun. A. Saulaitis – 
katalikų. Seminaro metu kavutė, vaikučiai bus prižiūrimi. 
Registracija pageidautina bet neprivaloma, tel. (630) 257-
5613 arba (773) 983-6517. 

            Lietuvių liuteronų Ziono parapijos patalpose 
(9100 S Menard, Oak Lawn) prasideda aštuonių savaičių 
ciklas apie ištuoką. Skyrybas išgyvenę ar įtampas santuo-
koje patiriantys šioje savipagalbos grupėje turės galimybę 
bendrauti su psichologe bei kun. V. Aušra. Kreiptis: pagal-
bosdraugija@live.com (Toks būrelis numatomas ir Lemon-
te šį pavasarį su psichologe Saulėna Antanavičiene ir kun. 
A. Saulaičiu). 

            Psichologinės pagalbos telefonu tarnyba pratęsė 
savo darbo valandas. Iš bet kurio JAV miesto galima 
skambinti nemokamu telefonu 1-866-438-7400 pirma-
dienį ir ketvirtadienį nuo 6 iki 10 val. v. Tarnybą remia 
JAV LB Socialinių reikalų taryba ir Psichologinės bei dvasi-
nės paramos draugija. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

        Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami 
jiems sveikatos ir stiprybės, o jų artimiesiems - iš-
tvermės ir kantrybės: 
         Laimai Luneckienei, Birutei Vindašienei, Ra-
sai Poskočimienei, Onai Baužienei, Teodorui Ru-
daičiui, Genovaitei Kulikauskienei, Izabelei Ston-
čienei, Algiui Trinkūnui, Faustui Stroliai, Marijai 
Gelažienei, Glorijai, Reginai Vaitkūnienei. 

 Meldžiamės už iškeliavusiuosius amžinybėn: 
Inga Zikaitė ir Leonas Traška. 

Nuoširdžiai užjaučiame  
šeimos narius ir artimuosius. 

AMŽINĄJĮ ATILSĮ... 
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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 

RINKLIAVA 

Kovo         1 d. 9 val.  - $2195 
 11 val.  - $1566 
 6 val.  - $698 

Kovo         8 d. 9 val.  - $1147 
 11 val.  - $1378 
 6 val.  - $218 

       Papildomų rinkliavų atvejais čekius pra-
šome rašyti Matulaitis Mission vardu. 
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• RESPONSE 2009 
      Catholic Network of Volunteer Service kviečia 
įvairaus amžiaus žmones įsijungti į plataus pobū-
džio su tikėjimu susijusias programas (jų yra netoli 
200) savanoriškam darbui. Tokių darbo vietų yra 
visose 50 valstijų. Savanoriai kviečiami pilnam eta-
tui, taip pat galima pasirinkti, kokiam laikotarpiui 
norėtumėte pasidarbuoti - nuo vienos savaitės iki 
vienerių metų ar ilgiau. Kviečiami visi - pradedant 
moksleiviais, baigiant pensijinio amžiaus žmonė-
mis, tiek vieniši, tiek susituokę ir turintys vaikų. 
       Susidomėjusieji informacinio bukleto gali tei-
rautis nemokamu tel.: 1-800-543-5046 arba el-
paštu: cnvsinfo@cnvs.org  
       Apie savanoriško darbo programas galima 
pasiskaityti ir internete: www.cnvs.org 

• Ignatian Volunteer Corps (IVC) 
      Jėzuitų remiama organizacija IVC savanoriš-
kam darbui Čikagos apylinkėse kviečia tuos žmo-
nes, kuriems virš 50 metų. Jei jūs išėjote į pensiją, 
bet dar turite pakankamai energijos, entuziazmo ir 
norėtumėte prisidėti prie geros valios darbų, esate 
kviečiami pagelbėti vargstantiems ir neturtingiems 
žmonėms. Ši jėzuitiškosios dvasios organizacija 
kviečia vyresnio amžiaus savanorius pasidalinti 
savo žiniomis, gebėjimais, patirtimi ir išmintimi su 
tais, kurie neturi nieko arba labai mažai. Savanoriai 
darbą pradėtų š.m. rugsėjo mėnesį.  
        Išsamesnė informacija tel.: 773-975-6871 
(George Sullivan) arba chicago@ivcusa.org 

             Sutvirtinimo sakramentui besirengiantis jaunimas 
kovo 7-ąją dalyvavo Mišiose ir rekolekcijose, kurias vedė 
jėzuitas studentas Lukas Laniauskas. Po vakarienės visi 
jaunuoliai gražiai dalyvavo programoje. Sutvirtinimo sak-
ramentas jiems bus teikiamas š. m. spalio 3 d. 
 
 Sekmadienį, kovo 8 d., per 9 val. Mišias visa ben-
druomenė priėmė ir pažadėjo malda bei pavyzdžiu palai-
kyti velykiniams sakramentams besirengiančias Eglę Ba-
maškevičiūtę, Liliją Markevičienę ir Ulą Petraitis. Visos 
priims Sutvirtinimą, dvi švęs pirmąją Komuniją Velyknaktį.  

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ 

          Antradienį, kovo 10 d., Ateiti-
ninkų namuose vyko gavėnios 
susikaupimas, kurio dvasinis va-
dovas buvo kun. Artūras Sederevi-
čius. Popietės dalyviai drauge 
meldėsi, giedojo, klausėsi kunigo 
pamąstymų. Pagrindinės temos 
buvo: Dievo patirtis, krikščioniškas 

gyvenimas ir ką jis reiškia, Dievo valia santykyje su mūsų 
valia, ydos ir silpnybės, išbandymai kaip Dievo malonė, 
Velykų slėpinys, Kristaus mirtis ir prisikėlimas. 
       Norintieji galėjo prieiti išpažinties. Rekolekcijos buvo 
užbaigtos šv. Mišiomis.  

             Kas du mėnesius Misija gauna 20 egz. “Žodis 
tarp mūsų” leidinėlio su Šv. Rašto mintimis kiekvienai die-
nai (siūloma skirti $5.00 už egz.). Misija taip pat prenume-
ruoja 20 egz. Lietuvos Caritas mėnesinio žurnalo 
“Artuma” ($3.00) ir vaikams žurnalo “Bitutė” 20 egz. 
($2.00.). Kartu su dukart per savaitę Kaune leidžiamu 
“XXI Amžius” laikraščiu ($1,50). Leidiniai yra padėti ant 
staliukų prie bažnyčios durų.  

Kviečiame prisidėti prie papildomos rinkliavos 

          Šiandien vyks papildoma rinkliava specialiuose vo-
keliuose renkant lėšas Rytų bei Vidurio Europos bažny-
čiai. JAV vyskupų konferencija ištikimai rėmė ir remia iš 
komunizmo atsigaunančias šalis, įskaitant Lietuvą. Virš 
20 m. ši rinkliava padėjo Lietuvoje steigti katalikišką 
spaustuvę, TV programoms studiją, išlaikyti seminarijas ir 
Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, daugybę kitų Katalikų 
Bažnyčiai svarbių sielovadinių bei administracinių darbų. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, kovo 15 
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Vitaliją Gudauskienę (sūnus ir marti) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Janiną Filipavičienę 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Ritą Kapočiūtę (Polikaičiai) 
-už Eugenijų Kuciną (1 m.) (Kucinų šeima) 
-už Vladą Sidą (Kucinų šeima) 
-už Klementiną (Kucinų šeima) 
-už Juliją Kliokis (Lidija ir Jonas) 
-už Marijoną ir Kazį Jacikus (dukra) 
-už Stefą Laurinavičienę 
-už Zenoną Buinevičių (Polikaičiai) 
-už Eugenijų Arlauską 
-už Onutę ir Arvydą Balnius 
-už Mildą (gimtadienio proga) (G. Razumienė) 
-už Eleną (75 m.) (G. Razumienė) 
-už Mariją Svotelienę (Polikaičiai) 
-už Juozą ir Agotą Savickus (Černių šeima) 
-prašant palaimos Patricijai, Sandrai ir Ernestui 
-už Valeriją Jokupienę (3 m.) (duktė Janina) 
-už Juozą Stropų (žmona) 
-už Ingą Zikaitę 
-už Antaną Aleksandravičių 
-už Arvydą Bučinską (6 mėn.) 
-už Antaną Vaičą 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

Pirmadienis, kovo 16 
8 v. r. - Šv. Mišios 
7 v. v.– bendr. Susitaikymo sakramento apeigos 

Antradienis, kovo 17 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (E. Juzėnas) 
-už Placidą ir Juozą Balšaičius 

Trečiadienis, kovo 18 
8 v. r. - už Juozą Gvildį (Vanda Gvildienė) 
-meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Brizgių šeimai 

Ketvirtadienis, kovo 19 
8 v. r. - už mirusius ir gyvus Brizgių šeimos narius 
-meldžiant Dievo palaimos Juozui ir Aldonai (P. Brizgys) 

Penktadienis, kovo 20 
8 v. r. - už Sigitą Miknaitį 
-už Marijoną, Stasį, Juozą ir Stasę Lenzbergus 
 
Šeštadienis, kovo 21 
8 v. r.– už Juozapą Laurinaitį ir šeimos mirusius 
-už Gretą Bianco 
-meldžiant palaimos Zinai 
-už Romualdą Račiūną (Šitkai) 
-už Stasį Žilevičių (Irena Jakštienė) 

Sekmadienis, kovo 22 
9 v. r. - už Adelę Černienę, Augustiną Orentą, Joną Oren-
tą, Kazimierą Skaisgirį 
-už Liudą Volodką 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Ireną Cvirkienę 
-už Elžbietą ir Joną Eglinskus 
-už Genovaitę ir Antaną Šimkevičius 
-už Ritą Kapočiūtę (R. Venclovienė) 
-už Arną Daugėlą (A. ir J. Bakaičiai) 
-už Ramojų Petraitį (žmona) ir tėvelius 
-už tėvelius Levickus (dukra) 
-už Joną (3 m.) ir Oną (14 m.) Kemežus (vaikai) 
-už Stasį Žilevičių (P. ir L. Aleksa) 
-už Adolfą ir Aleksandrą Ablonskius 
-už Vidą Lukošius 
-už Kundrotų šeimos mirusius 
-už Anastaziją Kundrotienę 
-už Antaną Vilimą 
-už Šlepavičių šeimos mirusius 
-už Jadvygą Barškėtienę 
-už Kęstą Patlabą 
-už Vladą Valasevičių, Sofiją Valasevičienę, Irmantą Pa-
unksnį ir Vincą 
-už Sofiją Palionienę  
-už Algirdą ir Genovaitę Maciūnus (šeima) 
-už Joną Bagoną (Černių šeima) 
-už Dalią ir Joną Buržinskus (1 mėn.) 
-už Juozą Stropų (žmona) 
-už Alvitą (10 m.) ir Marijoną (7 mėn.) (sūnus Žilvinas) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Alfonsą Strungį (žmona Maksinė, Rūta ir Tadas) 

Pirmadienis, kovo 23 
8 v. r. - Šv. Mišios 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, kovo 24 
8 v. r. - už Hildą ir Juozą Kacilauskus 
-už Mariją Girdvainienę 

Trečiadienis, kovo 25 
8 v. r. - už Marcelę Rudaitienę (13 m.) (duktė) 
-meldžiant Dievo palaimos Astrauskų šeimai 

Ketvirtadienis, kovo 26 
8 v. r. - už Juozą Stropų (O. Norvilienė) 

Penktadienis, kovo 27 
8 v. r. - už Vaclovą, Veroniką ir Jurgį 
-meldžiant Dievo palaimos Andriui ir Marytei (Zita) 
 
Šeštadienis, kovo 28 
8 v. r.– už Mykolą Bajorūną 
-už Dėdinų šeimos mirusius (brolis) 
-už Liudą Čeniauską (Černių šeima) 



 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. 

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. 

BIBLIOTEKA 

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasi-
nio pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemo-
kamai. 

NEĮGALIESIEMS 

Veikia liftas prie didžiųjų bažnyčios durų platformos. 
Rakto teirautis misijos raštinėje. 

Sausis Metinis Misijos narių susirinkimas, 
apskaitos, tarybos narių rinkimas. 
Susirinkimo data - sausio 18 d. 
 

Vasaris/kovas Gavėnios susitelkimo dienos. 
Religinis koncertas. 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių de-
vyndienis už motinas. Pirmoji Ko-
munija, Sekminių Mišios lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mišios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava vargdie-
niams. 
Misijos choro kalėdinis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

METINIS KALENDORIUS 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 



 
 
 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 
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 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  March 15, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
                       



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BalloonTL-ExtraBold
    /BalloonTL-Light
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweTL-Bold
    /BelweTL-Light
    /BelweTL-Medium
    /BelweTL-RomanCondensed
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /CaxtonTL-Bold
    /CaxtonTL-BoldItalic
    /CaxtonTL-Book
    /CaxtonTL-BookItalic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleTL-Bold
    /CenturyOldstyleTL-Italic
    /CenturyOldstyleTL-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchoolbookTL-Bold
    /CenturySchoolbookTL-BoldItalic
    /CenturySchoolbookTL-Italic
    /CenturySchoolbookTL-Roman
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier10PitchBoldItalicTL
    /Courier10PitchBoldTL
    /Courier10PitchItalicTL
    /Courier10PitchTL
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Dutch801TL-Bold
    /Dutch801TL-BoldItalic
    /Dutch801TL-Italic
    /Dutch801TL-Roman
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmpireTL
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Exotic350TL-Bold
    /Exotic350TL-Light
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrakturTL-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FuturaBlackTL-Regular
    /FuturaTL-Bold
    /FuturaTL-BoldItalic
    /FuturaTL-ExtraBlack
    /FuturaTL-ExtraBlackItalic
    /FuturaTL-Medium
    /FuturaTL-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Geometric706TL-BlackB
    /Geometric706TL-MediumB
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic821CondensedTL-Regular
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HandelGothicTL-Regular
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Humanist777TL-BoldB
    /Humanist777TL-BoldItalicB
    /Humanist777TL-ItalicB
    /Humanist777TL-RomanB
    /Impact
    /ImpressTL-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /Incised901TL-BoldCondensed
    /Incised901TL-Nord
    /Incised901TL-NordItalic
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LibertyTL-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MVBoli
    /NewsGothicTL-Bold
    /NewsGothicTL-BoldCondensed
    /NewsGothicTL-BoldCondItalic
    /NewsGothicTL-BoldItalic
    /NewsGothicTL-Italic
    /NewsGothicTL-ItalicCondensed
    /NewsGothicTL-Roman
    /NewsGothicTL-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OriginalGaramondTL-Bold
    /OriginalGaramondTL-BoldItalic
    /OriginalGaramondTL-Italic
    /OriginalGaramondTL-Roman
    /OrnamentalATL
    /OrnamentalBTL
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PosterBodoniTL
    /PosterBodoniTL-Italic
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /RevueTL-Regular
    /Ribbon131TL-Bold
    /Ribbon131TL-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /Staccato555TL-RegularA
    /Stencil
    /Swiss721TL-Bold
    /Swiss721TL-BoldItalic
    /Swiss721TL-Italic
    /Swiss721TL-Roman
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UmbraTL-Regular
    /UniversityRomanTL-Regular
    /VAGRoundedTL-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfCalligraphic801TL-Bold
    /ZapfCalligraphic801TL-BoldItal
    /ZapfCalligraphic801TL-Italic
    /ZapfCalligraphic801TL-Roman
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


