
 

 

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 (Misijos administratorė) - 630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
Genutė Razumienė (kanklininkė) 708-289-8179 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 2 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. - 8 val. r. ir 7 val. vak. 
Gruodžio 25 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val. vak. 

Nr. 148 (907) 2009 lapkričio 22 d. 
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS 

“AŠ ESU ALFA IR OMEGA”,   

- sako Viešpats Dievas, 
kuris yra, kuris buvo 

ir kuris ateis Visagalis. 
/Apr 1, 8/  
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Lapkričio 29 d. 2009 SEKMADIENIS 
I ADVENTO SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Aš padarysiu, kad Dovydas iš-
leistų teisybės atžalą (Jer 33, 14-16) 
 
Atliepiamoji psalmė - Mano širdis į tave, Viešpatie, 
kyla: išmokyk mane takais tavo eiti. 
Antrasis skaitinys - Viešpats tesutvirtina jūsų šir-
dis, kai vėl ateis Kristus (1 Tes 3, 12—4, 2) 
 
Evangelija - Jūsų išvadavimas arti (Lk 21, 25-28. 34-36) 
 
Mišiolėliuose:  282   psl. - Mišių maldos 
 793   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Jo viešpatavimas - amžinas 
(Dan 7, 12-14) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpats - Valdovas, apsi-
siautęs didybe. 
 
Antrasis skaitinys - Žemės karalių valdovas ... pa-
darė iš mūsų karaliją bei kunigus Dievui (Apr 1, 5-8) 
 
Evangelija - Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius 
(Jn 18, 33b-37) 
 
Mišiolėliuose:  281   psl. - Mišių maldos 
 790   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
23 d. P Šv. Klemensas I; šv. Kolumbanas 
 Dan 1, 1-6. 8-20; Dan 3, 52-56; Lk 21, 1-4 
 
24 d. A Šv. Andriejus Dung-Lakas, kunigas ir jo draugai 
 Dan 2, 31-45; Dan 3, 57-61; Lk 21, 5-11 
 
25 d. T Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė 
 Dan 5, 1-6. 13-28; Dan 3, 62-67; Lk 21, 12-19 
 
26 d. K Dan 6, 12-27; Dan 3, 68-74; Lk 21, 20-28 
27 d. P Dan 7, 2-14; Dan 3, 75-81; Lk 21, 29-33 
 
28 d. Š Dan 7, 15-27; Dan 3, 82-87; Lk 21, 34-36 

Lapkr. 29 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Petras Kisielius 

Ses. Laimutė 
P. Pranckevičius 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Janina Prialgauskienė 

R. Marchertienė 
J. Prialgauskienė 

Lukas ir Martynas 
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Karolina Usavičiūtė 

Lapkr. 22 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Audrius Polikaitis 

Ses. Laimutė 
D. Kisielienė 

Mantas Kisielius 
Tomas Čyvas 

 
11:00 

Jolanta Kilikevičienė 
Gintaras Kilikevičius 

P. Domanskienė 
S. Ambutienė 

Adomas ir Rokas 
Kilikevičiai 

 
6:00 

 
Juozas Križinauskas 
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             Šiemet Midlothian miestelio Šv. Kristupo klebo-

nas ir parapija prašo parapijiečių Advento mėnesį pa-

kviesti nors vieną nuo Bažnyčios atitolusį asmenį. Šv. 

Kristupo pastangos gražiai deri prie Čikagos arkivyskupi-

jos TV vajaus, nuo gruodžio 15-osios iki sausio pabaigos 

rodančio visą eilę trumpų “reklamų” katalikams sugrįžti 

namo (Catholics come home). 

 Mūsų Misijos padėtis panaši į visų JAV parapijų, 

įskaitant labiau imigrantų ir naujakurių. Kas sekmadienį 

šiemet džiaugiamės galėdami Dievą šlovinti ir bendrauti 

su 750 asmenų. Per “šventes” – Kalėdas ir Velykas – su-

laukiame papildomai 2300 laikinų ar pravažiuojančių daly-

vių, džiaugdamiesi ir skaičiumi, ir šventiška dvasia. 

 Pastebime, kiek drąsos reikia retai bažnyčią lan-

kantiems per šventes, laidotuves ar vestuves įsijungti, kai 

neaišku, kada stoti, sėsti, klauptis, kaip eiti prie Šv. Komu-

nijos, ar galima su visais kalbėti “Tėve mūsų”, kaip elgtis 

per ramybės palinkėjimą, ar galima pasiimti nemokamą 

Misijos žiniaraštį, ar stabtelėti kavutės su sausainiu... 

 Nelengva ir kunigui, besistengiančiam susigaudy-

ti, kiek atitolusiuosius tikinčiuosius palikti ramybėje pa-

tiems tvarkytis, kiek padrąsinti dalyvauti ir įsijungti, paaiš-

kinti dėl Komunijos priėmimo ar kaip kviesti dažniau su 

vaikais ateiti. Ne visada aišku, kiek padeda sklandžiau 

dalyvauti šventėms paruošti ar jau suoluose, kėdėse su-

dėti lapeliai su nuorodomis ir pagrindinėmis maldomis, 

tikėjimo išpažinimu. Nedaug čia pasitarnauja lietuvių įgim-

tas kuklumas būti pelyte po šluota, save nuvertinti. 

 Geriausias ir tikriausias žodis yra giminės, bičiulio 

ar pažįstamos kvietimas drauge dalyvauti Mišiose, Misijos 

(ar kitų lietuviškų parapijų) veikloje, gyvenime. Kadangi 

pamaldos nėra teatras ar pramoga, tad dvasia, nuotaika ir 

nauda priklauso nuo sutelktinių pastangų širdimi ir balsu 

Viešpatį šlovinti, dėkoti ir išpažinti bendruomenę. 

 Jaukiai priimdami rečiau ateinančius, nuolatiniai ir 

ištikimi parapijiečiai labai padeda atverti duris Dievo žo-

džiui ir Dievo balsui žmonių ir šeimų širdyje. 

 

                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Kaip skatiname katalikų  
sugrįžimą į Bažnyčią 

            Visa Tryškių (Telšių apylin-

kė) parapija sujudo, kai prieš kele-

tą metų naujasis klebonas ištiki-

mas Mišių dalyves įspėjo, kad kitą 

sekmadienį į Mišias tegalima įeiti 

su bilietu - savo anūku. 

Jei galiu pakeisti  
nors vieną likimą... 

 
(Pagal M. V. Hansen  

“Viena po kitos”) 

         Saulei leidžiantis, keliautojas vaikštinėjo po ištuštė-
jusį pajūrį ir tolumoje pastebėjo žmogų. Priėjęs arčiau, 
pamatė vietinį gyventoją vis pasilenkiantį ir nepaliaujamai 
kažką sviedžiantį į vandenyną. Dar labiau prisiartinęs ke-
liautojas nusistebėjo, kad šis pakelia į pakrantę išmestas 
jūros žvaigždes ir vieną po kitos meta jas atgal į vandenį. 
       -Labas vakaras, bičiuli. Nesuprantu, ką čia veikiate? 
       -Mėtau jūros žvaigždes į vandenyną. Matote, dabar 
žemiausias atoslūgio taškas, dėl to visos šiosios yra iš-
mestos į krantą. Jeigu aš nesugrąžinsiu jų į vandenį, be 
deguonies jos žus, - atsakė žmogus.  
       -Suprantu, - linktelėjo keliautojas. - Bet juk ant kran-
to yra tūkstančiai tokių jūros žvaigždžių. Sumėtyti į van-
denį visų jų neįmanoma. Argi nemanote, jog jų tiek daug 
ir kitose pakrantėse. Ar suprantate, jog nieko negalite 
pakeisti? 
        Žmogus nusišypsojo, ramiai pasilenkė ir pakėlė dar 
vieną jūros žvaigždę. Mesdamas ją į vandenyną atsakė: 
       -Bet galiu pakeisti šios jūros žvaigždės likimą.        

Jei savo krikščionišku pavyzdžiu link Dievo 
patrauksiu nors vieną širdį, 

 
Jei Viešpaties meilę liudysiu, nors ir mažais 

kasdieniais gerumo krustelėjimais, 
 

Net jei viso gyvenimo prireiks besimeldžiant, 
kad į Tėvo namus sugrįžtų  

nors vienas paklydęs, 
 

Nebūsiu gyvenusi veltui.  

        Daryk gėrį, kokį gali, viso-
mis priemonėmis, kuriomis gali, 
visose vietose, kur gali, visomis 
valandomis, kuriomis gali, vi-
siems žmonėms, kuriems gali, 
kiekvienu metu, kai tik gali. 

(John Wesley) 

Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: 
 jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, 

 aš pas jį užeisiu... (Apr 3, 20) 
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           Naujai užsirašiusiems Komunijos dalijimo ir ligonių 
lankymo tarnystėms rengiami trys seminarai.  Pirmasis 
jau vyko lapkričio 17 d.  
 
II seminaras - lapkričio 24 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
III seminaras - gruodžio 1 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
    
        Seminarų vadovė seselė kazimierietė Janina Golu-
bickas SSC. Tel. pasiteirauti: 630-257-5613. 
          Ligonių lankytojams seminarai tęsiami sausio mėn. 
Arkivyskupija suteiks trejų metų pažymėjimą – įgaliojimą 
talkinti Mišiose bei dalinti Komuniją. 

Seminarai Komunijos dalintojams 
 ir ligonių lankytojams 

         Maloniai visus kviečiame į Misijos adventinius susi-
kaupimo ir apmąstymų vakarus, kurie bus vedami remian-
tis KELIO, TIESOS ir GYVENIMO motyvais pagal Kristaus 
žodžius Jono Evangelijoje (Jn 14,6).  
 
      Lapkričio 27 d., penktadienį, 6:30 val vak.  
      KELIAS. Vedėja - Marytė Stankus-Saulaitė. 
 
      Gruodžio 4 d., penktadienį, 6:30 val vak.  
      TIESA. Vedėjas - kun. Gediminas Jankūnas. 
 
      Gruodžio 11 d., penktadienį, 6:30 val vak.  
      GYVENIMAS. Vedėjas - Gintaras Vitkus SJ. 

“AŠ ESU KELIAS,  
TIESA IR GYVENIMAS. 

NIEKAS NENUEINA PAS TĖVĄ  
KITAIP, KAIP TIK PER MANE.”  

POKALBIS—PABENDRAVIMAS 

         Kviečiame visus į pokalbį prie 
kavos su naujuoju Lietuvos ir Latvijos 
Jėzuitų provincijos provincijolu Ginta-
ru Vitkum SJ.  
Susitikimas vyks gruodžio 6 d., sek-

madienį, po 11 val. šv. Mišių, PLC didžiojoje salėje. 

 Bendruomeninis Susitaikinimo sakramento vakaras – 
 gruodžio 18 d. nuo 6:30 val. vak.  

(Kūčių ir Kalėdų dieną išpažinčių neklausoma).  

       Misijos raštinėje jau galima įsigyti kalė-
daičių (plotkelių). Ačiū už jūsų auką. 

Misijos varpų muzikinis pristatymas 

        Gruodžio 13 d., 12:30 val. p.p., 
dėkodami dosniesiems aukotojams, tiek 
daug prisidėjusiems prie Misijos elektroni-
nių varpų vajaus, maloniai visus kviečia-

me į varpų muzikinį pristatymą, kurį ruošia Povilas Stro-
lia bei jo grupės muzikantai. Bus tikrai neeilinė proga 
pasiklausyti nuostabaus varpų skambesio, akomponuo-
jant įvairius muzikinius kūrinius bei dar kartą įsitikinti, 
koks svarbus ir reikalingas buvo šis Misijos muzikinis 
pirkinys. Būtinai ateikite. 

KŪČIŲ VAKARIENĖ MISIJOJE 

          Patį Kūčių vakarą, gruodžio 
24 d., 7:00 val. Misija rengia šventinę 
Kūčių vakarienę. Kviečiame visus, kurie 
šia gražia proga norėtų šeimyniškai, 

drauge su kitais, susiburti prie vieno stalo Misijos Bo-
čių menėje. Visų  laukiame.   

LAPKRIČIO 26-ĄJĄ , PADĖKOS DIENĄ 
šv. Mišios bus aukojamos - 10:00 val. r.  

         Prašome užsiregistruoti iki gruodžio 21 d. pas Mi-
sijos seselę Laimutę (tel.: 630-243-1070, el. paštas - 
ses.laimute@yahoo.com) arba Misijos raštinėje.  
        Auka: suaugusiam - $20;    12 m. ir  vyr. moksleiviams - 
$10;    vaikams nuo 5 iki 11 m. - $5  

            Gruodžio 20 d., sekmadienį, Jaunimo centre 
vyks ateitininkų Kūčios. 1 val. p. p. - šv. Mišios, po jų - 
šventiniai pietūs. Kviečiame nedelsiant registruotis tel.: 
(630) 327-3277 (Ona Daugirdienė) arba el. paštu: odau-
girdas@hotmail.com  
            Kainos: vaikams iki 8 m. nemokamai, $10 - jaunu-
čiams, studentams, $20 - suaugusiems, $15 - pensininkams. 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

PLC  KŪČIOS 

           Visus nuoširdžiai kviečiame į PLC moterų renginių 
komiteto ruošiamą Kūčių šventę, kuri vyks sekmadienį, 
gruodžio 20 d., 12:30 v. p. p. Pasaulio Lietuvių Centro 
Didžiojoje salėje. Užsisakyti vietas skambinkite į raštinę 
tel.: 630-257-8787.  

         Nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, 
elektroninio   pašto adresą ir dalyvausiančių žmonių skaičių.  
          Čekį rašyti Blessed Jurgis Matulaitis Mission vardu 
(for: Kūčių vakarienė). 



Lapkričio 22, 2009                                                       KRISTUS, VISATOS VALDOVAS                                                                   5 

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę 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 
Ray Bianchi. Tel.: 847-226-4075 

RINKLIAVA 

Lapkričio 15 d. 9 val. - $1828 
 11 val. - $1958 
 6val. - $382 
                                      Kava - $107 
                                   Varpai - $640 

         Spalio 24 dieną laivu išplaukė 
Jūsų Kalėdų dovanos skirtos kaimo vai-
kams.  Tai buvo 195 gražiai suvyniotos 
dovanos, kurios svėrė 359 svarus ir 
pripildė 10 didelių dėžių.  Šalia dovanų, 

dosnieji Misijos nariai suaukojo $671!   
          Tos piniginės aukos buvo ypač naudingos, nes 
persiuntimo kainos nuolat didėja ir šįmet viršijo $500.  
Taip pat dėl įvairių priežasčių nesulaukėme visų pažadė-
tų dovanų, tad teko nemažą skaičių nupirkti.  Užtat, net 
ir labai atsargiai prižiūrint išlaidas,  Misija turėjo vajui 
pridurti $155. 
         Dėkojame visiems, kurie taip rūpestingai rinko ir 
pirko dovanas.  Tikrai jautėsi, su kokia meile atsižvelgta į 
vaikų svajones.  Ačiū visiems, kurie apdovanojo kelis ar net 
daugiau vaikų.  Jūsų dosnumas mus sužavėjo.  Dėkojame 
visiems, kurie prisidėjo prie vajaus savo auka.  Jūs buvote 
tas tvirtas ramstis, kuris leido mums įvykdyti vajų. 
          Jūsų visų dėka Antalieptės, Vajasiškių, Juknėnų, 
Baibių ir Šlepečių kaimų vaikai šypsosis per šias Kalėdas.  
Jie šypsosis JUMS!  Ačiū iš širdies. 
 
                                                     Ona Daugirdienė 

Kalėdinės dovanos  
jau plaukia pas vaikus 

SUŠELPKIME VARGSTANČIUOSIUS 

            Prie bažnyčios įėjimo padėta pintinė negendan-
čiam maistui ir namų reikmenims, kuriuos atiduodame 
visų Lemonto parapijų (katalikų, liuteronų) maisto sandė-
liukui Šv. Mato bažnyčioje. Paramą vargstančioms šei-
moms  rinksime iki Kalėdų. Dėkojame visiems prisidedan-
tiems. Pernai ir užpernai gavome padėkos laiškus už gau-
sią paramą. 

BIBLIJINĖ STOVYKLA VAIKAMS 

              Š. m. gruodžio 28-29 d. 
nuo 9 val. r. iki 5 val.p.p. Ateiti-
ninkų namuose (12690 Archer Av. 
Lemont, IL 60439) rengiama jau 
septintoji biblijinė stovykla mokinu-

kams nuo pirmo iki šešto skyriaus. Šių metų tema - 10 
Dievo įsakymų. 

         Dėl informacijos ir registracijos anketų kuo grei-
čiau kreipkitės į seselę Laimutę tel.: (630) 243 -1070 
arba el. paštu   ses.laimute@yahoo.com 
      Vaikų skaičius stovykloje yra ribotas. Registracija iki 
gruodžio 15 d.  

           Artėja Kalėdos, šventinio šurmulio ir dovanų me-
tas. Kviečiame užsukti į tradicinę Kalėdinę Mugę, kuri vyks 
gruodžio 12 - 13 d., šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9:00 
val. R. iki 3:00 val. p. P. PLC Didžiojoje Salėje. Norinčius 
prekiauti, prašome skambinti į PLC raštinę tel. 630-257-
8787 ir užsisakyti stalus. 

PLC KALĖDINĖ MUGĖ 

           Lapkričio 27 d.  6-7 val. vak. seserys kazimie-
rietės visus kviečia tylios maldos valandėlei jų vienuolyno 
koplyčioje. Raginama melstis už pašaukimus, kunigus bei 
savo asmenines intencijas. Tel.: 630-243-8349 

SESERYS KAZIMIERIETĖS KVIEČIA MALDAI 

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! 

INTERNETINĖS SVETAINĖS 

         Keletas lankytinų naujų katalikiškų 
internetinių svetainių: 

www.bpmuziejus.lt (bažnytinis paveldas) 
www.jaunimodienos.lt/ljd2010 
www.karmelituparapija.lt 
www.kazimiero.lt 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, lapkričio 22  
9 v. r. - R. B. Kronų padėka 
-už Nijolę Banienę (2 m.) 
-už Vaidutį Joniką 
-už Liudą Venclovą 
-už Adelę Černienę (dukra) 
-prašant Dievo palaimos Tomui 
-už Joną Sabaliauską 
-prašant Dievo palaimos Stefai Tauterienei 
-už Ramojų Petraitį (žmona) 
-už Alfonsą (3 m.) 
-už Danutę ir Leonorą 
-už Francis Ink (Dalia Černiauskas) 
-už Margaret Francis (Dalia Černiauskas) 
-už Rimą Česnauską (Mykolai) 
-už Viktorą Tilindį (Mykolai) 
-už Stasį Bernatavičių (Polikaičiai) 
-už Kazimierą ir Marijoną Žinaičius, Matildą ir Justiną Ivanaus-
kus, Izabelę Žiniauskaitę 
-už Rozaliją ir Juozą Mockus 
-už Kazimierą ir Lauryną Būtės 
-už prašant palaimos Butkų šeimai 
-už Bronių Vitkauską (1 m.) (šeima) 
-už Viktoriją Matiukaitę (šeima) 
-už Onutę ir Praną Balskus (dukra) 
-už Giedrių Meilų 
-prašant palaimos Vasilevskių ir Ramanauskų šeimoms 
-už Zigmantą Simanavičių (žmona) 
-už Stanislavą Dunčienę (sūnaus šeima) 
-už Joną Lenkauską (mirė Lietuvoje) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Jeronimą Bigenį 

Pirmadienis, lapkričio 23 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, lapkričio 24 
8 v. r. - už Agnę (motina) 
-už Augustiną Ašoklį (Anna) 

Trečiadienis, lapkričio 25 
8 v. r. - už Vandą Saudargienę (sūnus) 
-už Oriną ir Džaną - Dievo palaimos 
-prašant sveikatos Gediminui, Justui, Danutei, Anai 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 - Padėkos diena 
10 v. r. - už Rasą Poskočimienę (Janina Miknaitienė) 
-už Kostą Čeičį (20 m.) (sūnus ir šeima) 
-už Stanislovą Jankų (duktė su šeima) 
-už Magdutę Bertienę (Dainora) 

Penktadienis, lapkričio 27 
8 v. r. - už Kazimierą Kreivėną (Bačinskienė) 
-už Oną, Feliksą, Algį ir Mykolą Gražėną (Violeta) 

Šeštadienis, lapkričio 28 
8 v. r. - už  Vytautą Šoliūną (anūkai) 
-už Joną Jurkūną 
-už Mikučauskų ir Smelstonių šeimas 
-už Uselių šeimos mirusius (Norvilienė) 
-už Jurgį Stankauską (Marija Bartkus) 

Sekmadienis, lapkričio 29  
9 v. r. - už Juozupą Striupaitį (sūnus ir marti) 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Antaną ir Konstanciją Poskočimus 
-už Bronių Siliūną (šeima) (1 m.) 
-už Albiną (11 m.) ir Vladą (50 m.) Prunskius (duktė) 
-už Veroniką ir Kazimierą Kazlauskus (sūnus) 
-už Bronę (12 m.) ir Praną Pilipauskus ir tetą Genovaitę  
-už Mariją Kerpienę (duktė) 
-už Norvilų šeimos mirusius (Norvilienė) 
-už Remigijų Baranauską 
-prašant sveikatos Šaulių ir Dirgėlų šeimos sergantiems 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - palaimos Sandrai, Ernestui ir Patricijai 

Pirmadienis, lapkričio 30 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 1 
8 v. r. - už Agnę (motina) 
-už Augustiną Ašoklį (Anna) 

Trečiadienis, gruodžio 2 
8 v. r. - už Plaušinaičių bei Konaukų šeimų gyvuosius ir 
mirusius 

Ketvirtadienis, gruodžio 3 
8 v. r. - už Cecilia Konkulevičius (sesuo) 
-padėkos intencija 

Penktadienis, gruodžio 4 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (sesės) 
-už Eleną Tamošiūnienę (dukra) 

Šeštadienis, gruodžio 5 
8 v. r. - už  Eleną Trumpienę (dukterys) 
-už šeimos mirusius 
-už Vandą Vaitkevičienę (2 m.) 
-už Viktoriją Matukaitę (Karaliukų šeima) 

Šv. Mišių užprašymas 
          Sudėtinės Mišios laikomos du kartus per sa-
vaitę - šeštadieniais 8 val. r. ir sekmadieniais 9 val. r.  
Kviečiame prisidėti ne vėliau kaip prieš savaitę.  



KRIKŠTAS 

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

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 balandžio 1 d. 
- 7 val. vak. ir nuo spalio 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) 
Dvasinės atgaivos valandėlė vyksta kiekvieną trečia-
dienio vakarą 7 val. bažnyčioje. 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

Renkasi antradieniais 7 val. vakare PLC skaitykloje 
(už Bočių menės). Priimami visi norintieji. 

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasinio 
pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemokamai. 

BIBLIOTEKA 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 

NEĮGALIESIEMS 

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

Vasaris 
 

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

ĮSTOJIMAS Į MISIJĄ 

Norintieji priklausyti Misijai registruojami raštinėje. 

METINIS KALENDORIUS 

Lapkritis Vėlinių devyndienis (2-11 d.d.) 
Padėkos dienos Mišios (26 d., 10 val.) 

Gruodis Misijos choro kalėdinis koncertas 27d., 1:30 val. 
Maisto produktų rinkliava vargdieniams 
Advento vakarai 4, 11 d., 6:30 val. 
Bendruomeninis Susitaikymo sakramentas 
18 d., 6:30 val. 
Kūčios 24 d., Mišios 4 val., Kūčios 7 val. 
Vaikų biblijinė stovykla (28-29 d.d.) 

Sausis 
 

Metinis misijos susirinkimas 24 d., 12:30 val. 
Pal. J. Matulaičio šventė 27 d. 

Kovas 
 

Gavėnios susikaupimo vakarai 12, 19, 26 d. 
                                                   7 v. v. 
Sutvirtinimo rekolekcijos 13 d. 
Sriubos pietūs 14 d. 
Bendruomeninė išpažintis 17, 29 d. 6:30 v.v. 
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