
 

 

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. 149 (908) 2009 lapkričio 29 d. 
I ADVENTO SEKMADIENIS 

...žmonės išvys 
Žmogaus Sūnų,  

ateinantį debesyje 
su didžia  

galybe ir garbe. 
/Lk 21, 27/ 
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Gruodžio 6 d. 2009 SEKMADIENIS 
II ADVENTO SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Dievas parodys tavo spindėji-
mą (Bar 5, 1-9) 
Atliepiamoji psalmė - Tikrai mums Viešpats ste-
buklą padarė, mus aptvindė linksmybe. 
Antrasis skaitinys - Būkite tyri ir be priekaišto Kris-
taus dieną (Fil 1, 4-6. 8-11) 
 
Evangelija - Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą 
(Lk 3, 1-6) 
 
Mišiolėliuose:  116   psl. - Mišių maldos 
 795   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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:  115   psl. - Mišių maldos 
 793   psl. - Mišių skaitiniai 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
30 d. P Šv. Andriejus, apaštalas 
 Rom 10, 9-18; Ps 19; Mt 4, 18-22 
 
01 d. A Iz 11, 1-10; Ps 72; Lk 10, 21-24 
 
02 d. T Iz 25, 6-10a; Ps 23; Mt 15, 29-37 
 
03 d. K Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas 
 Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21. 24-27 
 
04 d. P Šv. Jonas Damaskietis, kunigas 
 Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31 
05 d. Š Iz 30, 19-26; Ps 147; Mt 9, 35 -10, 1. 6-8 

Gruodžio 6 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

O. Daugirdienė 
L. Aleksienė 

 
Marija ir Tomas Čyvai 

 
11:00 

Raminta Marchertienė 
Algis Kazlauskas 

J. Maleiška 
V. Kerelytė 

Augvydas ir Tanvilas 
Kuncai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
 

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 

 

Jūsų 

išvadavimas 

       arti. 
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valandos. Šlapi ir purvini pavėluojame, susėdame pačiame 

gale, o visi Mišių dalyviai susispietę už daugybės suolų pir-

mose eilėse arčiau altoriaus. Kadangi tyliai įėjome, mus pas-

tebėjo tik per ramybės palinkėjimą. Nė vienas neapėjo kelių 

žingsnių šių murzinų ateivių pasveikinti. Tiek vargę ateiti, 

mes kaip ir nukabinome nosį. Ačiū Dievui, po Mišių švento-

riuje padraugavome ir suartėjome su padoriais parapijiečiais. 

 Irgi prieš daug metų teko su lietuvių šeima daly-

vauti jų parapijoje Cincinnati OH. Bažnyčios prieangyje 

buvo kokie trys asmenys su švarkelio atlapo sage 

“Welcome” (Sveiki, atvykę). Girdisi, kaip vienų klausia, ar 

močiutė pasveiko, kitų vaikus pakalbina. Vienas priėjo 

prie mūsų, pamatė gerai pažįstamus parapijiečius ir jų 

svečią. Maloniai klausė, ar čionai atsikraustęs gyventi, ar 

svečiuojasi, pakvietė visuomet užeiti ir dalyvauti. Iki šių 

dienų liko tas mielas draugiškų ir šiltų tikinčiųjų įspūdis.  

 Kariuomenės kapelionai žino, kaip jų parapijiečių 

sudėtis nuolat keičiasi. Mišių pradžioje klausia, kurie naujai 

atvykę, kas švenčia gimtadienį, kas kažką kita išgyvena. 

 Tikriausia visi žmonės drąsesni už šiuos žodžius ra-

šantįjį, kuris kažkokiose vaišėse ar renginyje nieko nepažįsta, 

nedrįsta žmonių kalbinti ar jiems į akis žvelgti, nuslinkdamas prie 

saldžių vaišių stalo kažką labai rūpestingai kramtyti, kol bus pro-

ga pasprukti. Miela buvo kartą Lietuvos prezidentūroje prie sal-

dumynų užtikti kitas dvi tris nedrąsias, ilgėliau pasišnekėti, kol kiti 

skendo prie sūriųjų užkandžių ir iškilmingesnių kalbų. 

 Amerikiečiai turi tokį posakį “sutikti kaip seniai din-

gusį pusbrolį (ar pusseserę)”. Patys sakome, kad visi lie-

tuviai vienaip ir kitaip giminės (ir todėl vengiame ką nors 

apšnekėti, nes čia pat, ko gero, tikras pusbrolis ar pusse-

serė). Su kokiu džiaugsmu sveikiname kažin kur sutiktą 

pažįstamą ar tautietį, tokia malonia nuotaika priimame (ir 

be pastabų) mūsų tarpe pirmą kartą ar retai pasirodan-

čiuosius, ištiesdami ranką, įsileisdami į bažnyčios suolą, 

tempdami prie kavutės ar renginėlio.  

 Itin malonu, kai žmonės ateina su vaikais, su kūdikėlio 

vežimėliu, atsivesdami už rankos vedamą vyresnio amžiaus 

žmogų... Visi nors tą valandėlę būname Dievo šeimyna.  

 

                                                                Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Esame Dievo šeimyna 

        Prieš daugel metų su studen-

tais iškylavome New Hampshire 

valstijos kalnyne. Baisiai lijo, visur 

dumblas, balos. Nuo Monadnock 

kalno nulipti ir bažnyčion sekma-

dienį  nueiti  užtruko  pusketvirtos 

DIENOS 
PAMĄSTYMAS 

 
           Pirmuoju Ad-
vento sekmadieniu 
pradedame naujus 
liturginius metus. Lo-
tyniškas žodis Adven-

tus reiškia atėjimą.  Šios dienos skaitiniuose kalbama 
apie dvejopą atėjimą. Pirmajame iš pranašo Jeremijo 
knygos  skaitome, kad  Dovydo atžala "vykdys šalyje 
ramybę ir teisę". Čia Jeremijas kalba apie būsimąjį Mesi-
ją. Tuo tarpu Evangelija kalba apie antrąjį Jėzaus atėji-
mą, Jo sugrįžimą. Jėzus, kalbėdamas savo mokiniams, 
juos perspėja: "Visą laiką budėkite ir melskitės, kad su-
gebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip rei-
kia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje". 
  
            Tą patį Jis šiandien sako ir kiekvienam iš mūsų. 
Jis ir mus perspėja, kad šio gyvenimo rūpesčiai mūsų 
nenustelbtų.  Kiek daug dalykų gali įvykti per ateinan-
čias savaites, jei tik įsiklausysime, ką Jis mums kalba į 
mūsų širdis. Dievas nori išjudinti nuodėmingus mūsų 
gyvenimo pamatus. Jis trokšta parodyti, kaip mus saugo 
savo rankose, nori išgydyti pašlijusius santykius, mūsų 
liūdesį paversti džiaugsmu ir atsiliepti į mūsų širdies 
maldas. 
  
             Ruošimasis Kalėdoms gali suryti  visą mūsų 
laiką, jei tik nebūsime pakankamai atidūs.  O kur laikas 
Dievui?  Ar galime skirti bent dešimt minučių  kasdien 
asmeninei maldai, garbinti ir dėkoti Jam, kad Jis atsiun-
tė savo Sūnų Jėzų?   Ar galime bent dešimt minučių kas-
dien paskaityti Šventąjį Raštą? Privalome paruošti savo 
širdis, kad Jis gimtų mumyse, mūsų kasdieniame gyve-
nime. Yra sakoma: "Kokia man nauda iš to, jeigu Jėzus, 
gimęs tūkstančiuose prakartėlių visame pasaulyje, ne-
gimsta iš naujo ir mano širdyje, mano gyvenime?". 
 
                                                      Vincas Kolyčius  
 

Kristau, būk mano kelias, 
mano takelis į Tėvą, 

mano kelionės vadovas, 
būk man tiesa, šviesus žibintas ir švyturys. 

Galėsiu pasakyti, kad tikrai myliu, tik tada,  
kai prašydamas ko nors Dievą,  

to negausiu, bet dar labiau jį mylėsiu.  
Arba kai Dievas man duos priešingai,  

nei buvau jo prašęs,  
o aš jį mylėsiu dvigubai stipriau nei pirma. 

(Džakopone de Todi) 
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       Iš visos širdies dėkojame 
dosniesiems ir geraširdžiams 
Misijos žmonėms, savo pinigi-
nėmis aukomis, remiantiems 

elektroninių varpų vajų. Kiekvieno Jūsų pa-
rama yra didelė ir reikšminga pagalba. Šiuo 
metu jau yra suaukota $6855.00 iš reikalin-
gų $22.000.      
       Varpų vajui aukos vis dar renkamos. 
Nepaprastai vertiname Jūsų paramą. Že-
miau skelbiame pavardes tų, kurie jau prisi-
dėjo prie šios rinkliavos. Labai Jums ačiū!!! 

Agnė ir Aldona 
Bagdonienė J. 
Bazis D. 
Brazaičiai 
Braziai Z. ir V. 

Brizgienė A. 
Čepėnai V. ir A. 

Černius B. 
Dapkus Z. 
Daugirdas J. ir O. 

Dedinas J. 
Elsbergas D. 
Gavelis A. 
Gavildienė O. ir Ringai 
Gilvydis A. ir V. 
Gražys J. ir G. 
Gvildys V. 
Jelionienė S. 
Jonikas Ž. ir A. 
Juodikis G. 
Kamantienė A. 
Kaminskas E. ir A. 
Kankus S. 
Katiliškienė Z. 

Kirvelaitis V. 
Kisieliai P. ir D. 
Korzonas R. ir D. 
Kosmonienė V. 

Kriaučiūnas C. ir E. 

Kriaučiūnienė I. 

Kučienė R. 
Kuras A. ir B. 

Laucius H. ir I. 
Marchertas  A. ir R. 
Matukaitė V. 

Vitkus A. ir D. 
Vizgirda J. 
Vizgirdai J. ir M. 

Vosylius A. 
Wolyniec 
Zdanys R. ir N. 

Matuliauskas M. 
Mažeika V. ir V. 

Meškelė B. 
Navickienė  B. 

Norušiai 
Norvilas O. 
Palekas J. ir A. 
Polikaičiai J. ir I. 

Račkauskas A. ir E. 
Ramiene O. 
Remeikiai T. ir N. 
Remeikis A. 
Riauka J. R. Ž. 
Rudaičiai T. ir R. 
Rumbinas E. ir V. 

Rusėnas O. 
Ružiai R. ir E. 
Sabaliūnienė R. 

Saravskas J. 
Šaulys V. ir V.  
Shimaitis V. 
Siliunas R. ir V. 

Simokaitis S. 
Simonaitis L. A. A. P. 
Širkai Z. ir J. 
Šoliūnas A. 
Stasiulis K. 
Stelmokai P. ir N. 
Strikienė J. 
Švažienė E. 

 

Misijos varpų muzikinis pristatymas 

        Gruodžio 13 d., 12:30 val. p.p., dėkodami dos-
niesiems aukotojams, tiek daug prisidėjusiems prie Misi-
jos elektroninių varpų vajaus, maloniai visus kviečiame į 
varpų muzikinį pristatymą, kurį ruošia Povilas Strolia bei 
jo grupės muzikantai. Bus tikrai neeilinė proga pasiklau-
syti nuostabaus varpų skambesio, akomponuojant įvai-
rius muzikinius kūrinius bei dar kartą įsitikinti, koks svar-
bus ir reikalingas buvo šis Misijos muzikinis pirkinys. 
Būtinai ateikite. 

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.  

 

 

TRADICINIS MISIJOS CHORO  
KALĖDŲ KONCERTAS 

          Gruodžio 27 d., sekmadie-
nį, 1:30 va;.p.p.,  Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos choras rengia savo 
tradicinį Kalėdų koncertą. Visi mie-
lai kviečiami pasiklausyti. 

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! 

           Šiandien duris atve-
ria naujai įrengta Misijos 
raštinė buvusiose krautu-
vėlės patalpose. 

         Šią atvirų durų dieną Misijos narius 
mielai kviečiame apsilankyti po 9, 11 val. r. 
ir 6 val. v. Mišių apžiūrėti, susipažinti, pasi-
vaišinti kava...       Visi esate laukiami. 

DĖMESIO 
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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 

       Popiežiaus Benedikto XVI-ojo maldų 
intencijos šių metų gruodžio mėn.: 

              Kad vaikai būtų gerbiami, mylimi ir 
niekada jokiu būdu neišnaudojami. 

              Kad per Kalėdas visi žemės žmonės 
pažintų įsikūnijusį Žodį kaip šviesą, kuri apšviečia kiek-
vieną žmogų, o kiekviena tauta atvertų duris Kristui, pa-
saulio Gelbėtojui. 

“AŠ ESU KELIAS,  
TIESA IR GYVENIMAS. 

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

         Maloniai visus kviečiame į Misijos adventinius susi-
kaupimo ir apmąstymų vakarus, kurių pirmasis jau vyko 
praėjusį penktadienį. Vakaro viešnia ir vedėja - Marytė 
Stankus—Saulaitė, kalbėjusi apie KELIO simboliką Kris-
taus žodžiuose. Likusieji Apmąstymai bus vedami, remian-
tis TIESOS ir GYVENIMO motyvais pagal Jono Evangeliją 
(Jn 14,6).  
 
            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. 

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 kalėdaičių 
(plotkelių). Ačiū už jūsų auką. 

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.   

         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  

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

ATEITININKŲ KŪČIOS 

            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. 

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.  

PLC KALĖDINĖ MUGĖ 

           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. 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

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 gyvuo-
sius ir mirusius 
-dėkojant Dievui 

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) 
-meldžiant Dievo palaimos Irenai ir Antanui (dukra) 

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.  

Sekmadienis, gruodžio 6  
9 v. r. - už mirusias sesutes 
-už Stasį Žymantą  
-už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Stefaniją ir Antaną Masilius (šeima) 
-už Vytautą Šoliūną (Ramutė Linkienė) 
-už Albertą Liškūną (M ir Z) 
-už Audrių ir Vilhelminą  
-už Meilutę Krikštanavičienę (dukra) 
-už Jūratę Šeskus (Juraičių šeima) 
-už Viktorą Naudžių, dr. Vincą Kanauką, Oną Ka-
naukienę, Petrą Kanauką 
-už Klumbių šeimos mirusius (Norvilienė) 
-už Antaną Teresą 
-už Jadvygą Šakėnaitę 
-už Juozą Tamošiūną 
-meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Janinai (dukra) 
-už Konstanciją 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Albertą Paškevičių, Marcelę (artimieji) 

Pirmadienis, gruodžio 7 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, gruodžio 8 
8 v. r. - už Nekaltai Pradėtos Marijos seserų vienuoliją 
-už Oną, Mykolą ir Algį Tonkūną 
7 v.v. - už Vladę Petrulionienę 

Trečiadienis, gruodžio 9 
8 v. r. - už Feliksą Valaitį (šeima) 
-už Juozą ir Ievą Paškevičius (duktė) 

Ketvirtadienis, gruodžio 10 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Kazimierą Jakštą ir Jakštų giminės 

Penktadienis, gruodžio 11 
8 v. r. - už Rasą Poskočimienę (Gailė Černiauskaitė) 
-už Ščerbų šeimos mirusius 

Šeštadienis, gruodžio 12 
8 v. r. - už  Praną Račiūną (duktė) 
-už Genovaitę Bajorūnas 
-už Ann Oberland 
-už Norman Boyer 
-už Viktoriją Matukaitę (Karaliukų šeima) 



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 6d. 
Maisto produktų rinkliava vargdieniams 
Advento vakaras 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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