
 

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 
Tinklapis: www.matulaitismission.com 

El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 

Pal. Jurgio Matulaičio Misija rūpinasi jos narių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu  
ugdymu. Lietuvių kalba skelbia Kristaus Evangeliją, puoselėja lietuviškas 

 religines tradicijas ir papročius, taip pat katalikiškai  
auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje. 

Kapelionas-kun. Antanas Saulaitis SJ -  630-257-5613 
Kapelionas būna Misijos raštinėje prieš ir po šv. Mišių. 
Kitu metu prašome kreiptis telefonu. 
Prelatas Ignas Urbonas -  630-243-0691 
Misijos seselės - 630-243-1070 
Ses. Laimutė Kabišaitytė ir ses. Loreta Jonušaitė 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) - 630-738-1050 
Jūratė Grabliauskienė (muzikos vadovė) - 630-362-4691 
Daina Čyvienė (raštinės vedėja) - 630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
Genutė Razumienė (kanklininkė) 708-289-8179 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 12 val.p.p. pirmadieniais,  
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. 

ŠVENTOS MIŠIOS 
 

Šeštadieniais    8 val. ryte               
Sekmadieniais  9 ir 11 val. ryte 
                           6 val vak. 
Šiokiadieniais   8 val. ryte 
 
PRIVALOMOS ŠVENTĖS 2009 m.: 
 
Visi sekmadieniai 
Sausio 1 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val.vak. 
Gruodžio 8 d. ir 25 d. - 8 val. r. ir 7 val. vak. 

Nr. 132 (888) 2009 liepos 12 d. 
XV EILINIS SEKMADIENIS 
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Liepos 19 d. 2009 SEKMADIENIS 
XVI EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Aš surinksiu savo kaimenės išli-
kusias avis ir paskirsiu joms ganytojus (Jer 23, 1-6) 
Atliepiamoji psalmė - Mane Viešpats gano: man 
nieko nestinga. 
Antrasis skaitinys - Jis yra mūsų sutaikinimas, iš 
pagonių ir žydų padaręs viena (Ef 2, 13-18) 
Evangelija - Jie buvo tarsi avys be piemens (Mk 
6, 30-34) 
 
Mišiolėliuose:  263   psl. - Mišių maldos 
 740   psl. - Mišių skaitiniai 
 1109 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Eik ir pranašauk mano tautai 
(Am 7, 12-15) 
 
Atliepiamoji psalmė - Parodyk mums, Viešpatie, 
savo gerumą, suteik išganingą pagalbą. 
 
Antrasis skaitinys - Mus išsirinko jame prieš pa-
saulio sutvėrimą (Ef 1, 3-10) 
 
Evangelija - Ėmė juos siuntinėti (Mk 6, 7-13) 
 
Mišiolėliuose:  262   psl. - Mišių maldos 
 738   psl. - Mišių skaitiniai 
 1108 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
13 d. P Šv. Henrikas 
 Iš 1, 8-14. 22; Ps 124; Mt 10, 34—11,1 
 
14 d. A Šv. Kamilius Lelietis, kunigas 
 Iš 2, 1-15a; Ps 69; Mt 11, 20-24 
15 d. T Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažn. mok. 
 Iš 3, 1-6. 9-12; Ps 103; Mt 11, 25-27 
 
16 d. K Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija 
 Iš 3, 13-20; Ps 105; Mt 11, 28-30 
 
17 d. P Iš 11, 10-12, 14; Ps 116; Mt 12, 1-8 
18 d. Š Iš 12, 37-42; Ps 136; Mt 12, 14-21 

Liepos 12 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Rima Birutienė 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algis Stepaitis 

V. Kerelytė 
I. Grigaitienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Vasaros grafikas 

Liepos 19 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Julija Petraitytė 

G. Jonikaitė 
D. Kisielienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Vainis Aleksa 
Svajonė Kerelytė 

I. Kazlauskienė 
P. Domanskienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  
Vasaros grafikas 

Visokių gėrybių duos Viešpats, 
derlinga bus mūsų žemė. 

Teisybė jo akivaizdoj vaikščios, 
o josios pėdom seks Dievo palaima. 



  
 
          “Kai buvau jaunas ir laisvas, o mano vaizduotė 

neturėjo ribų, svajojau pakeisti pasaulį. Suaugęs ir 

įgijęs daugiau išminties suvokiau, kad pasaulis ne-

pasikeis, todėl nusprendžiau pakeisti bent savo šalį. 

            Bet ir tai pasirodė neįmanoma. 

            Atėjo mano gyvenimo saulėlydis, o aš  vis dar 

mėginau—troškau pakeisti bent savo šeimą ir arti-

muosius. Bet ir čia ištiko nesėkmė. 

             Dabar, kai guliu savo mirties kape, suprantu: 

JEI TIK BŪČIAU PRADĖJĘS NUO SAVĘS, tikriau-

siai būčiau pakeitęs savo šeimą. To įkvėptas ir pa-

drąsintas daug gero būčiau nuveikęs savo šaliai, o 

tada—kas žino—gal būčiau pakeitęs net pasaulį. 

Liepos 12 , 2009                                                              XV EILINIS SEKMADIENIS                                                                         3 

jėzuitų globojamas katalikiškas švietimo židinys.  
 Šiandien Lietuvoje yra keliolika aukštųjų mokyklų 
arba universitetų. Toks istorijos palikimas, kad dauguma yra 
valstybiniai. Seminarijos, aišku, yra krikščioniškos įstaigos, 
kaip krikščioniškas yra teologijos fakultetas Klaipėdos univer-
sitete, tikybos mokytojų rengimas Vilniaus pedagoginiame 
universitete, Religijos studijų ir tyrimo centras Vilniaus univer-
sitete. JAV veikia 234 katalikiškos kolegijos bei universitetai, 
šalyje, kurios gyventojų tik ketvirtadalis katalikai. Kitų religinių 
bendruomenių globojamų aukštojo mokslo įstaigų dar daugiau.  
 Vos atgimstant sovietų okupuotiems kraštams, Š. 
Amerikos menonitai svarstė, kaip galėtų krikščioniškai 
prisidėti prie atgimimo. Iš visų 27 šalių pasirinko Lietuvą. 
Pirma norėjo steigtis jokios aukštojo mokslo įstaigos neturin-
čiame Panevėžyje, tačiau tiek metų nuo normalaus pasaulio 
atkirsti katalikai nesuprato steigėjų siekių ir galimo vaid-
mens, baiminosi šios krikščionijos šakos, kuri gyvavo tik 
Mažojoje Lietuvoje. Pagaliau pasisekė kurtis Klaipėdoje.  
 Iš viso LCC universiteto įnašo krikščioniškai įdo-
miausia yra konfliktologija, jeigu taip lietuviškai galima 
pavadinti “conflict transformation”, kurios net bakalaurą 
galima įsigyti. Čia labai taikliai išvystyta visa krikščioniš-
kos taikdarystės tradicija (“Palaiminti taikdariai, nes jie 
bus vadinami Dievo vaikais”, Mt 5, 9). Sugebėti suderinti 
teisingumą ir gailestingumą reikia mokslo ir praktikos. 
Pats universitetas savo dvasia ir 600 studentų bei 50 dės-
tytojų bendruomenės nuolatiniu kūrimu tą taikdarystę la-
bai praktiškai liudija savo gyvenimu.  
 Dalyvavęs universiteto tarybos posėdžiuose ir 
šiek tiek matęs LCC gyvenimo, labiausiai džiaugiausi eku-
menine dvasia, 21 tautybės studentų bendryste, pačios 
tarybos nuolatiniu rūpesčiu atspindėti savo krikščioniškąją 
misiją skleisti viltį, santarvę, tarnystės dvasią. 
 Labai tinka, kad LCC universiteto atstovas kalbės 
Misijoje jos globėjo pal. J. Matulaičio dieną. Arkivyskupas 
paveldėjo tokią tautybių bei religijų įvairovę Lietuvos sosti-
nėje ir didžiulėje vyskupijoje, sugebėdamas išlaikyti ir ug-
dyti krikščionišką sugyvenimo nuostatą.  
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Trumpai apie tarptautinį 
LCC universitetą Klaipėdoje 

          Krikščionybės Lietuvoje ryš-
ki istorijos dalis yra prieš 430 m. 
įsteigtas Vilniaus universitetas. 
Savo laiku, iki 1773-ųjų ir neoficia-
liai  dar  kelis  dešimtmečius  buvo  

Viešpatie, padėk man 
matyti pasaulį tokį  

gražų, koks jis buvo,  
kai tryško iš Tavo  

kūrybingos rankos. 

Visa, ko mes trokštame Kristuje, 
Kristuje ir randame. 

Jei norime nedaug, nedaug ir randame. 
Jei norime daug, galime rasti daug;  

tačiau jei mes visiškai bejėgiškai  
visko tikimės iš Kristaus,  

jis bus mums - visas Dievo lobynas. 
/H. B. Whipple/ 

PRADĖTI NUO SAVĘS 
Žodžiai, užrašyti ant 

anglikonų vyskupo kapo 
Vestminsterio abatijos 

kriptoje 
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VASAROS KONKURSAS 

“Kurkime kultūrą  
Kristaus tiesoje” 

        Šiaurės Amerikos ateitininkai kviečia dalyvauti kon-
kurse “Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje”. 
        Konkurso sritys: dailė, fotografija, kinas, muzika, 
teatras, literatūra.  
        Įteikite kūrinius: el. paštu: konkursas@ateitis.org 
        2009 m. liepos 25 d. iki rugpjūčio 25 d. 
 
        Kiekvienoje srityje bus renkami geriausi kūriniai: 
• dailė - nuotrauka įteikiama (.jpg, .tif ar pan.) 
• fotografija - įteikiama fotografija (.jpg, .tif ar pan.) 
• kinas - vaizdo įrašas įteikiamas (.mp4, .flv ar pan.) 
• muzika - įteikiama skaitmeninė muzikos byla (.mp3 

arba kita) 
• teatras - įteikiamas vaidinimo tekstas (.doc, .pdf ar 

pan.) arba pjeses vaizdo įrašas (mp4, flv ar pan.) 
• literatūra - įteikiamas tekstas (.doc, .pdf ar pan.) 

          Stovykla  vyks nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d., 
Dainavos stovyklavietėje (15100 Austin Road, Manches-
ter, MI). Visi mielai kviečiami atvykti į paskaitas ir pokalbius.  
 
Pirmadienis, liepos 27 d. 
10:00 v. r. paskaita - Tadas ir Rūta Kulbiai, "Tarptautinė 
talka; patirtys iš Etiopijos". 
4:30 v. p.p. pokalbis su Kulbiais, "Globalinis visuomeniškumas" 
Antradienis, liepos 28 d. 
10:00 v. r. paskaita - kun. dr. Gintaras Vitkus SJ, "Šventas 
Paulius". 
4:30 v. p.p.  pokalbis su Audra Kubiliūte- Dauliene, "1918 
Nepriklausomybės aktas". 
Treciadienis, liepos 29d. 
10:00 v. r.  paskaita - Pranas Pranckevičius, "Būkime 
gamtos prievaizdos!" 
4:30 v. p.p. pokalbis su ekonomiste Audra Venclovaite, 
"Dabartine JAV sveikatos ekonomija". 
Ketvirtadienis, liepos 30 d. 
10:00 v. r.  paskaita - Joana Kuraitė-Lasienė "Drąsos pa-
vyzdžiai ateitininkijos istorijoje". 
4:30 v. p.p. pokalbis su Maryte Saulaityte - "Moterys 
šventuosiuose Raštuose". 
Penktadienis, liepos 31 d. 
10:00 v. r. paskaita - Marytė Saulaitytė, "Musulmonės, 
musulmonai - tada ir dabar." 
4:30 v.p.p. pokalbis su Ateities vyr. redaktore Reda Šopranaite. 
Šeštadienis, rugpjūčio 1 d. 
10:00 v. r  paskaita - Mirga Valaitienė, "Egzaminai ir jų 
pasekmės". 

Ateitininkų sendraugių 2009 m. stovyklos 
“Drąsiai” paskaitų tvarkaraštis 

  KUNIGŲ METAI  
2009-2010 

 
Ką kiekvienas galime  

padaryti šiandien 
dėl savo sielos ganytojų?  

       Tik vienas Dievas tegali pilnai stiprinti ir brandinti kuni-
gą jo pašaukime, tačiau reikia pastebėti, kad tikinčiųjų 
kasdieninis palaikymas ir parama taip pat yra didelis ir 
svarbus padrąsinimas. Yra išskirti penki būdai, kaip galite 
tai padaryti: 
 
I. Melskitės už savo kunigą. 
       Taip pat ir kitus drąsinkite tai daryti. Būtų gražu ap-
galvoti, koks mažas kasdienis darbas (gal ir nevisai jums 
patinkantis) ar malonus poelgis galėtų būti skirtas kaip 
auka už savo kunigą. Kasdien sukalbėkite maldą. 
        Neslėpkite nuo savo dvasios ganytojo, kad už jį mel-
džiatės. Jis vertins jūsų dvasinę pagalbą, o sunkiu mo-
mentu prisimins, kad jūsų maldos yra jo stiprybė.  
II. Dalyvaukite Mišiose ir būkite aktyvūs. 
       Geriausia ką galite dėl savo kunigo padaryti, tai daly-
vauti Mišiose kiekvieną sekmadienį ir jungtis į bažnyčios 
veiklą. Panaudokite savo gebėjimus ir talentą savo para-
pijos gerovei. Prisidėkite kuo galite prie savanoriškų dar-
bų, kuriuos reikia atlikti. Ateikite į renginius ir šventes bei 
remkite savo bažnyčią finansiškai. 
        Pasidalinkite išgyvenimais bei patyrimais, kaip Die-
vas palietė jūsų širdis ar gyvenimus per tai, ką kunigas 
pasakė ar padarė. Kai kunigas mato Dievo veikimą per jo 
asmenį, tai jį padrąsina ir sustiprina pašaukimą. 
III. Nereikalaukite pernelyg daug. 
       Kartais žmonės turi realybės neatitinkančių lūkesčių 
dėl to, koks kunigas “turėtų būti” ar ką “turėtų daryti”. Daž-
nai norima, kad kunigas visada būtų “ranka pasiekiamas”, 
kai tik kam nors ko prireikia. Derėtų atsiminti, kad dvasi-
ninkas yra žmogus, turintis natūralias žmogiškąsias ribas. 
Kunigui, kaip ir bet kuriam jūsų, reikalinga diena pailsėti. 
       Priimkite kunigo asmenybę tokią, kokia ji yra. Dvasiš-
kiai būna įvairaus amžiaus, dydžio, sudėjimo; gali būti 
uždaro būdo ar ekstravertai, švelnesni ar staigesnio tem-
peramento, labai rimti ar turintys humoro jausmą. Leiskite 
jam būti savimi ir parodykite, kad tuo džiaugiatės.  
IV. Galvokite teigiamai. 
       Nereikėtų daryti neigiamų skubotų išvadų, kai galbūt 
tenka kunigą pamatyti išsiblaškiusį ar “atitolusį”, tai gali 
būti dėl pervargimo ar kokio rūpesčio, ar negalavimo. 
Neskleiskite savo negatyvių pastebėjimų kitiems, taip pat 
derėtų švelniai sudrausti taip darančius. 
V. Parodykite savo palaikymą. 
       Kiekvienam reikalingas tam tikras pripažinimas. Ne-
pamirškite padėkoti savo kunigui. Pripažinkite, kiek daug 
darbo sielos vadovui tenka dirbant bažnyčiai ir gelbstint 
žmonėms. Nepamirškite pasidžiaugti kunigui, kokie jo 
darbai ir sumanymai jums patinka. Pagalvokite, kaip galė-
tumėte pradžiuginti savo dvasios tėvą - gal pakviesti va-
karienės, gal ką padovanoti, parašyti laiškelį ar pan. 
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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 
Arūną Pažerūną. Tel.: 1-800-566-6170 

           Sekmadienį, liepos 5 d., po Mišių ir kavutės virš 
šimto žmonių susirinko prie kryžių kalnelio, į kurį buvo 
nunešta Lietuvos vėliava. Lygiai 1 val. p. p., Lietuvos 
laiku 21 val., susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Respub-
likos himną, pridėdami dar ir Maironio Lietuva brangi 
bei tris džiaugsmingus Valio. 
 
 Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio didieji 
atlaidai Marijampolėje prasideda liepos 12-ąją.  
 
 Šiandien po 11 val. r. Mišių prie kavutės sve-
čias Steve Dintaman supažindins su Klaipėdoje vei-
kiančiu LCC universitetu. Jame studijuoja apie 600 jau-
nimo, pusė iš Lietuvos, kiti iš Latvijos, Ukrainos ir dar 
18 valstybių, visa programa vyksta anglų kalba. Univer-
siteto specialybės – verslas, psichologija, teologija, 
anglų kalba, socialiniai mokslai. Kas vasarą rengiami 
anglų kalbos kursai, kuriuos 350 studentų dėsto sava-
noriai iš JAV bei Kanados. Universitetas anksčiau va-
dintas Lithuania Christian College. Misijos kapelionas 
kadaise buvo kolegijos tarybos narys, kalbėjo per 
mokslo metų užbaigimą. 
 
 Mūsų bažnyčios klausyklos vietoje Misijos tary-
ba numato įrengti pakylą be tų trijų laiptelių užlipti arba 
ratukais užvažiuoti arčiau altoriaus. Zakristijoje įrengta 
išpažinčių vieta su klauptu ir pertvara.  Misijos raštinė 
perkelsima į kitą kambarį arti bažnyčios, tad zakristijos 
patalpose atsiras tinkama vieta atskiriems pokalbiams 
ir Susitaikymo sakramentui – išpažintims. 
 
 Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos nauju 
vadovu taps t. Gintaras Vitkus SJ. Jėzaus Draugijos 
generalinis vyresnysis Romoje t. Adolfo Nicolas pasky-
rė Kauno jėzuitų gimnazijos direktorių būti t. Aldono 
Gudaičio įpėdiniu, šio šešerių metų kadencijai pasibai-
gus.  Kun. Vitkus numatęs dalyvauti sendraugių stovyk-
loje Dainavoje bei aplankyti Lietuvos jėzuitų geradarius 
Čikagos apylinkėje. Dar neturime žinių, ar šie planai 
pasikeistų. 
 
 Varpų elektroniniai prietaisai atvežti liepos 6 d. 
Įranga panaši į Marijos Gimimo (Marquette Parko) baž-
nyčios. Dar teks laukti papildomų dalių garsiakalbiams 
lauke pritaisyti. Varpai skambės prieš Mišias, per itin 
šventines apeigas bei laidotuvėms. Gal net per pa-
mokslą užsnūdusiems pažadinti. Varpais galima groti ir 
giesmes bei kitus  religinės muzikos kūrinius. Misijos 
taryba skelbs lėšų vajų varpų sistemai įrengti.   

ŽINUTĖS 

RINKLIAVA 

Birželio 28 d. 9 val. - $1067 
 11 val. - $1260 
 6val. - $364 

Petro skatikas  -$643 

Vyskupas  
Gustavo Garcia-Siller 

švenčia savo įšventinimo 
į kunigystę  

25-erių metų jubiliejų. 

            Ši graži sukaktis 
2009-aisiais bus švenčiama 
aukojant padėkos šv. Mišias 
kiekvieno V-ojo vikarijato 
dekanato kurioje nors vie-
noje parapijoje. 

            Liepos 25 d., šeštadienį, 5:15 val. p .p. 
šventinės Mišios bus aukojamos E dekanate: 
 

ST. FRANCIS OF ASSISI 
15050 WOLF ROAD 

ORLAND PARK, IL 60467 
 

          Po Mišių vyks trumpas svečių priėmimas bei pa-
bendravimas. Visi maloniai kviečiami dalyvauti. 

            Misijoje vysk. Gustavo vėl lankysis spalio 3 d., 
kai bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 

Nemokamas psichologinės pagalbos          
tel.: 1-866-438-7400 pirmadienį ir 
ketvirtadienį nuo 6 iki 10 val. v.  

 

           Papildomų rinkliavų atvejais čekius prašo-
me rašyti J. Matulaitis Mission vardu. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, liepos 12  
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Robertą Kosmoną 
-už Uršulę Bubelienę 
-už Kazimierą Česnauską 
-už Kazį Kreivėną (Albina Ramanauskienė) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Albiną Grigaitį (J. Miknaitis) 
-už Liudą Griauzdienę (Juodikienė) 
-už Vytautą Meškelę (žmona) 
-už Aldoną (duktė Jolita) 
-už Vandą Galinauskienę 
-už Zenoną Galinauską (1 m.) 
-už Rimą Ivanauską 
-už Albiną Rudnickienę (2 m.) 
-už Vaidą, prašant Dievo palaimos 
-už Vytautą Gudleikį (žmona) 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Aldoną Liutkutę, Eufroziną Liutkutę ir Moniką Liutkienę 
-už Juozą Vercinkevičių 
-už Leonorą Mirinavičienę 
-už Renių Arbačiauską (1 m.) 
-už Rimvydą ir Imantą 
-už Vincą ir Magdutę Povilaičius 
-už Nicole Polk (sūnus) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Eleną, Vincą ir Povilą 
-už vaikų sveikatą 

Pirmadienis, liepos 13 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, liepos 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

Trečiadienis, liepos 15 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (T. ir A. Kazlauskai) 
-už Eleną ir Juozą Gelgotus 
-už Aleksandrą ir Antaną Stankūnus (Bačinskienė) 

Ketvirtadienis, liepos 16 
8 v. r. - už Marijoną, Juozą, Stasį, Stasę Lezbergus 
-už Bronių Povilaitį (Kubilių šeima) 

Penktadienis, liepos 17 
8 v. r. - už Aleksandrą ir Bronislovą Martinkus 
-už Emiliją Brizgienę (8 m.) (P. Brizgys) 

Šeštadienis, liepos 18 
8 v. r. - už Eleną Grigaliūnienę 
-už Leokadiją Pečkauskas (1 m.) 
-prašant sveikatos Mahew Parker 

Sekmadienis, liepos 19  
9 v. r. - už Viktorą Kučą (1 m.) (šeima) 
-už Vladę Bakaitienę - Erkus (sūnaus šeima) 
-už Viliūnę Kirvelaitienę (1 m.) (šeima) 
-už Leonorą Mirinavičienę 
-už Liną Leoną (1 m.) (sesuo ir dukros) 
-už Valeriją Danilevičienę (2 m.) 
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 
-už Vladislovą Užemeckienę 
-už Liudą Griauzdienę (A. Sobieskienė) 
-už Vytą Kolį 
-už Praną 
-už Theresa Abromitas (Vytenio ir Elytės šeimos) 
-už Viliūnę Kirvelaitienę 
-už Sandrą Galeckaitę ir Ernestą Rumbinaitę (4 m.) 
-už Aldoną, Paulių, Julių, Irmantą ir Kevin 
-už Praną Radvilą 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Augustą ir Stelą Paškonius 

Pirmadienis, liepos 20 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, liepos 21 
8 v. r. - už Antaną Grigutį (dukra) 
-už Juozą Balsaitis 

Trečiadienis, liepos 22 
8 v. r. - už Oną Liubinskienę Idzelienę (šeima) 
-už Teresę Balšaitienę 

Ketvirtadienis, liepos 23 
8 v. r. - už Mariją ir Albiną Girdauskus (Bačinskienė) 
-už saulių (motina) 

Penktadienis, liepos 24 
8 v. r. - už Bolių ir Juozapatą Kasparus 
-už Stefaniją, Henriką, Aloyzą Giniotus (Regina) 

Šeštadienis, liepos 25 
8 v. r. - už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Daną Curtą ir šeimą  



 KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų 
pokalbio (kiekvieno mėn. pirmąjį sekmadienį, 10 val. r. ) 

Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. susitarti su kapelionu dėl 
santuokos datos bei ruošos. 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 5:50 val. 
p. p. Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mi-
šių arba susitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėne-
sio penktadienį išpažinčių klausoma ryte prieš šv. 
Mišias nuo 7:30 val. 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės. Kreiptis 
tel.: 630-243-1070. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakra-
mentui bei suaugusiųjų įkrikščioninimo programos va-
dovė - Grasilda Reinytė-Petkus. Tel.: 630-257-5613 

ADORACIJA 

Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos Šven-
čiausiojo Sakramento adoracija. Nuo kovo 1 d. - 7 
val. vak. ir nuo lapkričio 1 d. -  5 val. p.p. 

METINIS KALENDORIUS 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių 
devyndienis už motinas. Pirmo-
ji Komunija, Sekminių Mišios 
lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mi-
šios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava varg-
dieniams. 
Misijos choro tradicinis kalėdi-
nis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

ŽIDINIO pamaldos vyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį 8 val. ryte. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. - vaikų Mišios 
(mokslo metais) 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

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

ĮSTOJIMAS Į MISIJĄ 

Norintieji priklausyti Misijai registruojami raštinėje. 

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

BIBLIOTEKA 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 

NEĮGALIESIEMS 

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



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
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