
 

 

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. 133 (889) 2009 liepos 19 d. 
XVI EILINIS SEKMADIENIS 
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Liepos 26 d. 2009 SEKMADIENIS 
XVII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Privalgys, ir dar atliks (2 Kar 4, 
42-44) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, atveri savo dosnią-
ją ranką ir maitini mus sočiai. 
Antrasis skaitinys - Vienas kūnas, vienas Viešpats, 
vienas tikėjimas, vienas Krikštas (Ef 4, 1-6) 
Evangelija - Davė išdalyti visiems, kiek kas norėjo 
(Jn 6, 1-15) 
 
Mišiolėliuose:  264   psl. - Mišių maldos 
 743   psl. - Mišių skaitiniai 
 1110 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
20 d. P Šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys 
 Iš 14, 5-18; Iš 15, 1-6; Mt 12, 38-42 
 
21 d. A Šv. Laurynas Brindzietis, kunigas 
 Iš 14, 21-15, 1. Iš 15, 8-10.12. 17; Mt 12, 46-50 
22 d. T Šv. Marija Magdelietė 
 Gg 3, 1-4a; Ps 63; Jn 20, 1. 11-18 
23 d. K Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja 
 Gal 2, 19-20; Ps 15; Jn 15, 1-8 
24 d. P Šv. Sarbelijus Machlufas, kunigas 
 Iš 20, 1-17; Ps 19; Mt 13, 18-23 
25 d. Š Šv. Jokūbas, apaštalas 
 2 Kor 4, 7-15; Ps 126; Mt 20, 20-28 

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 

Liepos 26 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Petras Kisielius 

 
J. Prialgauskienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Gintaras Kilikevičius 
Jolanta Kilikevičienė 

R. Žilienė 
P. Pranckevičius 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Vasaros grafikas 

Manosios avys 

klauso  

mano balso, - 
sako Viešpats. - 

 Aš jas pažįstu, 

ir jos seka  

paskui mane. 
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tą, šokinėdamas rieduliais, palydėdavo burundukas 
(indėniškai “chipmunk”). Ganyklose prie namų galėjai prigau-
dyti žalčių, neštis namo pasidžiaugti. Motina juos net 
“unguriais” vadino, kad šeimos svečiai miestelėnai nenusi-
gąstų. Dabar po dešimtmečių iškylauji po draustinius Lemon-
to apylinkėje, lietuviškai kalbini ausis atstačiusias stirnas (lyg 
supranta, bet kol kas nieko neatsako). 
 Namie visada lesindavome paukščius, kieme suskai-
čiavome 45 rūšis. Kai du kart užklydo meškos, labiau gaila civili-
zacijos baidomų gyvūnų negu avilių. Visa tai gali būti noras pa-
mėgdžioti Dievo kūrinijos mylėtoją šv. Pranciškų Asyžietį. Dar 
norėtųsi kaip globėjas bendravardis šv. Antanas Paduvietis sa-
kyti pamokslą žuvims, bet kol kas tik akimirką ondatra, drąsesnė 
varlė ar vėžlys iš Des Plaines upės iškiša nosį.  
 Šiuo metu Lietuvoje vyksta pal. Jurgio Matulaičio 
atlaidai (jį švenčiame sausio 27 d. ir liepos 12 d.). Tai mūsų 
Misijos oficialus globėjas. Būdamas miestietis dvasininkas, 
nepasižymėjo bendravimu su gamta kaip šv. Pranciškus. Ko 
gi tada iš jo gyvenimo pasimokyti ar kuomi jį pamėgdžioti? 
Kokios būtų savybės ar elgsena, kuri pažymėtų jo vardu me-
namą krikščionišką bendruomenę? 
 Vilnius prieš 80 m. buvo sudėtinga karo nusiaubta vi-
suomenė. Arkivyskupas turėjo ir norėjo būti ganytoju visiems 
katalikams ir bičiuliškas sostinės kitatikiams. Kaip šv. Paulius 
vienijo Kristų įtikėjusius tiek žydus, tiek “graikus” (iš kitų kultūrų 
bei tautų), taip Matulaitis stengėsi vienyti katalikus lietuvius, len-
kus, gudus tam pagrindiniam uždaviniui – vieninga širdimi Dievą 
šlovinti ir su labiau už save vargstančiais dalytis. Jis sugebėjo 
išklausyti, būti pasiekiamas, kalbinti ir skatinti.  
 Palaimintojo dienoraštis – “Užrašai” labai aiškiai 
atspindi jo gilias mintis, įžvalgas, nusivylimą ir sėkmę, jo iš 
Dievo išmoktą išmintį. 
 Mūsų globėjas gyveno ir veikė kukliai ir kantriai, 
stengdamasis Kristaus vardu suartinti skirtingų pažiūrų, kul-
tūrų, įsitikinimų bei patirties žmones ir jų bendruomenėles. 
Kai mes patys taip gyvename, kalbame, veikiame, panašėja-
me į savo dangiškąjį globėją, net jei rausva apranga apsivel-
kame tik per Sekmines . 
 
                                                     Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Keletas prisiminimų...  
tarp jų  ir pal. J. Matulaitis 

       Lankydami Šv. Juozapo lietu-
vių parapijos pradinę mokyklą, 
vėliau gimnaziją, iš namų iki auto-
buso eidavome palei akmenų 
tvoras. Būdavo labai miela, kai ry-   

IŠ PAL. JURGIO  
MATULAIČIO UŽRAŠŲ. 

 
 
 
“Dievas ir Jo garbė tegu 
būna viduriu mano gyvenimo, ašimi, apie kurią 
suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir dar-
bai.”  
 
“Štai aš, imk mane, daryk, ką nori su manimi; 
duok, kad būčiau palankiu įrankiu Tavo rankose. 
Tegu tik Tavo garbė auga, Tavo karalija platinasi, 
Tavo valia pildosi.”  
 
“Kiek tik galėdamas, budėk, nenuleisk nuo savęs 
akių ir sek pats save, kad nė mažiausios nepada-
rytum nuodėmės, ir kad savo dvasios nepaskan-
dintum darbuose, reikaluose ir išoriniuose užsiė-
mimuose tiek, kad neduotum jai kilti į Dievą.” 
 
“Nelaimė tai šaliai, tautai, visuomenei, kuri neteko 
tvirčiausio gyvybės pamato - Dievo.” 

        “... Toks Jėzus ir ateina. 
Jis niekada neprisiima akinan-
čios pergalės ar laimėjimo 
ženklo, jį visada lydi dalis pra-
laimėjimo. Toks  jo  ženklas,  

kuriuo jis nori prakalbinti ir mus. Ne stulbinančiais, ypatin-
gais, bet kasdieniškais, tačiau mūsų įprastą gyvenimą su-
drumsčiančiais dalykais. Taip auga mūsų tikėjimas - susi-
durdamas su mažais, paprastais ženklais ir atsiliepdamas į 
juos. Mums duotos šios bėgančios dienos, ir Viešpats jose 
mums kalba įvairiausiais būdais. Tik būkime tikri, - jis nie-
kada neparašys ant debesų savo vardo, bet kalbės per 
tai, kas mums yra apčiuopiama, suprantama, patiriama, 
taip rizikuodamas likti nepastebėtas. Kodėl jis renkasi tokį 
būdą, kodėl nepribloškia mūsų savo didybe? Nes jam 
brangi mūsų laisvė. Antraip jis ją atimtų, mes netektume 
galimybės apsispręsti rinktis jį patys. Mes galime jo ženk-
lus skaityti arba atmesti, sakyti, kad tai tėra tik atsitiktinu-
mai ar dėsningumai, arba kad tai paties Viešpaties įsiter-
pimas, prabilimas. Jeigu norime būti tikėjimo žmonėmis, 
jeigu norime sužinoti, ką Viešpats mums sako šiandien, 
rinkimės tikėjimo žvilgsnį. 
 
                       (J. Sasnauskas “Bernardinų dienoraščiai”) 



Liepos 19, 2009                                                              XVI EILINIS SEKMADIENIS                                                                         4 

KRIKŠTAS 
       Naujai  gimusiems iš 
Krikšto vandens ir Dvasios 
Viešpats išliejo savo malo-
nę. Melskime, kad pakrikš-
tytieji savo širdyse išlaikytų 
gyvą  Šventosios Dvasios 
dvelkimą. 

Austėja Izabelė Valinčiūtė 
(Kaunas) 

Tėvai:             Nerijus ir Irma (Spūdytė) Valinčiai  
Krikšto tėvai: Tomas ir Daiva Lingės 

Nedas Aleksandravičius 
(Palatine) 

Tėvai:             Mantas ir Audronė (Balčytytė) Aleksandravičiai 
Krikšto tėvai: Nerijus Balčytis ir Laima Balčytytė 

Simonas Sinkevič 
(Lemont) 

Tėvai:             Vytautas Ankštutis ir Svetlana Sinkevič 
Krikšto tėvai: Rolandas Siniakovas ir Jelena Krivickienė 

            Dvasinės atgaivos vakarai – kiekvieną trečiadienį 
7 val. vak. bažnyčioje: Šv. Rašto ištrauka, žodelis, pasida-
lijimas, malda ir giesmės. Visi kviečiami. (Anksčiau susi-
burdavo moterų maldos vakaras).  

AMŽINĄJĮ ATILSĮ... 

         Maldų lydimos amžinybėn iškeliavo: 
Laima Luneckienė, Angelė Bulikaitė Bent-
kowski, Julija Lapkuvienė. 
         Nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir 
artimuosius. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

            Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami jiems 
sveikatos ir stiprybės, o jų artimiesiems ir slaugytojams - 
ištvermės ir kantrybės: 

           Aldonai Kaminskienei, Teresei Lesniauskienei, 
Nijolei Vardienei, Stasei Kankus, Reginai Patlabienei, 
Hedvynai Dainienei, Valerijai Stankevičienei, Klemen-
sui Polikaičiui,  Birutei Vindašienei, Sauliui Acelinui, 
Onai Baužienei, Genovaitei Kulikauskienei, Izabelei 
Stončienei, Algiui Trinkūnui, Faustui Stroliai, Marijai 
Gelažienei, Reginai Vaitkūnienei ir mažylei Glorijai. 

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

       DĖMESIO! Ieškome kas galėtų aplankyti lietuvį 
senelį slaugos namuose Skokie miestelyje. Prašome 
kreiptis į kapelioną. 

D vasinės atgaivos vakarai 

Giedojome Lietuvos Respublikos himną 

           “Lietuvos ryto” (www.lrytas.lt) tinklalapyje yra su-
rinktos nuotraukos iš visų pasaulio pakraščių, kur lietuviai 
liepos 5-ąją visi kartu tuo pačiu metu (9 val. vak. Lietuvos 
laiku) giedojo Lietuvos himną. Tinklalapio 23-ioji nuotrau-
ka yra mūsų Misijos.   

             Mieli mūsų skaitytojai, prieš išeidami atostogų, 
nutarėme „įdarbinti“ Jus... idant sugrįžę turėtume dar dau-
giau darbo! Už Jūsų geranorišką pagalbą ir sugaištą laiką 
mes Jums nežadame jokių dovanėlių; užtat pažadame 
atsižvelgti į Jūsų išsakytus pageidavimus ir tikimės turėsią 
dar geresnę „Artumą“ – tokią, kokią Jūs padėsite mums 
kurti, tokią, kuri labiau atitiktų Jūsų lūkesčius ir poreikius.  
            Todėl labai prašome ir laukiame Jūsų atsakymų 
(Jums tinkantį pažymėkite) ir pasiūlymų (įrašykite) iki pat 
rugsėjo pradžios. Anketą rasite mūsų interneto svetainėje 
www.artuma.lt, tad galite ją atsiųsti elektroniniu paštu ap-
klausa@artuma.lt. 
            Iš anksto ir nuoširdžiai dėkojame Jums, kad ne tik 
skaitote, bet ir rūpinatės „Artuma“!  

ŽURNALAS “ARTUMA” KREIPIASI 

              Daugelis Misijos narių skaito iš Lietuvos atei-
nantį katalikišką žurnalą ‘Artuma”, tad spausdiname 
žurnalo redaktorių prašymą skaitytojams: 
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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 

KELIAUJANČIŲJŲ IŠ LIETUVOS DĖMESIUI 

            Keliaujančiųjų iš Lietuvos ir turinčių 
vietos lagamine prašome sustoti Vilniaus 
Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Misijon atga-
benti Šv. Raštų ir kitų religinių knygų. Darbo 
valandomis kreiptis į jėzuitų sekretorę Re-
natą Vilniuje, tel.: (5) 212-1715 arba mob. 

8-699-31956, Kaune - į ses. Prancišką Bubelytę, tel.: (37) 
73-04-88. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame. 

ŽINUTĖS 

RINKLIAVA 

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

 

           Šią vasarą Čikagos arkivysku-
pija misijų atstovu mums paskyrė pasi-
jonistą kun. Blaise Czaja, kuris kalbės 
per visas rugpjūčio 9 d. Mišias. Kun. 
Czaja kilęs iš Teksaso, dirbo Indijoje, 
dabar Detroite. Pasijonistų vienuolija 
įsteigta 1720 m. XX-tame amžiuje bu-
vo keletas lietuvių pasijonistų, daž-

niausia vedusių parapines rekolekcijas (vadinamas misi-
jas) lietuvių parapijose JAV rytuose. Vienas šių įsteigė 
lietuvišką moterų vienuolija – Nukryžiuotojo Jėzaus se-
seris (būstinė Brockton, MA). Pernai šioje metinėje pro-
gramoje kalbėjo vienuolė domininkonė, užpernai – kuni-
gas iš Tanzanijos. Mūsų Misijos nariai bei lankytojai 
dosniai atsiliepė į misijonierių prašymus. 

             Diakonas Andrius Morkūnas iš Washingtono, 
DC talkino laidotuvėse liepos 10 d., pasakė pamokslą. 
45 m. amžiaus A. Morkūnas bus įšventintas į kunigus 
rugpjūčio 29 d., baigęs suaugusiųjų (“vėlyvų pašauki-
mų”) seminariją prie Bostono. Tarnavo JAV kariuomenė-
je 12 m. Morkūnas dirbs Washingtono vargingų žmonių 
sielovadoje. Pasidalino, kad yra vyriausias amžiumi se-
minarijos studentas – 68 m.  

    LCC INTERNATIONAL  
UNIVERSITY   

 
       Sekmadienį, liepos 12 d., po 
11 val. Mišių prie kavutės prof. 

Steve Dintamar pasakojo ir rodė skaidres apie LCC 
tarptautinį universitetą Klaipėdoje. Privačiame krikščio-
niškame universitete studijuoja 600 studentų iš 20-ties 
pasaulio šalių. Apie 60 nuošimčių studentų ir trečdalis 
dėstytojų yra lietuviai, 2/3 profesūros – savanoriai iš 
JAV ir Kanados, išlaikomi savo parapijų. Todėl mokslas 
metams kainuoja $3000, bendrabutis $2000. Su teologi-
jos dėstytoju atvykusi ukrainietė studentė paliudijo, kiek 
LCC svarbi bendruomenė, dėstytojų dėmesys bei rūpes-
tis studentais. Naujai pastatytas bendrabutis – turbūt 
moderniausias visoje Europoje. Pagrindinės mokslo sri-
tys – verslas, anglų k., psichologija, teologija. 
 Klausytojai sužinojo, kad LCC bakalauras pripa-
žįstamas JAV ir Europoje, matė pastatus, kuriuos paau-
kojo dosnūs amerikiečiai ar kanadiečiai rėmėjai. Univer-
sitetas atsidūrė Lietuvoje, nes iš LR valdžios atėjo pra-
šymas arba siūlymas. Daug studentų iš Baltarusijos, 
Moldovos, Ukrainos, Rusijos (Karaliaučiaus srities), Lat-
vijos, yra iš Tadžikijos. Šiemet studentai savo tarybos 
pirmininku išrinko afrikietį.   
 LCC – krikščioniška mokslo įstaiga, tiesiogiai ne-
susijusi su kuria nors bažnyčia. Viskas dėstoma anglų kal-
ba. Visi studentai mokosi lietuvių kalbos – lietuviai vienerius 
metus, kitataučiai liet. kalbos pagrindų ir gali toliau gilintis. 
 Svečio klausta, kaip galima paremti universitetą ar 
daugiau sužinoti apie galimybę savo gimines ten siųsti mo-
kytis. Nurodė svetainę www.lcc.lt, vėliau praneš daugiau. 

             Daina Norušytė, išvykstanti savanore į užsienio 
misijas, nuoširdžiai dėkoja Misijai už dvasinę bei finansi-
nę paramą. Ji išvyksta rugpjūčio 11 d. iš Niujorko į Airiją. 
Drąsiosios savanorės kelionę galima bus sekti tinklala-
pyje http://dainanorusis.theworldrace.org Daina beveik 
metus savanoriaus Misijoje. 

Liepos 5 d. 9 val. - $742.45 
 11 val. - $1724 
 6val. - $238 

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

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 
-už Adelę Čenienę (1 mėn.) (anūkas Žilvinas) 
-už Algimantą Šalaviejų (1 mėn.) (brolis Rimantas) 
-už Algirdą Deksnį (žmona ir vaikai) 
-už Vytautą Ripskį 
-už Albiną Stasiulį 
-už mirusius Lankučių giminaičius 
-už vaikus ir anūkus 
-už Liliją Rabačienę, Žibutę Siniciną, Stanislovą ir Danutę 
Deringus (vaikai) 
-už Stasį Žilevičių (Lauraičiai) 
-prašant Dievo pagalbos ir apsaugos Editos šeimai 
-už Algimantą Staniukyną 
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  
-už Rasą Poskočimienę (Laima ir  David Braune) 
-už Gracijų Ruzgį (9 m.) 
-už Eduardą Teišerską (A. ir B. Laniauskai) 

Sekmadienis, liepos 26  
9 v. r. - už Stravinskų šeimos mirusius 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Adomėnų šeimos mirusius 
-padėka 
-už Kazį Kreivėną (Stasė Miliauskas) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Izabelą ir Leoną Oksus (Urbučiai) 
-prašant sveikatos ir Dievo palaimos Onai Saulius, Onai 
Norvilienei ir Onai Paulius 
-už Oną Sireikienę (anūkas) 
-už Marytę ir Jurgį Mekionius (20 m.) 
-už Eleną Žilinskas (Vanda Gvildienė) 
-už Teresėlę Kregždienę 
-už Petrą Kregždys 
-už Antaną Katilių (15 m.) ir Agnietę Katilienę (10 m.) 
-už Gražiną Oną 
-už Oną Gluoksnienę 
-už Rasą Poskočimienę (Žliobų šeima) 
-už Oną ir Vladą Bankauskus (D. Griganavičienė) 
-už Onos Baužienės sveikatą (vyras) 
-už Jadvygą Leilionaitę 
-už Oną ir visus Zakarų šeimos mirusius 
-už Oną Balnienę 
-už kun. Antaną Simonaitį SJ 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Ernestą Rumbinaitę ir Sandrą Galeckaitę 

Pirmadienis, liepos 27 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, liepos 28 
8 v. r. - už Adolfą Masilionį (žmona) 
-už Raimundą ir jo šeimą 
-už Prunskių ir Garūnų šeimų mirusius (O. Garūnienė) 

Trečiadienis, liepos 29 
8 v. r. - už Nijolę Maskaliūnienę 
-už Lazo Jankulovski (Marion Karalis) 

Ketvirtadienis, liepos 30 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (L. ir I. Kirkus) 
-už Eduardą Teišerską (sesuo) 

Penktadienis, liepos 31 
8 v. r. - už Mečį Šimkus 
-už Placidą Balsaitis 

Šeštadienis, rugpjūčio 1 
8 v. r. - už Justą Mašiotą (šeima) 
-už mirusius ir gyvus Pupių šeimos narius 
-už Algirdą Putrių (3 m.) (žmona) 
-už Konstanciją ir Jurgį Pauliukevičius 
-už Algimantą Karbauską (1 mėn.) 
-už Bronių Marcinkevičių ir Oną Marcinkevičienę  
-už Eduardą teišerską (Genė ir Justinas) 



 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. 
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