
 

 

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. 134 (890) 2009 liepos 26 d. 
XVII EILINIS SEKMADIENIS 
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Rugpjūčio 2 d. 2009 SEKMADIENIS 
XVIII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Aš padarysiu, kad jums iš dan-
gaus lytų duona (Iš 16, 2-4. 12-15) 
Atliepiamoji psalmė - Dangaus duoną Viešpats 
jiems duoda. 
Antrasis skaitinys - Privalu apsivilkti nauju žmogu-
mi, kuris sutvertas pagal Dievą (Ef 4, 17. 20-24) 
Evangelija - Kas ateina pas mane, nebealks, ir 
kas tiki mane, nebetrokš (Jn 6, 24-35) 
 
Mišiolėliuose:  265   psl. - Mišių maldos 
 746   psl. - Mišių skaitiniai 
 1111 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Privalgys, ir dar atliks (2 Kar 
4, 42-44) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, atveri savo dos-
niąją ranką ir maitini mus sočiai. 
 
Antrasis skaitinys - Vienas kūnas, vienas Vieš-
pats, 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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
27 d. P Iš 32, 15-24. 30-34; Ps 106; Mt 13, 31-35 
 
28 d. A Iš 33, 7-11; 34, 5b-9. 28; Ps 103; Mt 13, 36-43 
29 d. T Šv. Morta 
 1 Jn 4, 7-16; Ps 113; Jn 11, 17-27 
30 d. K Šv. Petras Auksažodis, vyskupas 
 Iš 40, 16-21. 34-36; Ps 84; Mt 13, 47-53 
 
31 d. P Šv. Ignacas Lojola, kunigas 
 Kun 23, 1. 4-37; Ps 81; Mt 13, 54-58 
 
01 d. Š Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas 
 Kun 25, 1. 8-17; Ps 67; Mt 14, 1-12 

Liepos 26 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 
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Viešpatie, atveri savo dosniąją ranką  
ir maitini mus sočiai. 
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turistas, kai per dieną aplanko septynias bažnyčias ar 
šventas vietas). Mūsų laikais apylinkės vaikai žaisdavo 
“Pilies kalne” (žemaitiškai kirčiuota), kuriame kažkas pra-
smego – ar varpai, ar koplyčia, ar pati tūkstantmetė pilaitė. 
 Tikra, kad nuo 1863-iųjų sukilimo, gal ir po 1831 m. 
sukilimo kalvoje statomi kryžiai toli mirusiems atminti, Dievo 
prašyti, Dievui dėkoti. Senesnieji atsimename, kad pirma 
kryžiai bei koplytėlės būdavo be užrašų arba tik bendriniu 
parašu, pvz., “Už mūsų jaunimą”, “Amžiną atilsį tėveliams”, 
be pavardžių ar vietovardžių. Be pažymos būna tūkstančiai 
mažų kryželių, rožinių, medalikėlių ar kitų maldos išraiškų.  

1990-to dešimtmečio viduryje atsiranda vis daugiau 
parašų – kas ir kada statė, iš kur, kodėl. Jaudina valstybių, tauty-
bių, kalbų, miestelių, kaimų, draugijų, pavardžių įvairovė, lyg viso 
pasaulio ir visokių žmonių maldos koptų į Viešpaties šventąjį 
kalną. Kai kurios neskoningos atnašos atrodytų statytos labiau 
dovanotojo labui, kaip koks paminklas lotyniškuose kraštuose 
arba kaip atsisveikinimo žodis šermeninėje, giriantis kalbantįjį ar 
jo/s atstovaujamą draugiją labiau negu santūriai pagerbiantis 
pašarvotąjį. 

Po dešimtmečio sugrįžta pirmykštė nuojauta, kad 
kryžius, koplytėlė, paveikslas ar kitas nuoširdžiai ir maldingai 
asmens, šeimos, draugijos atneštas kūrinėlis yra bendrinė  
malda. Sugrįžta parašai “Dieve, laimink mūsų vaikus”, “Už 
taiką pasaulyje” – be vardo, vietovės, gal tik su parašo raide 
ar dviem kampelyje. Taip kukliai ir giliai, kaip nežinomo karei-
vėlio kapas, paliečiantis kiekvieną aplankiusįjį. 

Kai kalbame Visuotinę (arba Tikinčiųjų) maldą Mišių 
pereigoje iš Žodžio į Eucharistijos liturgiją, visuomet stengia-
mės melsti ir konkrečiu ir bendru reikalu: “sveikatos Jonaitie-
nei ir Petraičiui – ir visiems mūsų ligoniams; amžino poilsio 
Jonaičiui, Petraitienei ir visiems mirusiems; palaimos 50 m. jubi-
liatams Jonui ir Onutei, visoms šeimoms santarvės ir šviesos...” 

Pats gražiausias kryželis tarp dešimttūkstantinių 
man buvo mažo berniuko. Kol suaugę statė puošnų ir apra-
šytą kryžių, nuošaliau jų vaikelis iš akmenėlių gulsčiai ant 
smėlio sudėjo savo kitaip neišsakytos maldos kryželį. Seniai 
sutryptas ar nušluotas, o man akyse kaskart matomas.    

 
                                       Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Kryžiai ir juose  
paliktos mūsų intencijos 

          Lietuvoje vyksta didieji Kry-
žių kalno atlaidai. Jurgaičių pilia-
kalnis prie Meškuičių tapo gyven-
tojams, maldininkams ir turistams 
aplankytina vieta (maldininku tampa  

Per mūsų miestelius vingiuoja Kryžiaus kelias... 
Jis suka ten, kur skurdas ir kančia. 

Kiek daug naujų stočių - 
jose mes turime sustot ir  

dovanoti savo meilės darbus... 

                Mes esame liudytojai. 
Spinduliuojančio tikėjimo liudy-
tojai; veiklios, kantrios ir malo-
ningos meilės liudytojai; tarnavi-
mo daugybei skurdo pavidalų, 
patiriamų šiuolaikinės žmonijos, 
liudytojai.  

       Liudytojai vilties, kuri nenuvilia, ir bendrystės, 
kuri atspindi Dievo, Trejybės, paklusnumo ir Kry-
žiaus gyvenimą. Esame šventumo liudytojai. Palai-
minimų tauta, pašaukta būti tobula, kaip Dangiška-
sis tėvas yra tobulas.  /Jonas Paulius II/                

Norime Meilės, 

bet nenorime Kryžiaus. 
Tačiau nėra meilės, 
jei nėra kryžiaus. 
Pagal Jo Croissant “Moteris arba širdies kunigystė” 

           Mano Dieve, prie tavo kryžiaus atiduodu tau 
viską gera širdimi. Tik nemoku duoti, - duodu tarsi 
leisdamas pasiimti. (...) jei aš nemoku duoti, tai Tu 
moki imti... Vis dėlto kaip norėčiau nors kartą, tik 
vienintelį kartą būti tau dosnus ir didžiadvasis.  

/G. Bernanos “Kaimo klebono dienoraštis”/ 

        Kryžiaus kančios kenčiamos 
ne dėl jų pačių, o dėl kažko kito. 
Kristus kentėjo ne todėl, kad kan-
čia savyje turėtų vertę, bet kad 
neribota meilė reikalauja kančios. 
(...) mes esame išgelbėti ne  fizine 

Jėzaus mirtimi, o jo absoliučia meile, kuri mirties nelaikė 
per didele kaina.”  /A. Padovano “Who is Christ”/ 
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            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).  

D vasinės atgaivos vakarai 

RUGPJŪČIO MĖNESĮ 

• Rugpjūčio 16 d. Šalia PLC  LB Lemonto apylinkė 
rengia gegužinę. 

• Rugpjūčio 20–23 d. Dainavos stovyklavietėje vyks IX 
Dainų šventės Toronte paruošiamasis seminaras 
c h o r v e d ž i a m s .  D a u g i a u  i n f o r m a c i j o s : 
www.dainusvente.org. 

• Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, Ateitininkų namuose 
Lemonte Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Čikagos 
skyrius ruošia gegužinę. Pradžia 12 val. p. p. 

• Rugpjūčio 23–30 d. Neringos stovykloje vyks kūrybi-
nė stovykla suaugusiems ,,Meno8dienos”. Daugiau 
informacijos: www.neringa.org. 

PASIRUOŠIMO KRIKŠTUI SUSITIKIMAS 

            Besiruošiančiųjų krikštyti vaikučius tėvų ir 
krikšto tėvų pokalbis numatomas rugpjūčio 23 d., po  
11 val. r. Mišių. Pageidautina apie dalyvavimą iš anksto 
pranešti Misijos raštinėje. Išimties atveju galima susi-
tarti Krikštui ruoštis ir atskirai. Susitikimų pokalbių va-
dovė - Daiva Kisielienė. 

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! 

KELIONĖ Į TAIZE 

                J a u n i m a s  y r a  k v i e č i a -
mas rugpjūčio 13 - 25 dienomis iš Lietu-
vos vykti į piligriminę kelionę į Taize kai-
melį Prancūzijoje, kur turės galimybę 
praleisti savaitę kartu su kitais jaunais 
piligrimais iš Europos ir kitų žemynų. 

            Norinčius pasiruošti šiai piligrimystei ir vykti kartu į 
šį Jaunimo susitikimą Taize (Prancūzijoje) prašome kreip-
tis tel.: 8-685-24336 ar el. adresu: taize@tikiu.lt  

           Plačiau apie Taize bendruomenę galite sužinoti 
internete adresu: www.tikiu.lt bei www.taize.fr/lt 

           Taize bendruomenės ištakos yra Antrojo pasauli-
nio karo laikotarpis. Matydamas kokias kančias atneša 
karas ir kad jis kyla tariamai krikščioniškoje Europoje 25 
metų Roger Sulcas atkeliauja į paprastą kaimelį Taize su 
vizija ir svajone skleisti susitaikinimą ir krikščionišką dva-
sią. Po karo bendruomenė augo, 7 – 8 dešimtmečiuose 
vis daugiau jaunimo pradėjo lankytis pas juos ant Taize 
kalvos. 1962 metais pastatyta Susitaikinimo bažnyčia vis 
plečiama, nes nebesutalpina jaunimo. Galiausiai broliui 
Roger kilo mintis jaunimo susitikimus daryti pasirinktinai 
kokiame nors Europos mieste. Šiuose jau tris dešimtme-
čius kas metai organizuojamuose susitikimuose dalyvauja 
krikščionys - katalikai, evangelikai, provoslavai. Taize – 
tai gražus pavyzdys kaip vystyti šiuolaikišką sielovadą. 
Kelis dešimtmečius bendruomenė sąmoningai orientuoja-
si į jaunimo auklėjimą, kviesdama dalyvauti 16 – 35 metų 
jaunimą semtis iš tikėjimo neišsenkančių šaltinių ir šią 
dvasią skleisti sugrįžus į savo aplinką. 
(Pagal www.tikiu.lt) 

• Rugpjūčio 4 d.  - šv. Kunigo Jono Marijos Vianėjaus 
minėjimas (XVIII a.). Šiemet sukanka 150 metų nuo jo 
mirties. Ta proga Benediktas XVI paskelbė Kunigų 
metus. 

• Rugpjūčio 15 d. švenčiamos Dievo Gimdytojos Ėmi-
mo į dangų iškilmės (Žolinė). Lietuvoje Pivašiūnų, 
Krekenavos, Pažaislio šventovės lauks piligrimų iš 
viso pasaulio. 

            Malonu pranešti, kad šiuo metu JAV sve-
čiuojasi buvęs Misijos kapelionas - kun. Algirdas 
Paliokas SJ. Kunigas iš Kauno atvyko liepos 20-ąją 
ir planuoja Valstijose viešėti visą mėnesį. 

REIKALINGI ROŽINIO MEISTRAI 

              Pelno nesiekianti organizacija Our 
Lady’s Rosary Makers kviečia visus tikin-
čiuosius prisidėti prie Mergelės  Marijos 
kvietimo melstis rožinį bei skatinti visus 

tuos, kurie dar nežino, kokia stipri ir galinga yra rožinio 
malda. Tuo tikslu esame kviečiami prisidėti dirbinant ro-
žinius įvairioms misijoms Valstijose ir pasaulyje. Kas 
norėtų imtis šios kilnios ir niekaip neįpareigojančios misi-
jos kviečiami užsisakyti pradedančiojo rinkinuką 
($13.50), kuriame rasite visas reikalingas dalis, padirbinti 
50 rožinių.  
            Užsakymą galima siųsti paštu (OLRM, 4611 Po-
plar Level Road, PO Box 37080, Louisville, Kentucky 
40233), tel.: (502) 968-1434, e-paštu: www.olrm.org  
Keiskime pasaulį, dovanodami jam savo rožinį.  
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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 

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

 

             Buvo informuota, kad popiežiaus patirta trauma 
nedidelė. Jis galėjo iš ryto aukoti Mišias ir tik po to išvyko 
patikrinimui į Aostos miesto ligoninę. Ligoninėje nustatytas 
nesudėtingas riešo kaulo lūžis. Traumuotą riešą sustatė ir 
gipsavo Aostos ligoninės ortopedai, dalyvaujant popie-
žiaus asmeniniam gydytojui. Manoma, kad dėl pastarojo 
įvykio, popiežiaus atostogų programa nebus keičiama. 

IŠ VATIKANO ŽINIŲ 

               Vatikano radijas pranešė, kad 
Popiežius Benediktas XVI liepos 16-
osios naktį pargriuvo namuose ir susilau-
žė dešinės rankos riešo kaulą. Nelaimin-
gas atsitikimas įvyko vasarnamyje, šiau-
rės Italijos Aostos slėnio Les Combes 
kaime, kuriame Šventasis Tėvas atosto-
gavo praėjusią savaitę. 

               Karmelitų ordino vadovybė 
pranešė, jog vykdant jau beveik prieš 
dvejus metus vykusios ordino generali-
nės kapitulos priimtą sprendimą, įkuria-
ma komisija, kuri pradės rūpintis pasi-
rengimais 2015 metais minėsimai vie-
nos garsiausių Karmelitų vienuolinės 
šeimos narių – šventosios Teresės Avi-
lietės gimimo 500 metų sukakčiai. 

              Karmelitai save kildina iš nedidelės krikščionių 
bendruomenės, susibūrusios ant Karmelio kalvos, 
Palestinoje. Karmelio kalva, savo ruožtu, buvo svar-
bi ir hebrajiško dvasingumo tradicijai, nes ją buvo 
pamėgęs pranašas Elijas. Dvyliktojo amžiaus pabai-
goje susibūrusiai Karmelio kalvos krikščionių ben-
druomenei, prieš jau daugiau kaip aštuonis šimtmečius, 
apie 1207 metus, tuometinis Jeruzalės patriarchas Alber-
tas parašė regulą. Pasibaigus kryžiaus žygiams ir žlugus 
Palestinoje veikusiai krikščionių valstybei, Karmelio kalno 
vienuoliams teko persikelti į Europą. 

            Teresė Avilietė gimė 1515 metų kovo 28 d. Avilos 
mieste, Ispanijoje. Tapusi karmelite, savo raštais ir misti-
ne patirtimi ji gerokai praplėtė karmelitų charizmą ir gau-
siai papildė visos Bažnyčios dvasinį lobyną. Šv. Teresė 
mirė 1582 metų spalio 4 dieną. Popiežius Grigalius XV 
1622 metais ją paskelbė šventąja, 1970 metais popiežius 
Paulius VI ją paskelbė Bažnyčios mokytoja. 

PASIRENGIMAS ŠV. TERESĖS AVILIETĖS JUBILIEJUI 

ŠIOS DIENOS SKAITINIŲ 
 PAMĄSTYMAS 

 
         Šio sekmadienio Evangelija kal-
ba apie duonos padauginimą. Šis ste-
buklas įvyko todėl, kad vienas berniu-
kas turėjo penkis miežinės duonos 

kepaliukus ir dvi žuvis. Jėzus padaugino tai, ką žmogus 
atnešė. Jis ir dabar padaugina tai, ką mes Jam atnešame.  
               Duonos padauginimo stebuklas buvo didesnio 
stebuklo ženklas.  Tai yra lyg ir įvadas į Eucharistiją.  
Parašyta: “Jėzus paėmė duoną", toliau: "sukalbėjo pa-
dėkos maldą" ir  "davė išdalyti visiems".  Mišių metu, per 
pakylėjimą, mes girdime kunigo žodžius: “Jis paėmė 
duoną, laužė ir davė savo mokiniams". Dabar mus maiti-
na ne fizine prasme ( nors dažnai ir taip būna), bet dva-
siniu maistu, duodamas  savo Kūną.   
              Jėzus neapsiriboja tik mūsų žemiško gyvenimo 
palaikymu. Jo troškimas - perkeisti mūsų širdis. Per Eu-
charistiją Jis kviečia atrasti gyvenimą Jo Kūne ir Kraujy-
je. Ko mes tikimės artindamiesi prie Viešpaties stalo - 
išgydymo, atleidimo, paguodos, poilsio? Visa tai suteikia 
Eucharistija, tačiau svarbiausias dalykas - ji mus suvie-
nija su Kristumi, sustiprina mūsų meilę.  
              Ko Dievas mūsų prašo? Labai nedaug.  Tik 
priimti Jo dovaną. Evangelijoje skaitome, kad Jėzus nie-
ko nereikalavo iš tų alkanų žmonių, tik kad jie atsisėstų.  
Jis pasakė: "Susodinkite žmones!" Atkreipkime dėmesį, 
kad Jėzus nori ne tik, kad mes priimtume Jo dovanas, 
bet ir dalintumėmės su kitais. Paklauskime savęs, ar 
mes tai darome? Šiandien ir kasdien Jėzus mums sako: 
"Pakylėkite savo žvilgsnį! Leiskite mano Kūnui ir Kraujui 
keisti jus, nes per jus aš noriu nuveikti daugybę dalykų!" 
 
                                            Vincas Kolyčius iš Toronto  
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MIŠIŲ INTENCIJOS 
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 
-už Joną Aleksiejūną (6 mėn.) (Regina Blinstrubienė) 
-už Leonorą Mirinavičienę ir Nataliją Mažeikienę 
-už Oną Juraitienę ir Oną Tamušaitienę 
-už Vytautą Musonį (Birutė)  
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; 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) 

Sekmadienis, rugpjūčio 2  
9 v. r. - už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Kungių šeimą 
-už Žymantų šeimą 
-už Juozą, Stasę, Donatą ir Gražiną Varnaičius 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Stasį Dargį (5 m.) (A. ir P. Snarskiai) 
-už Audrių ir Vilhelminą 
-už Grinkevičių giminės mirusius 
-už skaistykloje kenčiančias sielas 
-už Oną Balskienę, Praną Balskų (duktė) 
-už Aldoną Sprei 
-prašant Dievo palaimos ir apsaugos Pauliukui, Editai ir Jerry  
-už Kęstutį Ramanauską (30 d.) (sesers šeima) 
-už Jurgį Savokaitį (Černiai) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už šeimą (Oną ir Andrių Pilvelius, Janiną Pilvelytę, 
Juozą ir Juliją Pilvelius, Elvyrą Jurevičienę, Mariją ir Albiną 
Būdžiulius, Moniką ir Juozą Voskus, Anelę ir Feliksą Krolius, 
Mariją, Elytę, Juozą, Alvydą ir Bladą Dzingelius, Mariją, Zosę 
ir Algimantą Levinskus, Bronę, Oną, Algimantą ir Antaną 
Ivanauskus,Domicelę ir Antaną Pavilonius bei Viktoriją ir Mo-
tiejų Balčius. 

Pirmadienis, rugpjūčio 3 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugpjūčio 4 
8 v. r. - už Mariją Rudienę (Bačinskienė) 
-už Igną ir Bronę Kazlauskus (Vytautas Kazlauskas) 

Trečiadienis, rugpjūčio 5 
8 v. r. - už Eduardą Teišerską (Genė Juodikienė) 
-už Grigučių ir Mulskų šeimos mirusius (Masilionienė) 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 6 
8 v. r. - už Agotą Valaitienę (šeima) 
-už Petrą ir Andrių Kalvairius (V. Kazlauskas) 

Penktadienis, rugpjūčio 7 
8 v. r. - už Albiną Garūną (žmona) 
-už prelatus Prunskį ir Bertašių (Kubilių šeima) 

Šeštadienis, rugpjūčio 8 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (K. ir J. Laukaičiai) 
-už Ireną Genčienę 
-už Danutę Orentienę (Gražina Traškienė) 
-už Viktorą Kučą (Kavaliūnienė) 
-padėkos intencija 



 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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