
 

 

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. 131 (887) 2009 liepos 5 d. 
XIV EILINIS SEKMADIENIS 
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Liepos 12 d. 2009 SEKMADIENIS 
XV EILINIS SEKMADIENIS 
 
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 pasaulio 
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 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Atkakli tai tauta, tačiau bent teži-
no, kad pranašas buvo jų tarpe (Ez 2, 2-5) 
 
Atliepiamoji psalmė - Mūsų akys nukreiptos į Vieš-
patį, laukia, kad pasigailėtų. 
 
Antrasis skaitinys - Aš mieliausiu noru girsiuosi silpnu-
mais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje (2 Kor 
12) 
Evangelija - Tik savo tėviškėje taip negerbiamas 
pranašas (Mk 6, 1-6) 
 
Mišiolėliuose:  261   psl. - Mišių maldos 
 735   psl. - Mišių skaitiniai 
 1107 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
06 d. P Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė 
 Pr 28, 10-22a; Ps 91; Mt 9, 18-26 
 Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena 
 
07 d. A Pr 32, 23-33; Ps 17; Mt 9, 32-38 
08 d. T Pr 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a; Ps 33; Mt 10, 1-7 
 
09 d. K Šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas 
 Pr 44, 18-29. 45, 1-5; Ps 105; Mt 10, 7-15 
 
10 d. P Pr 46, 1-7. 28-30; Ps 37; Mt 10, 16-23 
11 d. Š Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas 
 Pr 41, 55-57; 42, 5-24a; Ps 33; Mt 10, 1-7 

Liepos 5 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

 
V. Siliūnienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Algis Bakaitis 
J. Prialgauskienė 

R. Marchertienė 
D. Lietuvninkienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Vasaros grafikas 

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 

Aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, 
kad Kristaus galybė apsigyventų manyje 

/2 Kor 12, 7-10/ 
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sugalvojo šio krašto Nepriklausomybę paskelbti liepos 4-
ąją, visai prie pat Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavi-
mo dienos liepos 6 d., nors tais laikais lietuviai dar nebu-
vo nustatę pirmojo sujungtos Lietuvos valdovo vainiko 
šventės. Kanadiečiai savo valstybės dieną švenčia liepos 
1-ąją. Visi kaip susitarę nori mus pagerbti. 
 Lietuvos vardas, kaip visi jau seniai žino, minimas 
Evangeliją skelbusio šv. Brunono gyvenimo aprašyme, 
galima poetiškai sakyti - pati Lietuvos “naujojo testamen-
to” pradžia. Gaila, kad Šv. Ansgaro biografijoje 150 m. 
prieš Brunoną nebuvo paminėtas Lietuvos vardas. Žino-
ma, tada mūsų pažįstami dabar Lietuvoje nešvęstų, nes 
būtų maždaug 1150-mečio sukaktis. 
 
 Mūsų tikėjimo istorija, Bažnyčios vystymasis per 
2000 m. pilnas minėtinų švenčių. Ką tik baigėsi apaštalo 
Pauliaus gimimo 2000-ieji metai. Mūsų krikščioniškasis 
paveldas pilnas gairių, nuostatų, įsakymų, taisyklių, dės-
nių, papročių, apeigų, tradicijų.... Tačiau tikėjimo širdis 
nėra nei Šventasis Raštas, nei Bažnyčios teisynas, nei 
popiežių mokymas, nei visa marga istorija. Kaip pirmasis 
skaitinys teigia – “Tegul bus žinoma, kad tautoje yra pra-
našas”. 
 Krikščionių ir pats vardas XIX a. lietuviškoje rašti-
joje buvo “kristionys”, nuo Kristaus (kaip anglų, vokiečių, 
ispanų ir kt. kalbomis). Mūsų žymiausias apaštalas Pau-
lius savo gyvenimu gražiai liudijo, kad jam gyventi reiškia 
Kristus, silpnas žmogus stiprus Kristuje. Tai yra kiekvieno 
ir kiekvienos paveldas, teisė ir pašaukimas. Asmeninis 
ryšys su gyvuoju Kristumi - krikščionybės esmė. Ne su 
idėja, istorijos minėjimu, įsivaizduojama būtybe ar pan., o 
Asmenimi. 
 Kaip įdomu, kad švenčiame Lietuvos vardą, gie-
dame “vardan tos Lietuvos”, o susirinkę Viešpatį šlovinti 
meldžiame “Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios”. Kaip Dievas gali būti taip arti žmonių ar žmonė-
se, klausia Jėzaus laikų Nazareto gyventojai. Dievo malo-
ne mums duotas gyvenimiškas atsakymas. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Švenčiame  
Lietuvos vardą 

         Šį savaitgalį daug mūsų pa-
žįstamų, giminių ar išvis apylinkės 
žmonių lankosi Lietuvoje ir daly-
vauja 1000-mečio šventėse. Nuo-
stabu, kad  JAV  steigėjai 1776 m.  

M eistro  
rankos prisilietimas 

 
Myra B. Welch 

 
Senas smuikas buvo sudaužytas ir subraižytas 

Ir nors vargu ar aukciono rengėjui 
Buvo verta gaišti dėl jo laiką, 

Jis laikė jį ir šypsojosi. 
“Siūlykite kainą, gerieji žmonės”, - sušuko. 

“Doleris, doleris!” Du! Tik du? 
“Du doleriai, kas daugiau?” 

“Trys doleriai - vienas, trys doleriai - du”. 
Parduota už tris... Bet ne, 

Iš salės gilumos atėjęs žilagalvis vyriškis 
Paėmė stryką, nuvalė dulkes nuo smuiko, 

Tada įtempė stygas ir pradėjo griežti 
Tyrą ir skaidrią lyg dangaus 
angelų giesmės melodiją. 

 
 
 
 
Kai muzika nutilo, aukciono rengėjas 

Tyliu balsu pasakė: 
“Siūlykite kainą”. 

Ir kartu su stryku laikė jį iškėlęs 
Tūkstantis dolerių! “Kas daugiau?” 
Du tūkstančiai. Trys tūkstančiai? 

“Trys tūkstančiai - vienas, trys tūkstančiai - du... 
Parduota!” 

Žmonės šypsojosi, kai kurie verkė, 
Jie nesuprato, kas pakeitė jo vertę.  

Jiems buvo atsakyta: 
“Meistro rankos prisilietimas”. 

 

Daugelis žmonių yra išderinti, 
Sudaužyti ir subraižyti nuodėmingo gyvenimo, 

Ir begalvei miniai jie siūlomi už grašius, 
Visai kaip tas senas smuikas... 

Stiklas vyno, žaidimai, - 
Ir žmogus keliauja į aukcioną. 

Jis keliauja - vienas, jis keliauja - du, 
Jis jau beveik iškeliavęs. 

Bet ateina Meistras ir kvaila minia 
Niekaip nesupranta, kaip 

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

 

Tūkstantmečio odisėja. 
Vienas vardas - Lietuva 

             “Tūkstantmečio odisėja” 
komanda kviečia visus lietuvius - 
kuriame krašte jie bebūtų - prisi-
jungti prie  Tūkstantmečio  garbei  
organizuojamo renginio. 

Liepos 5 d. , šiandien, 21 val. (Lietuvos laiku) 
(1 val. p. p. Amerikoje) 

Visame pasaulyje, kur tik yra lietuvių, vienu metu 
bus giedamas Lietuvos himnas. Prisijunkime. 

Mieli tautiečiai, 
 
            Norime džiugiai ir didžiuodamiesi Lietuva Jums 
pranešti, kad prieš 8 mėnesius iš Klaipėdos į žygį ap-
link pasaulį išplaukusi “Tūkstantmečio odisėja. Vienas 
vardas - Lietuva” artėja prie finišo! Atlikusi savo misiją 
– aplankiusi 26 lietuvių bendruomenes 20-yje šalių, 5 
žemynuose ir pakvietusi juos vieningai švęsti Lietuvos 
vardo tūkstantmetį, liepos 5-ąją, Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo – Valstybės dienos išvakarėse Odisėjos 
jachta „Ambersail” LTU 1000 sugrįš į gimtąjį krantą.  
 
            Odisėjos buriuotojų sugrįžimą į Tėvynę ir Lietu-
vos tūkstantmečio šventę įprasminsime ypatingai. Lie-
pos 5 dieną, 21 valandą Lietuvos laiku, visame pasau-
lyje, visur, kur tik yra lietuvių, visi vienu metu giedosi-
me Lietuvos himną. Būsime tauta, kuri pirmą kartą isto-
rijoje tokiu būdu garsiai ir išdidžiai visam pasauliui pra-
neš, kad Lietuvos vardui - tūkstantis metų! Iškilmingą 
istorinį įvykį tiesiogiai transliuos TV3 televizija. 
 
             Kviečiame Jūsų bendruomenę aktyviai įsijungti 
į šią istorinę patriotinę iniciatyvą. Manome, kad Lietu-
vos tūkstantmečio jubiliejaus proga ypač svarbu būti 
kartu visiems - lietuviams ir jų palikuonims, kurie jau-
čiasi lietuviais. Tikime, kad Lietuvos tūkstantmečiui 
pagarbą turi atiduoti visi – kuriantys savo gyvenimą 
Lietuvoje ir tie, kurie išvyko į kitus žemynus, tačiau iš-
laikė lietuvišką kultūrą. „Tautiškos giesmės“ giedojimo 
vaizdo įrašus, filmuotus įvairiose šalyse ir miestuose, 
surinksime iš viso pasaulio ir sujungę į vieną vizualinį 
kūrinį paskleisime visam pasauliui. 
 
          (Ištrauka iš  „Tūkstantmečio odisėjos” vadovo Rai-
mundo Daubaro laiško lietuviams) 
        Internete:  http://1000odiseja.lt/index.php/pageid/546 

        Visus Misijos narius ir svečius kviečiame 
šiandien prieš 1 val. p. p. rinktis lauke priešais 
bažnyčią ant kalnelio sugiedoti Tautišką giesmę. 

ŠIOS DIENOS SKAITINIŲ PAMĄSTYMAS 
 
 

           Šios dienos skaitinių tema yra 
pranašo dalia ir jo tykantys pavojai. Pra-
našas dažnai susilaukia nepalankios, 
net priešiškos klausytojų reakcijos.  
          Pirmajame skaitinyje vaizduoja-
mas pranašo Ezekielio pašaukimas. 

Dievas jam kalba: "Siunčiu tave pas tuos neklaužadas, 
kurie prieš mane sukilo... jie įžūlūs ir kietaširdžiai". Ne-
mažiau pavojinga buvo ir apaštalo Pauliaus  tarnystė.  
Jis nuolat kentėjo "kūno dieglį", kuris buvo jo nuolanku-
mo išbandymas. Jis sako: "Džiaugiuosi tad silpnumu, 
paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda, 
dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas".  
  
           Morkaus Evangelijos skaitinyje pakartojama ta 
pati pamoka. Jėzaus negirdi jo tautiečiai,  "jie piktinasi 
Juo". Jie neteikė Jėzaus žodžiams didelės reikšmės, 
nes  per daug gerai Jį pažino: Jis čia augo, čia gyveno 
Jo motina ir giminaičiai, ko galima iš Jo tikėtis? 
  
           Paklauskime savęs, ar mes dažnai nesame kritiš-
ki  kitiems, ypač tiems, kuriuos gerai pažįstame? Dievas 
mums kalba įvairiais būdais, kalba per kitus žmones, 
arba per įvairias situacijas... Kalba įvairiose aplinkybėse, 
kartais sunkesnėse ir  nesuprantamose.  Kalba mums 
per savo Sūnų Jėzų Kristų,  per Jo Žodį - Šventą Raštą.  
Kalba ir prašo: "Klausykitės, tikėkite, tikėkite!"  Evangeli-
joje skaitome, kad tikėjimo stoka gali uždaryti duris ste-
buklams, kuriuos Dievas  nori padaryti mūsų gyvenime. 
Viešpatie, stiprink mūsų tikėjimą. 
 
                                            Vincas Kolyčius iš Toronto   

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! 
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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 

        Viešpatie Jėzau, Tu iš mūsų pasirinkai sau kunigus 
ir pasiuntei juos skelbti Tavo žodį bei veikti Tavo vardu. 
Dėkojame Tau ir šloviname Tave už tokią didelę dovaną 
Bažnyčiai. Mes prašome Tave uždegti juos savo meilės 
ugnimi, kad jų tarnystė atskleistų Tavo buvimą Bažnyčio-
je. Kadangi jie tėra moliniai indai, meldžiame, kad Tavo 
galybė apsireikštų per jų silpnumą. Tegul suspaudimuose 
jie niekada nebūna sugniuždyti, abejonėse tenepraranda 
vilties, išbandymuose tenepalūžta, persekiojami tenesijau-
čia apleisti. Įkvėpk juos per maldą kasdien išgyventi Tavo 
mirties ir prisikėlimo slėpinį. Silpnumo valandą atsiųsk 
jiems savo Dvasią, padėk šlovinti dangiškąjį Tėvą ir melsti 
už vargšus nusidėjėlius. Per Šventąją Dvasią įdėk į jų lū-
pas savo žodį, o į širdis – savo meilę, kad neštų gerąją 
naujieną vargdieniams ir gydytų sužeistos širdies žmones. 
Tavo mylimajam mokiniui dovanota Motina Marija tebūna 
dovana ir kiekvienam kunigui. Tegul Marija, suteikusi Tau 
savo žmogiškąjį atvaizdą, padaro juos panašius į tavo die-
viškąjį paveikslą – Tavo Dvasios galia Dievo Tėvo garbei. 
Amen.  

KUNIGŲ METAI 2009—2010 

            Popiežius Benediktas XVI 
paskelbė ypatingus Kunigų metus 
ir žada šv. Arso kleboną Joną 
Mariją Vianėjų paskelbti „Visų pa-
saulio kunigų globėju“. Kunigų 
metai, kurie prasidėjo birželio 19 d. 

ir tęsis iki 2010 metų birželio 19-sios, bus skirti kunigų 
dvasiniam tobulėjimui skatinti. 
          Šiemet minimos šv. Arso klebono Jono Marijos Via-
nėjaus mirties 150 metinės. 
          Metų tema yra „Kristaus ištikimybė, kunigo ištiki-
mybė“. 2010 metų birželio 19 dieną Romoje bus sureng-
tas Pasaulinis kunigų suvažiavimas, kuriame taip pat daly-
vaus popiežius Benediktas XVI.  

          Kunigų metų proga ketinama išleisti „Vadovą nuo-
dėmklausiams ir dvasios tėvams“, pateiksiantį popiežiaus 
kalbų rinkinį apie kunigiško gyvenimo ir misijos nūdienos 
pasaulyje esmę.  Kunigų Kongregacija žada skelbti įvairias 
kitas Kunigų metams skirtas dvasines ir pastoracines ini-
ciatyvas, kurios bus derinamos su Bažnyčios vyskupijų 
ordinarais ir vienuolinių kongregacijų vyresniaisiais. 

            Prasidedant Kunigų metams popiežius Benediktas 
XVI dar kartą priminė XIX amžiaus prancūzų šventojo Jo-
no Marijos Vianėjaus, Arso kaimelio klebono, duotą pavyz-
dį. Mažas ir niekam nežinomas kaimelis, su dviem šimtais 
gyventojų, kur Jonas Marija Vianėjus buvo pasiųstas sielo-
vadiniam darbui, jo gyvenimo gale tapo vieta, kurion 
žmonės plūsdavo ne tik iš visos Prancūzijos, bet ir iš kitų 
šalių. Arso klebonas savo populiarumo paslaptį aiškindavo 
taip: sau nieko nepasilikęs, bet viską atidavęs Dievui ir 
žmonėms.  

          Arso klebono gyvenimas buvo dar vienas pavyz-
dys, jog dideliems darbams nereikia ypatingų sąlygų, ta-
čiau vidinio atsidavimo. 
                                                  (Pagal Bernardinai.lt) 

      “Geri kunigai - 
 tai malonė, kurios  

reikia melsti.”  
 

/Kauno arkiv.  
S. Tamkevičius/ 

MALDA  UŽ  KUNIGUS 

KELIAUJANČIŲJŲ IŠ LIETUVOS DĖMESIUI 

            Keliaujančiųjų iš Lietuvos ir turin-
čių vietos lagamine prašome sustoti Vil-
niaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Misijon 
atgabenti Šv. Raštų ir kitų religinių knygų. 
Darbo valandomis kreiptis į jėzuitų sekre-
torę Renatą Vilniuje, tel.: (5) 212-1715 
arba mob. 8-699-31956, Kaune - į ses. 

Prancišką Bubelytę, tel.: (37) 73-04-88. Iš anksto nuošir-
džiai dėkojame. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, liepos 5  
9 v. r. - už Bronislavą Garbaliauskienę 
-už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Praną Narį (S. ir S. Džiugai) 
-prašant Dievo palaimos Jeroslavai ir Eugenijui 
-už Eleną Grigaliūnienę 
-už Juozą ir Vytautą Sakalauskus 
-už Marytę, Joną ir Jurgį Kolytus 
-už Dominą Morkevičių 
-už Liuciją ir Petrą Daknius 
-prašant sveikatos Onutei ir Sigitui Korsakams 
(sesuo) 
-už Anelę ir Adomą Korsakus (dukra) 
-už Ramojų Petraitį ir tėvelius 
-prašant  palaimos ir sveikatos Grabliauskų šeimai 
-už tėvelius Lebeckus 
-už ponią Liaportą 
-už Joną Sabaliauską (sūnus) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Barborą Blinstrubas 

Pirmadienis, liepos 6 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, liepos 7 
8 v. r. - už Danutę Orentienę (Korzonai) 
-už Birutę Gudaitienę (Marija Bartkus) 
-už Oną ir Kazimierą Aukštinaičius (Bačinskienė) 

Trečiadienis, liepos 8 
8 v. r. - už Albiną Garūną (žmona) 
-už Agotą ir Kazimierą Bačinskus (Bačinskienė) 

Ketvirtadienis, liepos 9 
8 v. r. - už Julių Plaušinaitį (Kerelių šeima) 
-už Barborą ir Juozą Liutikus 

Penktadienis, liepos 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už Juozą Gvildį ir Viktorą Kalainą (Vanda Gvildienė) 

Šeštadienis, liepos 11 
8 v. r. - už Algį Stankus - Saulaitį (1 m.) (Romas ir Dalia) 
-už Vytą Kolį (Aldona Stasiulienė) 
-už Mariją Esą Pabedinskaitę - Fisher (sveikatos) 
-specialia intencija 

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 

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 



 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 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
 
 TELEPHONE 
  630 257-5613 or 708 769-8878 
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