
 

 

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. 135 (891) 2009 rugpjūčio 2 d. 
XVIII EILINIS SEKMADIENIS 
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Rugpjūčio 9 d. 2009 SEKMADIENIS 
XIX EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Šituo valgiu pasistiprinęs, Elijas 
keliavo iki Dievo kalno (1 Kar 19, 4-8) 
 
Atliepiamoji psalmė - Patyrinėkit ir pamatysit, kok-
sai Viešpats geras. 
Antrasis skaitinys - Gyvenkite meile, nes ir Kristus 
pamilo jus (Ef 4, 30—5, 2) 
Evangelija - Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš 
dangaus (Jn 6, 41-52) 
 
Mišiolėliuose:  266   psl. - Mišių maldos 
 749   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
03 d. P Sk 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21 
04 d. A Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas 
 Sk 12, 1-13; Ps 51; Mt 14, 22-36 
05 d. T Švč. Marijos didžiosios bazilikos pašventinimas 
 Sk 13, 1-2.—14,1.26-35;Ps 106; Mt 15, 21-28 
06 d. K Kristaus Atsimainymas 
 Dan 7, 9-14; Ps 97; 2 Pt 1, 16-19; Mk 9, 2-10 
 
07 d. P Šv. Sikstas II, popiežius; šv. Kajetonas 
 Įst 4, 32-40; Ps 77; Mt 16, 24-28 
 
08 d. Š Šv. Dominykas, kunigas 
 Įst 6, 4-13; Ps 18; Mt 17, 14-20 

Rugpj. 2 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Kęstutis Daugirdas 

A. Kamantienė 
O. Daugirdienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Janina Prialgauskienė 
Rimantas Griškelis 

I. Grigaitienė 
G. Arbačiauskienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Vasaros grafikas 

Rugpj. 9 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

V. Kerelytė 
L. Aleksienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Algis Bakaitis 
Rita Venclovienė 

S. Ambutienė 
S. Lisina 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  
Vasaros grafikas 

Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, 
bet dėl išliekančio 

 amžinajam gyvenimui. 
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Kunigų metų siekis – gilesnė dvasia, uolesni kunigai, kaip 
ir malda už esamus bei būsimus pašaukimus kunigystėn. 
Kilni mintis, būtinos pastangos. 
 Kunigas gali baimintis, kad “Kunigų metai” palaikys ar 
iškels kunigystę kaip luomą labiau negu vieną krikščioniškos 
bendruomenės tarnysčių. Luomo nuojauta liudija mūsų Misijos 
žmonių nedrąsa užlipti ant raudono kilimo prie altoriaus.  
            Įdomus pavyzdys būtų palyginti 500 m. galiojančią 
tvarką auklėti bei lavinti kandidatus. Jaunuolis ar vyras 
išvyksta į seminariją, 6-8 m. studijuoja, atlieka kiek prakti-
kos, mokosi kaip su žmonėmis ir tarp žmonių dirbti, tada 
siunčiamas sugrįžta į pasaulį parapijoje. Privalėtų viešu-
moje visada kunigiškus rūbus vilkėti. Mūsų aplinkos kultū-
roje dvasininkai dar gerbiami, sodinami pirmoje vietoje, 
kur nedrįsta kosėti, dairytis, šnibždėti ar nusišypsoti, o jei 
valgo, tai labai santūriai, kad nebūtų įtariami žmogumi. 
 Kitas būdas kandidatams ruoštis yra labiau gyve-
nimiškas. Kelių kraštų vyskupijose klierikai dvi savaites klau-
so paskaitų, dvi savaites dirba parapijose ar kitoje sielo-
vados srityje. Arba nedidelio miestelio kandidatas yra 35 
m. batsiuvys (kaip apaštalas Paulius buvo palapinių siu-
vėjas). Dirbdamas lanko savaitgalinius ar ilgesnius kur-
sus, ruošiasi tarnauti savo tėviškės kaimo aplinkoje, be 
didžiausio mokslinio laipsnio (pan. kaip dabar diakonai). 
Tokios dvasios vyskupas nešioja bespalvį ir beakmenį 
žiedelį ant piršto, pabučiuoja jo ranką pabučiavusios močiu-
tės rankas, kartu priklaupdamas, jei jį sveikinusi priklaupia. 
 Prieš mėnesį mūsų Misijos žiniaraštyje atspausti 
patarimai, kaip elgtis su savo parapijos klebonu ar kitokiu 
savo kunigu. Elgtis siūloma kaip su žmogumi (kuriuo jis 
kadaise buvęs?..). Labai reikšminga rašinio pastabų virti-
nė. Jeigu kunigas – žmogus, tai nebe atskiro (ir dar 
“aukštesnio”, “prakilnesnio”) luomo narys, o tiek pat norin-
tis įsipareigoti bei veikti Dievo karalystės labui, kiek kiek-
vienas tikintysis ir kiekviena krikščionė. Kadangi krikščio-
niška bendruomenė nėra piramidinė, o bendruomeninė, 
visi turi teisę bei galią pagal pašaukimą ir supratimą trum-
pam ar ilgam imtis tarnystės kitų labui.  
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Apie kunigus... 
(nesame kitokie) 

             Popiežius Benediktas XVI 
2009-2010 m. paskelbė “Kunigų 
metais”, o rugpjūčio 4 d. – kunigų 
globėjo, miestelio parapijos kle-
bono  šv.  Jono  Vianėjaus šventė.  

-Mama, mama! 
Šaukia vaikas. Mama klausia: 
-Kas atsit iko? 
-Koją  susitrenkiau, koją !  
-Nieko iki  vestuvių  užgis.  
-Aaaaaa! 

-Kas dabar? 
-Ji niekada neužgis. 
-Kodė l? 
-Aš noriu tapti kunigu.  

             Mano Dieve, jei mano lie-
žuvis neįstengia kiekvienu mo-
mentu kartoti, kad myliu Tave, 
noriu, kad mano širdis tai bylotų 
su kiekvienu dūžiu. Suteik man 
malonę kentėti dėl meilės Tau ir 
vieną dieną mirti be galo Tave 
mylint ...  /Šv. Jonas Marija Vianėjus/ 

Mes prašome jus, broliai, gerbti tuos,  
kurie darbuojasi tarp jūsų,  

vadovauja Viešpatyje 
 ir teikia jums pamokymų. 

/1 Tes 5, 12/ 

Visa, kas netiko mano planams,  
tikrai buvo įtraukta į Dievo planą.  

Aš vis tvirčiau įsitikinu,  
jog atsitiktinumų šiaip sau nebūna,  

kai juos regi Dievo šviesoje;  
kad visas mano gyvenimas 

 su menkiausiomis smulkmenomis  
buvo nubrėžtas Dieviškosios Apvazdos plane  
ir turi aiškią prasmę visa reginčio Dievo akyse. 

/Šv. Edita Štein/ 

Tau pavedu, Jėzau, visą savo pasitikėjimą. 
Nes dėl savo silpnybių visko bijau, 
bet dėl Tavo gerumo visko tikiuosi. 

/Šv. Margarita Marija Alakok/ 
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            Dvasinės atgaivos vakarai – kiekvieną trečiadienį 
7 val. vak. bažnyčioje: Šv. Rašto ištrauka, žodelis, pasida-
lijimas, malda ir giesmės. Visi kviečiami. (Praėjusios savai-
tės tema - Dievo artumas). 

D vasinės atgaivos vakarai 

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! 

             Šią vasarą Čikagos arkivys-
kupija misijų atstovu mums paskyrė 
pasijonistą kun. Blaise Czaja, kuris 
kalbės per visas kito sekmadienio, 
rugpjūčio 9 d. Mišias. Kun. Czaja 
kilęs iš Teksaso, dirbo Indijoje, da-
bar - Detroite.  

SVEČIAS 

           Pasijonistai yra katalikiškoji brolija, kurią įsteigė 
Šv. Kryžiaus Jonas 1720 m., parašęs šios kongregaci-
jos nuostatus, kurie buvo patvirtinti ir palaiminti popie-
žiaus Benedikto XIII. Pilnas brolijos pavadinimas yra 
Švenčiausiojo Kryžiaus ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kris-
taus Kančios basųjų brolių kongregacija. Trumpiau - 
Jėzaus Kristaus Kančios kongregacija. 
          Kongregacijos kūrėjo siekis buvo suburti broliją, 
kurioje darniai į bendrą visumą įsilietų trapistų (katalikų 
vienuolių ordinas, praktikuojantis griežtą drausmę bei 
tylos įžadus) regula bei jėzuitiškasis dinamiškumas. 
          Pasijonistų vienuolijos nariai dėvi šiurkščios vil-
nos tunikas su užrašu Jesu XPI Passio, reiškiančiu 
Jėzaus Kristaus Kančia, taip pat yra basi ar basomis 
avintys tik sandalus (tokia tradicija Vakaruose buvo 
pradėta šv. Pranciškaus Asyžiečio (1181)). 
          Pasijonistai, skirtingai nei daugelis kitų vienuolių 
ordinų, nesteigia mokyklų ar universitetų išskyrus semi-
narijas jų pačių nariams, pageidaujantiems įstoti į broli-
ją ar tapti kunigais. 
         Tradiciškai pasijonistų apaštalavimas apsiriboja 
pamokslavimu misijose bei rekolekcijose. Šv. Kryžiaus 
Jono teigimu, brolijos narių tikslas yra išmokyti žmones 
kaip  melstis, todėl neretai šiomis dienomis pasijonistai 
konsultuoja ir asistuoja kunigams, kai aukojamos Mi-
šios, klausoma išpažinčių ar lankant ligonius. Tebesant 
dideliam kunigų stygiui Jungtinėse Valstijose, vienuo-
liai dažnai įvardijami kaip asistuojantieji pastoriai skir-
tingose parapijose. 
       Šiuo metu skaičiuojama, kad penkiuose žemynuo-
se, 59 šalyse yra 2179 pasijonistai. XX-ame amžiuje 
yra buvę ir lietuvių pasijonistų, dažniausiai vedusių pa-
rapines rekolekcijas lietuvių parapijose JAV rytuose. 
Vienas jų - A. Motiejūnas - įsteigė lietuvišką moterų 
vienuoliją – Nukryžiuotojo Jėzaus seseris (būstinė 
Brockton, MA). 
 

(Red. vertimas iš anglų k. pagal wikipedia.org) 

           Pernai šioje metinėje programoje Misijoje kalbėjo 
vienuolė domininkonė, užpernai – kunigas iš Tanzanijos. 
Mūsų Misijos nariai bei lankytojai dosniai atsiliepė į misijo-
nierių prašymus. 

ŽINUTĖS 

• Ilgametis Misijos kapelionas kun. Algirdas Paliokas 
SJ liepos 20 d. atskrido atostogų, pakeliaus po Š. 
Ameriką ir Lietuvon grįš rugpjūčio 22-ą. 

• Praėjusią savaitę buvo atlikti pagrindiniai darbai sta-
tant  nuožulnų takelį vietoj buvusių trijų laiptų, kad 
žmonės ratukuose galėtų laisvai ir saugiai užvažiuoti 
arčiau altoriaus.  

• Misija dėkoja mūsų keliautojams, iš Lietuvos pargabe-
nusiems Šv. Raštų, katalikiškų žurnalų bei kitų knygų  
bibliotekai ir bažnyčios lankytojams. 

• Kryžių kalnelis liepos 25-ąją pasipuošė nauju kryžiu-
mi. Devintas (neskaitant varpinės) kryžius su Rūpinto-
jėliu, nukreiptas į vakarus. 

• Dėkojame liturginio komiteto vadovei Aldonai Kaman-
tienei, kas savaitę paruošiančiai visuotinės (tikinčiųjų) 
maldos prašymus sekmadienio Mišioms.  

• Dėkojame Tomui Rekašiui, taip rūpestingai nuplovu-
siam visus bažnyčios langus iš vidaus.  

• Psichologinės ir dvasinės paramos draugija kaip per-
nai, taip ir šį rudenį vėl rengs seminarus apie ištuoką, 
skyrybas. Galimos temos būtų apie ilgalaikę slaugą, 
netektį bei gedėjimą ir kitos. Tiek PLC, tiek liuteronų 
Ziono parapijos patalpose vėl veiks 8 savaitiniai susi-
tikimai skyrybas išgyvenusiems ar pasiekusiems iš-
tuokos slenkstį. 

• Misijos “bendruomenės diena” – rugsėjo 20 d., kai 
tebūna vienerios Mišios (10:30 val. r.), tarnysčių mu-
gė ir vaišės.   

• Tadas ir Rūta Kulbiai su savo penkiais vaikais grįžo iš 
tarnystės Etiopijoje, tuoj įsijungė į sendraugių ateiti-
ninkų stovyklą Dainavoje, kur vaizdais bei pasakoji-
mais supažindino su savanorišku darbu skirtingoje 
kultūroje ir visokiausiais nuotykiais, kuriuos aprašė ir 
labai gerame “bloge”. 

• Daina Norušytė rugpjūtį išskrenda krikščioniškai misi-
jai tolimose šalyse, išbus beveik metus. Jos tarnystę 
galima sekti: dainanorusis.theworldrace.org  

• Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 12:15 val. p.p. Misijos 
kiemelyje rengiama pabendravimo popietė su 
“Ateities” žurnalo vyr. redaktore Reda Sopranaite. 

• JAV LB Lemonto apylinkės valdyba nutarė atšaukti 
rugpjūčio 16d. planuotą gegužinę. 



Rugpjūčio 2, 2009                                                       XVIII EILINIS SEKMADIENIS                                                                          5 

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.  

 

       Popiežiaus Benedikto XVI-ojo mal-
dų intencijos šių metų rugpjūčio mėn.: 

              Kad viešoji nuomonė atkreiptų dė-
mesį į milijonus išstumtų bei pabėgėlių ir 
rastų tinkamą sprendimą, palengvinantį 
dažnai tragiškas jų gyvenimo sąlygas. 

          Kad daugelyje šalių dėl Kristaus vardo išpažinimo 
persekiojamiems ir diskriminaciją kenčiantiems krikščio-
nims būtų laiduotos žmogaus teisės, lygybė ir laisvė gy-
venti savo tikėjimu. 

MISIJOS 

TARYBA 

RINKLIAVA 

Liepos 12 d. 9 val. - $1143 
 11 val. - $1312 
 6val. - $272 

Liepos 19 d. 9 val. - $1601 
 11 val. - $1221 
 6val. - $248 

        Mieli Misijos nariai, 
 
       Parašyti šį kreipimąsi 
paskatino būtinybė ir troški-
mas kaip galima geriau atlik- 

ti tarybai ir man patikėtą darbą. Tarybos pirmininku buvau 
išrinktas prieš porą mėnesių. Kai pradėjau, dar nebuvau 
tikras, ką iš tiesų man reikės daryti. Po kiek laiko pradėjau 
suprasti. Taip pat sužinojau, kiek daug žmonių prisideda 
prie Misijos išlaikymo. 
            Misijos gyvenimas neapsiriboja vien šv. Mišių 
šventimu, yra dar ir rekolekcijos, religinės šventės, sve-
čiai, pokalbiai, sakramentai ir jų apeigos, įvairūs renginiai. 
Be viso to yra atliekami įvairūs administraciniai darbai: 
biudžetas, sąskaitos, algos, arkivyskupijos reikalai. Visų 
čia ir nesuminėsiu, tačiau akivaizdu, kad darbo yra daug. 
           Tėvas Antanas, Misijos taryba ir aš stengiamės 
dirbti Misijos labui, imamės naujų sumanymų, projektų, 
ieškome palankiausių būdų juos įgyvendinti. Visa tai sa-
vaime nepasidaro, bet mes atkakliai žengiame į priekį. 
            Suprantame, kad Misiją sudaro daug šeimų bei 
asmenų, kurie yra įvairaus amžiaus, senesnės ir naujos 
kartos, turintys savitą galvoseną, pomėgius ir norus bei 
reikalavimus. Būtų išties sunku nuspėti, ko kiekvienas 
tikimės ir laukiame iš Misijos. Tad kreipiamės į jus klaus-
dami ir prašydami pasidalinti savo idėjomis, pasiūlymais, 
kad kiek kas galėtumėte prisidėtumėte prie mūsų bendrų 
darbų. Kartu dirbdami galėsime tai atlikti geriau... dėl Die-
vo, dėl Misijos, dėl vieni kitų... 
            Prašome paskambinti į raštinę, parašyti Misijos 
elektroniniu paštu ar man asmeniškai adresu: 
 audriusrem@yahoo.com 
            Iš anksto nuoširdžiai dėkojame. 
 
                                                        Audrius Remeikis 

        Primename kandidatams, spalio 
mėnesį priimsiantiems Sutvirtinimo 
sakramentą, kad iki vasaros pabai-
gos jau turi būti atlikti visi geri darbai. 
Taip pat svarbu atsiminti, kad jums 
reikia susitikti su tėvu Antanu Saulai-

čiu pokalbiui apie sakramentą bei krikščionišką gy-
venimą, tarnystę ir pan. Prašome paskambinti į 
raštinę ar parašyti elektroniniu paštu programos 
vadovei Grasildai: grasilda@hotmail.com 

DĖMESIO!!! 
 KANDIDATAI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI 

             Rugsėjo mėnesį jau bus pradedama ruošti nauja 
grupė Sutvirtinimo sakramentui. Jaunuoliai, ne jaunesni 
kaip 13 m.,  kviečiami registruotis Misijos raštinėje. 
            Pasiruošimo programos  vadovė - Grasilda Reiny-
tė - Petkus. 
            Taip pat kviečiami raštinėje registruotis ir suaugu-
sieji, norintys priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ar Su-
tvirtinimo sakramentus. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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) 
-už mirusiuosius 
-už Vytautą Štilpą (2 m.) (sesuo) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už šeimą (Oną ir Andrių Pilvelius, Janiną Pilve-
lytę, 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 Anta-
ną Pavilonius bei Viktoriją ir Motiejų 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 (Masiulionienė) 

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) 
-už Marietta ir Jerrie Grazzini 
-už Henry Machala 

Sekmadienis, rugpjūčio 9  
9 v. r. - už Praną narį (K. ir J. Laukaičiai) 
-už Albertą Kapačinską (Adelė ir Petras) 
-už Kazį Kreivėną (A. ir E. Paužuoliai) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Marių ir Joną Šnekučius 
-už Ferdinandą ir Rolandą Kaunus 
-už Elzbietą ir Antaną Galminus 
-už Angelę ir Bronių Dirškus 
-už Reginą ir Edmundą Krištonavičius 
-už Eugenijų Kuciną 
-už Viktorą Kučą (Polikaičiai) 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Vilharminai 
-už Sandrą Lowery 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - specialia intencija 

Pirmadienis, rugpjūčio 10 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugpjūčio 11 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą ir šeimos mirusius 
-už Janę Paulauskienę (1 m.) 

Trečiadienis, rugpjūčio 12 
8 v. r. - už Janiną ir Antaną Račius (Masiulionienė) 
-už Judickus (Masilionienė) 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 
8 v. r. - už Robertą Kosmoną 
-už Eleną Grigaliūnienę 

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

Šeštadienis, rugpjūčio 15 
8 v. r. - už Michaliną Barauskaitę 
-už Aleksą Karaliūną (Kučų šeima) 
-už Izadarių Strauką ir Marcelę (vaikai) 
-už Feleminą Gudavičiūtę 
-už Rožę ir Augustę Sligte (D. Griganavičienė) 
-už Liudą Černiauską (Černių šeima) 
-už Mariją ir Antaną Černiauskus (Černių šeima) 



 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 
 
 CONTACT PERSON 
  Kristina Balniute 
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 SOFTWARE 
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