
 

 

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 (Misijos administratorė) - 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. 136 (895) 2009 rugpjūčio 30 d. 
XXII EILINIS SEKMADIENIS 

LAIKYKITĖS  

DIEVO ĮSAKYMŲ  

IR VYKDYKITE 

JUOS. 

/Įst 4, 2/ 
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Rugsėjo 6 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXIII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Atsivers kurtiesiems ausys, ne-
byliui atsiriš liežuvis (Iz 35, 4-7a) 
 
Atliepiamoji psalmė - Šlovinsiu Viešpatį, kolei gy-
vensiu! 
Antrasis skaitinys - Ar Dievas neišrinko vargdienių, 
kad jie paveldėtų karalystę? (Jok 2, 1-5) 
Evangelija - Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai 
kalba (Mk 7, 31-37) 
 
Mišiolėliuose:  270   psl. - Mišių maldos 
 760   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Jūs nieko nepridėkit prie žodžių, 
kuriuos aš jums perduodu. (Įst 4, 1-2. 6-8) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, kas gi galės tavo 
namuos pasilikti? 
 
Antrasis skaitinys - Būkite žodžio vykdytojai (Jok 
1, 17-18. 21b-22. 27) 
 
Evangelija - Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsiki-
bę laikotės žmonių padavimo (Mk 7, 1-23) 
 
Mišiolėliuose:  269   psl. - Mišių maldos 
 757   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
31 d. P 1 Tes 4, 13-17; Ps 96; Lk 4, 16-30 
 
01 d. A 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Ps 27; Lk 4, 31-37 
 
02 d. T Kol 1, 1-8; Ps 52; Lk 4, 38-44 
 
03 d. K Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažn. mok. 
 Kol 1, 9-14; Ps 98; Lk 5, 1-11 
 
04 d. P Kol 1, 15-20; Ps 100; Lk 5, 33-39 
 
05 d. Š Kol 1, 21-23; Ps 54; Lk 6, 1-5 

Rugpj. 30 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

Ses. Laimutė  
D. Kisielienė 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Algis Bakaitis 
Raminta Marchertienė 

V. Siliūnienė 
R. Žilienė 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

  
Vasaros grafikas 

Rugsėjo 6 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

A. Kamantienė 
P. Pranckevičius 

 
Vasaros grafikas 

 
11:00 

Svajonė Kerelytė 
Vytas Čuplinskas 

J. Maleiška 
J. Baužys 

 
Vasaros grafikas 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Vasaros grafikas 

Būkite žodžio vykdytojai,  
o ne vien klausytojai... 



NEBIJOTI BANDYTI 
Patty Hansen 

 
        Dvi sėklelės gulėjo viena 
šalia kitos derlingoje pavasario 
dirvoje.  
         Pirmoji tarė: “Noriu augti! 

Trokštu įleisti šaknis gilyn į dirvą ir prasikalti ūgliais pro 
kietą žemės paviršių... Noriu išskleisti švelnius pumpurus 
kaip vėliavas, pranešančias apie atėjusį pavasarį... Veidu 
noriu pajusti saulės šilumą, o žiedlapiais - gaivinančią 
ryto rasą!” 
           Ir ji augo. 
 
           Antroji sėklelė kalbėjo: “Man baisu. Leisdama 
šaknis į dirvą nežinosiu, kas ten, žemai tamsoje manęs 
laukia. O kas, jeigu skverbdamasi į viršų pro kietą žemės 
plutą sutraiškysiu savo švelnius pumpurus... O jei ir pa-
vyks išlysti į viršų, kokia nors sraigė bandys suėsti mano 
pumpurėlius. O jei pražysiu, vaikas mane nuskins ar 
išraus. Ne, verčiau palauksiu, kol bus saugu”. 
           Taigi ji laukė. 
 
           Kartą kieme kapstėsi višta, minkštoje ankstyvo 
pavasario žemėje ieškodama maisto. Suradusi delsiančią 
sėklą ją akimirksniu sulesė. 
 
           Pasakojimo pamokymas: nebijokite bandyti, iš-
drįsti, pasitikėti, rizikuoti ir augti. Jeigu delsite - gyveni-
mas jus gali praryti anksčiau nei tai pastebėsite. 
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pasiremti, kaip ištikimai rėmėsi Dievu. Tokia papuošta 
lazda Lietuvoje dovanojama ir 50 m. sutuoktuvių proga. 
Dalyvius jaudina, kai dar pajėgiai atrodantys žmonės prii-
ma lazdelę pasiremti. Kaip keista, nes nuo 2 m. amžiaus 
žmogus nori viską daryti pats, savo jėgomis. Kiek tėvų bei 
motinų išlaukia brangias minutes, kol dvimetis pagaliau 
apsirengia ar užsiriša batų raištelius. 
 Spauda ir liaudiška išmintis traukia vyrus per dan-
tį: kai vyras vairuoja, geriau valandą klaidžioja negu pasi-
klausia vietos gyventojo ar policininko. Jeigu suskaičiuo-
tume, kokie žmonės Senajame Įstatyme Dievo, o Evange-
lijose Jėzaus pagalbos prašo, rastume visą sąrašą vyrų ir 
tik kelias moteris. Kai teko kelerius metus patarnauti pa-
galbos linijoje Bostone, vyrai skambindavo šeštadienį ar 
per šventes, kai po sunkios savaitės darbe išgyvendavo 
savo vaikų ūžesį, įtampą su pervargusia žmona, prakiuru-
siu namo stogu, sugedusiais vamzdžiais... 
 Mūsiškė Psichologinės ir dvasinės pagalbos 
draugija šį rudenį numato kelius pašnekesius ar semina-
rus visuomenei. Švietėjiškuose susitikimuose psichologai/
ės, socialinės darbuotojos, dvasininkai atkreips mūsų dė-
mesį į reikšmingus išgyvenimus, gilius jausmus, nenumal-
domus klausimus: netektis ir gedulas, pagrįstos ir netikros 
baimės, emigracijos įtampa, bėdos ir išeitys santuokoje, 
smurtas visuomenėje ir šeimose, kaip tokiais atvejais sau 
ir kitiems padėti. (Tvarkaraštis kartojamas spaudoje ir šia-
me žiniaraštyje). Ateityje galime tikėtis reikalingų pokalbių 
su ilgą laiką sunkiai ligonius slaugančiais ir panašiomis 
temomis. Vyskupijos rengia seminarus ir lavins talkininkus 
imigracijos klausimais. 
 Ne jubiliejinės lazdos senatvėje atsiremti labiau-
siai reikia, o gyvenimiškos priemonės remtis vieni kitais. 
Tą vaidmenį atlieka ir įvairūs būreliai ar grupės. Tikra do-
vana yra du kart per savaitę turėti Anoniminių alkoholikų 
susirinkimą PLC bei telefono numerį kreiptis dėl šios ligos 
bei gydymo (708-691-4400, 630-674-5414).  
              Ištikimai ir uoliai kas pirmadienį ir ketvirtadienį, 
nuo 6 iki 10 val.vak. prie pagalbos telefono budi tarnystėn 
pasirengę asmenys. Su jomis ir jais galima pasikalbėti, 
išsipasakoti, gauti žinių apie įvairiausias pagalbos įstaigas  

Apie savitarpio  
paramą ir pagalbą 

           Labai gerbiamas ilgametis 
klebonas šventė 50 m. kunigystės. 
Prie padėkos bei laiminimo maldų 
priklauso apeiginė lazda,  kuria 
senelis  kunigas  galėtų  eidamas    

bei tarnybas (tel.: 866-438-7400, nemokamas). 
              Seklyčioje (Marquette Parko 71-oje gtv.) pirm. – 
ketv. galima kreiptis į socialinę darbuotoją. PLC turi LB 
apylinkės socialinių reikalų raštinę (tel.: 630-243-8611). 
              Nesame vieni pasaulyje. Čikagos arkivyskupija 
nuo 1844 m. veda įvairiausias programas ir projektus, nuo 
1917 m. Carito (Catholic Charities) vardu. Net apie 150 
įvairiausių įstaigų, globos namų, tarnybų priima žmones 
su įvairiomis laikinomis ar ilgalaikėmis bėdomis, lygiai 
kaip mūsų Misija, visos parapijos ir pavieniai žmonės re-
mia Catholic Charities veiklą. 
              Jėzus sako, kad Dievas Tėvas žino, ko mums 
reikia, o vis vien mes prašome. Socialinių, psichologinių, 
religinių įstaigų žmonės gali neturėti Dievui būdingos 
įžvalgos. Todėl kviečia ir siūlo laisvai kreiptis ir dalyvauti. 
 
                                              Tėvas Antanas Saulaitis SJ 
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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! 

D vasinės atgaivos vakarai 

          Dvasinės atgaivos vakarai – kiekvieną trečiadienį 7 
val. vak. bažnyčioje: Šv. Rašto ištrauka, žodelis, pasidaliji-
mas, malda ir giesmės. Visi kviečiami. Praėjusios savaitės 
tema - Šventosios Dvasios dovanos. Pagarbi Dievo baimė.  

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

              Kad Dievo žodis būtų geriau pažin-
tas, priimtas ir juo gyvenama kaip tikru 
laisvės ir džiaugsmo šaltiniu. 

          Kad dažnai su dideliais sunkumais susiduriantys 
Laoso, Kambodžos ir Mianmaro krikščionys pasitikėdami 
Šventosios Dvasios galia neprarastų drąsos skelbti Evan-
geliją savo broliams ir seserims. 

ŽINUTĖS 

• Misijoje susituokė Martynas Venckus ir Vilma Pet-
ruškevičiūtė. Liudininkai: Rasa Jurgelaitienė ir Er-
nestas Jurgelaitis. Sveikiname. 

• Gintaras ir Danguolė Rakauskai rugpjūčio 23-iosios 
Mišiose atšventė savo vedybinio gyvenimo sidabri-
nę sukaktį. 25 m. jubiliejaus laiminimo maldą kalbė-
jo kun. Gediminas Jankūnas. 

• Misijos giesmyno visa medžiaga jau paruošta, gai-
dos naujai perrašytos pagal būsimos knygos mat-
menis. Gaidų bei teksto korektūra užtruks kelias 
savaites. 

• Kun. Algirdas Paliokas SJ po atostogų JAV išskrido 
Lietuvon. Išleistuvių pusryčiuose rugpjūčio 21 d. 
pasidalijo savo įspūdžiais apie darbus Lietuvoje. 

• Kun. G. Jankūnas, studijuojantis Mundelein semi-
narijoje, pavaduos kun. Kęstutį Trimaką, kaip kas-
met išvykusį dėstyti Lietuvoje. Misijoje žada talkinti 
sekmadienio vakarinėse Mišiose. Rugpjūčio 23 d. 
visa bažnyčia pasveikino kun. Gediminą, tą dieną 
prieš šešerius metus pašventintą kunigu. 

• Vasaros keliauninkai atgabeno Šventojo Rašto knygų 
iš Lietuvos. Galima įsigyti zakristijoje. Ši trečioji laida 
turi patogius įspaudus Biblijos dalims atrasti. 

• Krikšto ruošos pokalbyje rugpjūčio 23-iąją dalyvavo 
aštuonios šeimos. Daiva Kisielienė kas mėnesį ap-
taria pačias apeigas ir Krikšto reikšmę, Misijos ka-
lendoriun įrašo datas bei valandas, atsakinėja į iš-
kilusius klausimus, padalija lankstinukus apie 
Krikštą, Šv. Rašto skaitinių bei maldų lapus, san-
trauką apie krikščionišką vaikų tikėjimo ugdymą. 

• Katalikiškoji White Pines mokykla iš PLC nusi-
krausto į nuosavą mokyklą. Prie zakristijos paliko 
daug vadovėlių. Anglų kalbos besimokantys pasii-
ma mokinių knygas dėl puikių pratimų ir žodyno 
tobulinimo uždavinių. Esama anglų kalbos, geogra-
fijos, matematikos, socialinių mokslų vadovėlių. 

• Rugsėjo viduryje Misija pradės muzikos varpelių 
vajų. Elektroniniai varpai skambins prieš pamaldas, 
per laidotuves, taip pat galės palydėti šventiškas 
giesmes. Varpų garsiakalbiams rėmai jau ant PLC 
stogelių užkelti. (Tos pačios bendrovės varpai jau 
kelerius metus plačiai naudojami Marijos Gimimo 
(Marquette Parke) bažnyčioje). Tokie buvo įrengti 
mūsų bažnyčioje, kai čia iki 1984-ųjų veikė vincen-
tiečių seminarija. 

          Mišios ir procesija vyks  
sekmadienį, rugsėjo 13 d., 

10:00 val. r.  
Marijos Gimimo bažnyčioje 

Marquette Parke  
(6812 South Washtenaw Ave.,  

Chicago, IL 60629)  
(vysk. Gustavo Garcia-Siller). 

Šiluvos šventė 2009 

            Rugsėjo 6 d. 12:00 val. p. p. PLC sodelyje LB 
Vidurio Vakarų apygarda kviečia visus į vasaros šventę, 
skirtą  "Baltijos kelio" 20-mečiui paminėti. 
           Mes - lietuviai, latviai, estai - susikibę rankomis 
pasidžiaugsime, kad jau du dešimtmečius esame laisvi, 
parodysime savo vienybę. Pasodinsime Baltijos tautų me-
delį -mūsų vienybės ir draugystės ženklą.  

KVIEČIAME Į GEGUŽINĘ 

          Šiandien, rugpjūčio 30 d., 12:45 val. p. p. PLC Mo-
terų renginių komitetas visus kviečia į gegužinę kiemelyje. 

BALTIJOS  KELIO  20-METIS 

          Šventiniai pietūs ir loterija vyks 12:30 val. p.p. 
Hilton viešbutyje (95 gatvė ir Cicero, Oak Lawn). Vietas 
užsisakyti tel.: 708-337-0193 arba 773-776-4600. 
          Bilietai pietums:  $45.00 asmeniui 
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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 
Ray Bianchi. Tel.: 847-226-4075 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija 
kviečia dalyvauti Bendruomenės Mišiose 

 
RUGSĖJO 20 D., 10:30 val.r. 

Tai bus vienintelės savaitgalio Mišios Misijoje. 
Po pamaldų - tarnysčių mugė ir vaišės. 

 

PSICHOLOGINĖS IR DVASINĖS PAGALBOS DRAUGIJA 

Paskaitų ir pašnekesių tvarkaraštis 

“Netektis ir gedulas” – Nora Aušrienė 
 Ziono parapijoje: rugsėjo 27 d., 1:00 val.p.p. 
 Lemonte: spalio 4 d., 12:15 val.p.p. 
 
“Mūsų baimės ir kaip su jomis gyventi” – Nora Aušrie-
nė, Rasa Cicėnienė. 
 Ziono parapijoje: spalio 18 d., 1:00 val.p.p. 
 Lemonte: spalio 25 d., 12:15 val.p.p. 
 
“Smurtas šeimoje” – keli pranešėjai. 
 Lemonte lapkričio 5 d., 7 val. vak. 
            (Ev. liuteronų Ziono bažnyčia – 9100 S Menard, 
 Oak Lawn. 
 Lemonte – PLC 

3 min. susikaupimas -  
rekolekcijos kasdien 

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

 

          Kad ir koks perpildytas būtų mūsų dienos tvarka-
raštis, gražu ir reikalinga atrasti nors vieną mažą dvasi-
nį intarpą.  “Trijų minučių susikaupimas – rekolekcijos” 
– Čikagos Lojolos leidyklos iPhone ir iPod kasdienė 
muzikos, minties ir maldos akimirka. Žr. 
www.loyolapress.com/app (3-Minute Retreat). 

“Ranka rankon paveikime žmoniją Kristaus vardu” 

            Toks yra Šiaurės Amerikos ateitininkų 2009-2010 
veiklos metų šūkis. Besiruošiant XVI-tajam Ateitininkų 
kongresui, taryba skatina tam ruoštis šį šūkį įgyvendinant 
savo veikloje ir gyvenime.  

           Rugsėjo  4 – 7 dienomis visoms sąjungoms pri-
klausantys ateitininkai yra kviečiami į Dainavos stovykla-
vietę. Bus paskaitų, pašnekesių, vakarinių programų bei 
progų pabendrauti gražioje rudenėjančioje gamtoje. 

“Ateities” žurnalo vyr. Redaktorė R. Sopranaitė 
nuoširdžiai dėkoja Čikagos sendraugių valdybos nariams: 
Jolitai Kisieliūtei - Narutienei, Irenai Karoblytei, Onai Dau-
girdienei, Vytui Čuplinskui; jų talkininkams: Ramunei Ku-
biliūtei, Dainai Čyvienei, Grasildai Reinytei - Petkienei, 
Rimui Kamantui ir PLC už suorganizuotą susitikimą, už 
galimybę pristatyti „Ateitį“, pabendrauti su ateitininkais ir 
jų bičiuliais. 

Ačiū visiems susirinkusiems už domėjimąsi ir para-
mą „Ateičiai“, suruoštas vaišes, geranoriškumą ir atvirumą. 

R. SOPRANAITĖS PADĖKA 

RINKLIAVA 

Rugpjūčio 9 d. 9 val. - $957 
 11 val. - $1402 
 6val. - $197 
                                  Už kavą - $78 

Rugpjūčio 16 d. 9 val. - $1715 
 11 val. - $1441 
 6val. - $327 
                                  Už kavą - $170 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, rugpjūčio 30  
9 v. r. - už Eleną Grigaliūnienę 
-už Napaleoną (1 m.) (žmona) 
-už Danutę Orentienę (A. ir D. Urbučiai) 
-už Agotą ir Juozą Savickus (dukra) 
-už brolį Antaną (Bronius) 
-už Eugenijų Bliuvą (žmona) 
-už Juozą Ališauską (Marija) 
-už Marytę Grukauskienę (Krasauskų šeima) 
-už visą šeimą 
-prašant sveikatos Jonui (sesuo) 
-už Aleksą Karaliūną (Širkai) 
-už Rasą Lapkienę (Dalia Narienė) 
-už Adolfiną Urbonienę (Dalia Narienė) 
-už Igną Bubelį 
-už pamirštas sielas 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Ingą (šeima) 

Pirmadienis, rugpjūčio 31 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugsėjo 1 
8 v. r. - už Petrą Pupių 
-už Anastaziją Montvidienę 

Trečiadienis, rugsėjo 2 
8 v. r. - už Rasą Poskočimienę (J. ir V. Maleiškos) 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 
8 v. r. - už Stasį Arnauską 
-už Kazimierą ir Bronislovą Rimkus 

Penktadienis, rugsėjo 4 
8 v. r. - už Vytautą Musonį (Zita ir Birutė) 

Šeštadienis, rugsėjo 5 
8 v. r. - už Veroniką Mašiotienę (Kronai) 
-už Vytautą Šoliūną (A. ir J. Mockaičiai) 
-už Bronių Kirklį (duktė) 

Šv. Mišių užprašymas 
Sudėtinės Mišios laikomos du kartus per savaitę - 
šeštadieniais 8 val. r. ir sekmadieniais 9 val. r. Kvie-
čiame prisidėti ne vėliau kaip prieš savaitę.  

Sekmadienis, rugsėjo 6  
9 v. r. - už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Praną Narį (Boese šeima) 
-už Kazį Kreivėną (Kronai) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Audrių ir Vilhelminą 
-už Vitalį Damijonaitį (žmona ir duktė) 
-už Eleną Rukienę 
-už Stasį Dargį (Bronė Barakauskienė) 
-už Danutę Beniušienę (duktė) 
-už Anelę Bylaitę (duktė) 
-už Hortenziją Šapalienę (dukros) 
-už Viliją Bisigirskienę (7 m.) 
-už Jim Wilder (Van Brown) 
-už pamirštas sielas 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Julijoną (20 m.) ir Juozapą (41 m.) Dubinskus  

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

Antradienis, rugsėjo 8 
8 v. r. - už Sigitą Miknaitį 
-už Oną Juraitienę (sūnus su šeima) 

Trečiadienis, rugsėjo 9 
8 v. r. - už Eleną Grigaliūnienę 
-už Eleuterijų Bačinską (31 m.) (Bačinskienė) 

Ketvirtadienis, rugsėjo 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už Mackonių mirusius 

Penktadienis, rugsėjo 11 
8 v. r. - už Bernadetą Reinienę 
-už Vytautą Bruzgį (2 m.) (draugė) 

Šeštadienis, rugsėjo 12 
8 v. r. - už Henriką ir Martiną (sesuo) 
-už Tomą Mažeiką (sesuo ir sūnėnas) 
-už Aleksą Karaliūną (Širkai) 
-už Janiną Mikutaitienę (Vida) 
-už Veną Šimaitis 



 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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