
 

 

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. 138 (897) 2009 rugsėjo 13 d. 
XXIV EILINIS SEKMADIENIS 

TIKĖJIMAS, 

JEI NETURI 

DARBŲ,  

YRA MIRĘS. 

/Jok 2, 17/ 
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Rugsėjo 20 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXV EILINIS SEKMADIENIS (Bendruomenės diena) 
 
Pirmasis skaitinys - Mirtim negarbinga pasmerkim jį 
žūti (Išm 2, 12. 17-20) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpats palaiko mano gyvybę. 
 
Antrasis skaitinys - Teisumo vaisius sėjamas taiko-
je tiems, kurie neša taiką (Jok 3, 16—4, 3) 
 
Evangelija - Žmogaus Sūnus bus atiduotas prie-
šams... Kas trokšta būti pirmas, visiems tetarnauja! 
 
Mišiolėliuose:  272   psl. - Mišių maldos 
 765   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Daviau savo nugarą mušantiems 
(Iz 50, 5-9a) 
 
Atliepiamoji psalmė - Vaikščiosiu aš akivaizdoj 
Dievo pasauly - tarpe gyvųjų. 
 
Antrasis skaitinys - Tikėjimas, jei neturi darbų, yra 
miręs (Jok 2, 14-18) 
 
Evangelija - Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui rei-
kės daug iškentėti (Mk 8, 27-35) 
 
 
Mišiolėliuose:  271   psl. - Mišių maldos 
 763   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
14 d. P Šv. Kryžiaus Išaukštinimas 
 Sk 21, 4b-9 (Fil 2, 6-11); Ps 78; Jn 3, 13-17 
15 d. A Švč. Mergelė Marija Sopulingoji 
 Žyd 5, 7-9; Ps 31; Jn 19, 25-27 
 
16 d. T Šv. Kornelijus ir Kiprijonas, kankiniai 
 1 Tim 3, 14-16; Ps 111; Lk 7, 31-35 
17 d. K Šv. Robertas Belarminas, vyskupas 
 1 Tim 4, 12-16; Ps 111; Lk 7, 36-50 
18 d. P 1 Tim 6, 3-12; Ps 49; Lk 8, 1-3 
 
19 d. Š Šv. Januarijus, vyskupas 
 1 Tim 6, 13-16; Ps 100; Lk 8, 4-15 

Rugsėjo 13 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Pranas Pranckevičius 

O. Daugirdienė 
I. Kazlauskienė 

Kovas Rugienius 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Irena Vilimienė 
Vainis Aleksa 

J. Prialgauskienė 
P. Domanskienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  

Rugsėjo 20 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI  PATARNAUTOJAI 
 

10:30 
 

Margarita Matuliauskienė 
 

S. Ambutienė, V. Kerelytė 
 

Simona ir Greta Limontaitės 

Vienintelės 
Mišios 

Vytautas Matuliauskas L. Aleksienė 
G. Arbačiauskienė 

Tadas Vildžiūnas 
Tomas Čyvas 
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čias. Per likusias tris ar septynias dienas žmogus daugiau 
nesisiūlai virtuvėje talkinti, nes namuose užsiliks pirmykš-
tis įspūdis apie svečio dosnią ir paslaugią širdį. 
 Visai kitaip su ištikimomis ir įprastomis tarnybomis, 
kurių ilgainiui nebepastebime. Gi prieš Mišias bažnyčioje 
kėdės jau sustatytos, altorius ir zakristija sutvarkyti, kažkas 
pasirūpina rinkliava, dar kiti padeda dalyti Komuniją, po pa-
maldų laukia šviežia kavutė su pyragu ar tortu, keturi penki 
vyrai skaičiuoja rinkliavą, antradienį dvi moterys suveda są-
skaitas, nuneša į banką, kasdien kompiuteryje įrašomos pa-
jamos, išlaidos, apskaita, vieną dieną išrašomi visi čekiai, dar 
kažkas atsakinėja telefoną, parengia pranešimus, žiniaraštį, 
viena motina veda pokalbius su tėvais ir krikšto tėvais... Vis-
kas (ir dar daugiau) kaip laikrodis. Kažin kas kažin kada ka-
žin kaip viską sutvarko. 
 Misijoje galime džiaugtis savanorių talka. Kai vysku-
pija reikalavo skirtingų žmonių pinigams bei čekiams tvarkyti, 
padėti sutiko keturios moterys. Kai staiga reikia rinkliavos 
rinkėjų, žmonės neatsisako. Kiekvienas kuklus ar sudėtingas 
renginys supamas geros širdies ir miklių rankų žmonių.  
 Misijos Bendruomenės diena – proga pažinti įvai-
riausias mūsų ir dar kitų labdaringas ar visuomenines tar-
nybas. Prie kiekvienos veiklos budi dalyvis, galintis paaiš-
kinti, sudominti, užsirašyti. Kai kur bus net lankstinukai ar 
lapeliai. Bendruomenės diena – proga įsirašyti, pakeisti 
savanoriškos veiklos sritį, papildyti savo darbų tvarkaraštį. 
 Iš savo ankstyvesnio gyvenimo prisimenu p. Vy-
tautę, kas sekmadienį Vilniaus Šv. Jonų bažnyčion atne-
šančią savo darželio gėlių puokštę. Arba Šv. Jonų zakris-
tijoną Saulių, rūpestingai tvarkantį santuokoms dokumen-
tus bei pranešimus, be atgaivos kalbinantį būsimus sava-
norius, išklausantį vargstančių žmonių širdis. Arba Čika-
gos Šv. Kryžiaus zakristijonę, kurios tvarkomoje erdvėje 
viskas šviesu, tvarkinga ir paruošta. Iš vaikystės prisime-
nu senutę Barborą, kuri kasdien žvakutes tvarkydavo – 
nemokėjo rašyti, bet mokėjo tai, kas svarbiausia. 
 Mūsų Bažnyčia ir mūsų misija – bendruomenės, 
kurių gyvybė remiasi Dievo įkvėpta gyva, dosnia dvasia.  
 
                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ  

Kuo pasitarnaujame... 
           Amerikiečiai sako, kad pir-
masis įspūdis labai svarbus. Todėl 
kelionėje svečiuodamasis šeimoje 
pirma proga pasisiūlau indus plauti. 
Sukrėsti šeimininkai jokiu būdu 
šiam siūlymui nepritaria, gi  esi  sve-           

         Noriu linkėti, kad kiek-
vieną dieną paženklintum bent 
vienu artimo meilės darbu. Ki-
taip tavo nugyventa diena liks 
beprasmė. Patikėk, mums at-
seikėtas laikas per daug trum-
pas, kad leistume sau gyventi 

vien dėl savęs.  /Kun. V.Rudzinskas “Tu gali”/ 

Žmonės ne tik turi žinoti, ko Dievas nori iš  
mūsų įvairiose gyvenimo situacijoje.  

Žmogus privalo daryti tai, ko nori Dievas.  

          Gyd. A. J. Croninas knygoje “Nuotykiai dvie-
juose pasauliuose” yra pasidalijęs gražia patirtimi iš 
savo darbo vienoje kalnakasybos įmonėje. Kartu su 
juo dirbo to rajono medicinos sesuo, kuri daugiau 
kaip dvidešimt metų ištikimai ir kantriai, ramiai ir 
meiliai tarnavo žmonėms. Nors pacientai ją labai mė-
go, tačiau jos atlyginimas buvo visai nedidelis. Kny-
gos autorių nustebino jos pasiaukojimas ir kilniadva-
siškumas. Jis manė, kad moteris nusipelno geresnio 
atlyginimo, todėl jos paklausė: 
          - Kodėl nereikalaujate, kad jums mokėtų dau-
giau. Juokinga dirbti už tokią mažą sumą. 
            Jinai nusišypsojo ir tarė: 
         - Man užtenka, kad galėčiau normaliai gyventi. 
          - Tai netiesa, - nenusileido gydytojas. - Turėtumė-
te uždirbti nors truputį daugiau. Dievas mato, kad to 
nusipelnėte. 
            Moteris nutilo. Tebesišypsodama ramiai atsakė: 
            -  Gydytojau, jei Dievas žino, kad to nusipelniau,  
tai tai ir yra svarbiausia. 
 
         Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. 

/Mt 6, 4/       

         Tik kartą pereisiu šią 
žemę. Gėrį, kurį galiu pa-
daryti dabar, meilumą, kurį 
galiu parodyti bet kuriam 
žmogui, turiu rodyti dabar 
ir neatidėlioti ateičiai. Nes 

antrą kartą pro čia nebeisiu.  /Stephen Gullet/ 
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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! 

            Spalio 18 d., sekmadienį, 7 val. vak. PLC konfe-
rencijų kambaryje vyks lietuvių anoniminių alkoholikų (AA) 
grupės “Viltis” atvirų durų susitikimas. Kviečiami apsilan-
kyti visi tie, kuriems vienaip ar kitaip yra aktualūs AA gvil-
denami klausimai, problemos ir jų sprendimai.  

KRIKŠTAS 

     ... kiekvienas tepasikrikštija vardan 
Jėzaus  Kristaus,  kad  būtų  atleistos 

jums nuodėmės, tada 
gausite Šventosios 
Dvasios dovaną.”  

Gustas Jasaitis 
(Homer Glen) 

 
Tėvai:           Antanas ir Kristina (Seliugina) Jasaičiai  
Krikšto tėvai: Edgaras Seliuginas, Karolina Jasaitytė           

Gabija Julija Audiejaitytė 
(Downers Grove) 

 
Tėvai:           Artūras ir Danutė (Burauskaitė) Audiejaičiai 
Krikšto tėvai: Sigitas Kairys, Kristina Audiejaitytė           

Gytė Margarita Sprindytė 
(Vilnius) 

 
Tėvai:           Giedrius ir Agota (Žegūnytė) Sprindžiai  
Krikšto tėvai: Linas Sprindys, Eglė Sprindienė           

 AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE 
 
     Meldžiamės už amžinybėn iškeliavusią Oną Lukienę. 
Nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir artimuosius. 

            Praėjusiojo sekmadienio šv. Mišiose bendruome-
ninį giedojimą papildė operos solistai Deivis Norvilas ir Min-
daugas Gylys, dainuojantis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teat-
ruose, Klaipėdos universiteto menų fakulteto lektorius. 
 
 Misijos raštinė bus įrengta buvusioje PLC krautu-
vėlėje, šalia bažnyčios dešinėje pusėje. Užtruks kiek laiko 
pilnai įsikurti, sudėti baldus, priemones ir kt. bei suvesti 
laidus kompiuteriams ir kitiems prietaisams.  

        Naujoji Sutvirtinimo grupė (2009-
2010 m.) su vadove Grasilda Petkiene susi-
tinka šiandien, rugsėjo 13 d., 1 val. p.p. 
bažnyčioje. 

SUTVIRTINIMO GRUPĖS SUSITIKIMAS 

    Spalio 3 d., šeštadienį, 4 val. p.p. vysk. Gusta-
vo Garcia-Siller suteiks sakramentą 22-iems jauniems 
žmonėms. Šioje Sutvirtinimo šventėje kviečiami dalyvauti 
ir Misijos nariai, kadangi šį kartą Sutvirtinimo grupė nėra 
didelė, bus pakankamai vietos bažnyčioje. Tuo būdu pa-
laikysime krikščioniško gyvenimo kelionei pasiryžusį jauni-
mą ir pasidžiaugsime šia Šv. Dvasios dovanų ypatinga 
švente. 

ŽINUTĖS 

            White Pines akademija persikėlė iš PLC į nuosavą 
pastatą Bell Rd., maždaug ties 115 gatve. Kristaus legio-
nierių vienuolijos globojama katalikiška pradinė mokykla 
14 m. nuomojo PLC patalpas ir šiokiadieniais šventė savo 
Mišias mūsų bažnyčioje. Dabar mokykla vadinasi Everest 
Academy. Kaspiną perkirpo pagrindiniai rėmėjai ir Čika-
gos pietvakarių pavyskupis Gustavo Garcia-Siller. Nauja 
mokykla pastatyta per aštuonis mėnesius, šiemet turi 75 
mokinius. Misijai šventinimo apeigose atstovavo kapelio-
nas bei Jonas ir Vida Maleiškos. Aplinkinių parapijų klebo-
nai papildė vienuolijos kunigų ratą prie altoriaus. 

Spalio 23-25 d. šv. Brunono misijos ir Lietuvos 
vardo sukaktį Čikagoje su lietuviais švęs JAV vyskupų 
konferencijos pirmininkas, Čikagos arkivyskupas kardino-
las Francis George OMI. 

Spalio 25 d., sekmadienį, 3 v. p.p. Šventojo 
Vardo Čikagos katedroje kard. F. George OMI ir arkivysk. 
S. Tamkevičius SJ koncelebruos iškilmingas šv. Mišias 
tūkstantmečiam krikščionybės keliui Lietuvoje atminti. Po 
šv. Mišių vyks vaišės katedros parapijos salėje. 

            Pradėjo veikti kelios naujos lietuviškos katalikiškos 
internetinės svetainės:  
•      brolių benediktinų - www.palendriai.lt 
•      Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindžio leidiniai -   

"Kronika" ir "Aušra": http://www.lkbkronika.lt/ 
•      Lietuvos katechetikos centras: www.ltkc.lt 
•      www.jaunimui.com 
•      moterims - www.tapati.lt 

         DĖMESIO! Rugsėjo 22 d., antradienį, nuo 11 val. 
r. iki 2 val. p.p. Didžiojoje salėje bus galima pasiskiepyti 
nuo gripo ir plaučių uždegimo. Su savimi reikia turėti 
“Medicare” kortelę. 

         Rugsėjo 25 d., penktadienį, 6-7 val. vak. seserys 
kazimierietės visus kviečia tylios maldos valandėlei jų vie-
nuolyno koplyčioje. Raginama melstis už pašaukimus, kuni-
gus bei savo asmenines intencijas. Tel.: 630-243-8349 
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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 

Maloniai visus kviečiame dalyvauti  
Bendruomenės Mišiose 

 
RUGSĖJO 20 D., 10:30 val.r. 

Tai bus vienintelės bendros  
sekmadienio Mišios Misijoje. 

Po pamaldų - tarnysčių mugė ir vaišės. 

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

 

KITĄ SEKMADIENĮ - MISIJOS BENDRUOMENĖS DIENA!!!  

            Bendruomenės dieną dalyvaus svečiai iš Vilniaus 
– Darius ir Renata Brazioniai. Jiedu savanoriauja Šv. Jo-
nų bažnyčioje, globodami paauglius, su kuriais stovyklau-
ja, dalyvauja šventkelionėse, talkina jaunimo sielovadoje 
Eucharistinio Jėzaus seserų centre Moldovoje, skaito ir 
gieda Mišiose, vaidina šventėse. Renata Brazionienė yra 
jėzuitų sekretorė Šv. Kazimiero bažnyčioje. Renata ir Da-
rius ves Sutvirtinimo kandidatų rekolekcijas, kalbės Misijo-
je per kavutę. 
 Tarptautinės tarnystės stalą tarnysčių mugėje 
turės Tado ir Rūtos Kulbių šeima, metus savanoriavusi 
Addis Ababoje, Etiopijoje.   
             Taip pat dalyvaus bei savo stendus turės: ateiti-
ninkai, AA grupė “Viltis”, “Baltic Jesuit Project”, Lietuvių 
fondas, PLC, “Saulutė”, mokyklėlė “Žiburėlis”, skautai, 
“Vaiko vartai į mokslą”  ir kitos organizacijos. 
              Kaip ir kasmet Misijos nariai ir svečiai bus kvie-
čiami ir skatinami prisijungti prie įvairaus pobūdžio tarnys-
čių bei didesnių ar mažesnių darbų, reikalingų Misijos ir 
jos žmonių gerovei. 

BENDRUOMENĖS DIENĄ 

           Naujieji elektroniniai varpai Misijo-
je skamba kasdien 12 ir 6 val. vak., tradi-
ciniu Viešpaties angelo maldos metu. 
Prieš visas trejas sekmadienio Mišias 

pranešama 5 min. iš anksto. Varpus galima įjungti ir lai-
dotuvėms, vestuvėms ir kitoms progoms. Jie taip pat 
tinka pritarti giesmėms ar groti religinę muziką.  
        Maloniai kviečiame prisidėti prie šiandien praside-
dančio varpų vajaus. Labai dėkojame. 

ELEKTRONINIAI VARPAI 

RINKLIAVA 

Rugpjūčio 23 d. 9 val. - $1222 
 11 val. - $1471 
 6val. - $190 
                                  Už kavą - $78 

Rugpjūčio 30 d. 9 val. - $1317 
 11 val. - $1945 
 6val. - $395 
                                  Už kavą - $28 

       Papildomų rinkliavų atveju čekius prašome 
rašyti Matulaitis Mission vardu. 

       “Bendrystę žmonės sukuria patys, ji neateina 
iš kito, ji visų pirma ateina iš manęs, nes trokštu su 
kitais žmonėmis, su kitu žmogumi kuo nuoširdžiau 
bendrauti...”             /Tėvas Antanas Saulaitis SJ/ 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, rugsėjo 13  
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Kazimierą ir Kostą Lingius (dukra) 
-už Antaniną ir Antaną Deraškus 
-už Robertą Kozmoną 
-už Nidą ir Romą Misiulytes (tėvai) 
-už Vytautą Šoliūną (Naručiai) 
-už Aleksandrą ir Igną Pakulius (šeima) 
-už Oną Juraitienę (dukra ir sūnus) 
-už Stasį Dargį (S. Bacevičienė) 
-prašant Dievo palaimos Tomukui ir Juozui 
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 
-už Bronę, Juozą ir Joną Vadopalus 
-už Akvilę Zabulionienę (4 m.) (sūnus su šeima) 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Paulių Liandsbergą ir Retrauskų šeimą 
-prašant Dievo palaimos Rūtelei ir Jurgitai 
-dėkojant už Ateitininkų namus 
-už Mariją Žukienę (1 m.) 
-už Vytą ir Virginiją Balnius 
-prašant Dievo palaimos Lukšių šeimai 
-už Boleslovą Urboną (2 m.) (dukra su šeima) 
-už Oną Pipirienę (1 m.) 
-už Ingos šeimą 
-už Adelę ir Vaclovą Juškus (sūnus) 
-už Mortą ir Ignacą Budreckus 
-už Algirdą Budrecką 
-už Marijoną ir Andrių Jasilionius 
-už Joną Petrauską 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Julių Rekašių, Povilą Sobieskį ir Grubins-
kų šeimos mirusius 

Pirmadienis, rugsėjo 14 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugsėjo 15 
8 v. r. - už Masilionių šeimos mirusius (Masilionienė) 
-už Konstanciją ir Edvardą Rušius 

Trečiadienis, rugsėjo 16 
8 v. r. - už Eleną Keliuotienę 
-už Oną Žilionienę (30 d.) 
-už Širmulių ir Germanų mirusius 

Ketvirtadienis, rugsėjo 17 
8 v. r. - už Gintarą Dygaitį 
- už Mikasę Karnilaitę (25 m.) 

Penktadienis, rugsėjo 18 
8 v. r. - už Arvidų šeimą (Danutė) 
-už prel. Juozą Prunskį, Anelę, Vladą ir Joną (sesuo) 

Šeštadienis, rugsėjo 19 
8 v. r. - už Genovaitę Gudavičienę 
-už Antaną Paukštį (duktė ir šeima) 
-už Milukų šeimą ir vaikus 
-už Antaną Katviską 
-už seselę Veroniką Beišytę (5 m.) 

Sekmadienis, rugsėjo 20 - Bendruomenės diena 
 
10:30 v. r. - už Misiją 
Pirmadienis, rugsėjo 21 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugsėjo 22 
8 v. r. - už Eleną Grigaliūnienę 
-už Veroniką, Joną Tumasonius ir šeimą 

Trečiadienis, rugsėjo 23 
8 v. r. - už Rasą Poskočimienę (Petry ir Budrių šeimos) 
-už Kristiną (sėkmės moksle) 

Ketvirtadienis, rugsėjo 24 
8 v. r. - už Birutę Gudaitienę (Marija Bartkus) 

Penktadienis, rugsėjo 25 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (I. ir J. Polikaičiai) 

Šeštadienis, rugsėjo 26 
8 v. r. - už Kristiną (sesuo su šeima) 
- už Vincentą ir Agotą Gudaičius (Kerelių šeima) 



 KRIKŠTAS 

Kreiptis į kapelioną dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų 
pokalbio. 

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 

Rugsėjis Bendruomenės diena (20 d., 10:30 val.) 

Spalis 
 
 
 

Sutvirtinimas (3 d., 4 val. p.p.) 
                      (2010 m. - 9 d.) 
 
1000-metis katedroje 25 d., 3 val. 

Lapkritis Vėlinių devyndienis (2-11 d.d.) 
Padėkos dienos Mišios (26 d., 10 val.) 

Gruodis Misijos choro kalėdinis koncertas 
Maisto produktų rinkliava vargdieniams 
Advento vakaras 11 d., 6:30 val. 
Bendruomeninis Susitaikymo sakramentas 
18 d., 6:30 val. 
Kūčios 24 d., Mišios 4 val., Kūčios 7 val. 
Vaikų biblijinė stovykla (28-29 d.d.) 

Sausis 
 

Metinis misijos susirinkimas 24 d., 12:30 val. 
Pal. J. Matulaičio šventė 27 d. 

ŽIDINIO pamaldos vyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį 8 val. ryte. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. - vaikų Mišios 
(mokslo metais) 
Dvasinės atgaivos valandėlė vyksta kiekvieną trečia-
dienio vakarą 7 val. bažnyčioje. 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

Renkasi antradieniais 7 val. vakare PLC skaitykloje 
(už Bočių menės). Priimami visi norintieji. 

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasinio 
pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemokamai. 

BIBLIOTEKA 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 

NEĮGALIESIEMS 

Veikia liftas prie didžiųjų bažnyčios durų platformos. 
Rakto teirautis misijos raštinėje. 

Vasaris 
 

Pasaulinė ligonių diena 11 d., 6:30 val. 
Pelenė 17 d., 8 ir 7 val. 

ĮSTOJIMAS Į MISIJĄ 

Norintieji priklausyti Misijai registruojami raštinėje. 
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  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
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