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SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
21 d. P Šv. Matas, apaštalas, evangelistas 
 Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13 
22 d. A Ezd 6, 7-8. 14-20; Ps 122; Lk 8, 19-21  
               
23 d. T Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas 
 Ezd 9, 5-9; Tob 13; Lk 9, 1-6 
 
24 d. K Ag 1, 1-8; Ps 149; Lk 9, 7-9 
 
25 d. P Ag 2, 1-9; Ps 43; Lk 9, 18-22 
 
26 d. Š Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai 
 Zch 2, 5-15a; Jer 31, 10-13; Lk 9, 43-45  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Mirtim negarbinga pasmerkim jį 
žūti (Išm 2, 12. 17-20) 
 
Atliepiamoji psalmė - Šlovinsiu Viešpatį kolei gyvensiu 
(psl. 761 Mišiolėlyje). 
 
Antrasis skaitinys - Teisumo vaisius sėjamas tai-
koje 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 

Rugsėjo 27 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Siga Kisieliūtė 

G. Jonikaitė 
A. Jonikas 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Jolanta Kilikevičienė 
Gintaras Kilikevičius 

D. Lietuvninkienė 
S. Lisina 

 
Lukas ir Martynas Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  
Karolina Usavičiūtė 

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 

Rugsėjo 27 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXVI EILINIS SEKMADIENIS  
 
Pirmasis skaitinys - Te visa Viešpaties tauta prana-
šais pasidaro! (Sk 11, 25-29) 
Atliepiamoji psalmė - Įsakymai Viešpaties tiesūs, džiu-
gina širdis. 
 
Antrasis skaitinys - Jūsų lobiai supuvę (Jok 5, 1-6) 
 
Evangelija - Kas ne prieš mus, tas už mus! Jei tavoji 
ranka traukia tave nusidėti, - nusikirsk ją! (Mk 9, 38-48) 
 
Mišiolėliuose:  273   psl. - Mišių maldos 
 768   psl. - Mišių skaitiniai  

Teisumo vaisius sėjamas 
 taikoje tiems,  

kurie neša taiką. 
                     (Jok 3, 18) 
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Apie benamius... 

         Kai Misijoje ruošiasi tuoktis 

porelė, turi atnešti santuokai 

leidimą iš Virėjo grafystės (Cook 

County). Ten tereikia įrodyti 

savo tapatybę ir gyvenamą vietą 

(be  imigracijos  ar pilietybės do- 

kumentų. Kai su būsimais jaunavedžiais pildome Santuo-

kos sakramentui bažnytinius dokumentus, dažniausia pa-

aiškėja, kad sužadėtiniai yra benamiai. Kai 50-60 kartų 

per metus džiaugsmingi tėveliai tariasi dėl naujo angeliu-

ko ar kiek paūgėjusio buvusio angeliuko Krikšto, taip pat 

pildomas klausimynas. Vėl paaiškėja, kad gera dalis jau-

nų šeimų – benamiai. Jau registruojami 2010 m. Sutvirti-

nimo kandidatai – ta pati istorija, gan daug benamių. 

 Pagal sociologiją, benamiai yra ne tik žmonės be 

pastogės, bet labai susigrūdę mažame būste ar didelę 

dalį savo išteklių išleidžiantys nuomai. Pagal Bažnyčią 

benamiai arba praeiviai yra asmenys, nepriklausantys 

jokiai pastoviai katalikiškai bendruomenei (parapijai, misijai).  

 Griežtai pasakius, nelabai esama parapijos ar 

misijos teisės krikštyti asmenis klajoklius, nebent mirties 

pavojuje. Todėl amerikiečių parapijos dažnai reikalauja, 

kad prieš Krikštą šeima tris mėnesius kas sekmadienį 

lankytų pamaldas, nes per 3 mėn. įgyja “laikinų namų ar 

gyventojų” teisinį statusą. Tuo labiau parapija ar misija 

dreba, kai iškyla Sutvirtinimo, Komunijos ar Santuokos 

reikalas, vėl nebent, neduok Dieve, mirties pavojaus atve-

ju. Kai tėvai renka Krikšto tėvus ar jaunuolis/ė Sutvirtinimo 

globėją, šie talkininkai turėtų būti pavyzdingi katalikai su 

pastoviais namais. (Nuolatiniam gyventojui reikia 5 m. 

parapijoje ar misijoje). Dar kebliau kapelionui, kai reikia 

dokumentu paliudyti apie pažymos prašantį asmenį, kurio 

mūsų narių sąraše nėra. 

 Labai suprantama, kad Lietuvoje daug metų ne-

buvo ir dar dabar nėra tokio dalyko kaip narystė parapijo-

je. Visi Meškuičių gyventojai ir be sąrašo sudaro parapiją. 

Kai Čikagos arkivyskupijoje esama 400 parapijų, narystė 

ne tiek aiški. Narystė priklauso nuo kiekvienos parapijos 

(misijos) sąrašo.  

Matulaičio misija yra namai 620-čiai šeimų ar pa-

vienių asmenų. Labai džiaugiamės, kai šeima ar asmuo 

apsisprendžia su mumis susidėti, atrasti ir patvirtinti savo 

bažnytinius namus . Ir ne tik sąrašu, bet savo savanorišku 

dalyvavimu bei tarnyste. 

 
                                 Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų. 
Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. 

Tapkite bendruomene tiems,  
kurie neturi bendruomenės. 

Visa, ką turime, pasidalykime vieni su  
kitais kaip vieno Dievo vaikai, 
Dievo, kuris myli kiekvieną ir  
kiekvienam dovanoja taiką. 

(Jonas Paulius II) 

         Šią bendruomenės dieną 
tikslinga būtų pagalvoti, kokia 
bendruomenė esame? Koks yra 
mūsų nusistatymas vienas kito 
atžvilgiu? Koks mūsų vaidmuo 
savo bažnyčios gyvenime? Ar 
esame vieningi ir susitelkę? Ar 
kažkuo prisidedame, pagelbsti-
me? Ar nesame tik stebėtojai?  

Bendruomenė mums turėtų tapti  
Dangumi žemėje. Todėl privalome  

taip palenkti savo širdį,  
kaip Viešpačiui tarnaujantys angelai. 

(Kun. Valerijus Rudzinskas) 

Mano gyvenimas tampa  
šviesesnis tik tuomet, jei  

padedu kitam išeiti iš tamsos. 
Esu labiausiai palaimintas  
tuomet, kai laiminu kitą. 

Kas nors turėtų tai padaryti?  
Bet kodėl aš? 

Kas nors turėtų tai padaryti?  
O kodėl gi ne aš? 

 
Šias dvi frazes skiria moralinės evoliucijos 

 šimtmečiai. Tad kai šiandien esi kviečiamas pagel-
bėti, kuris iš šių yra tavasis atsakymas?  
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          Vis dar galima prisijungti prie vaikų 

grupės,  kuri jau kitą sekmadienį - rugsėjo 

27 d., po 11 val. Mišių  - pradės ruoštis 

Pirmajai Komunijai. Sakramentui pamokėles veda sese-

lė Laimutė Kabišaitytė. Visi, kurie norėtų vaikučius į šią 

grupę užrašyti, kviečiami kuo skubiau registruotis rašti-

nėje arba skambinti Laimutei tel.: (630) 243-1070 

        Norinčiuosius tapti Pal. Jurgio Matulaičio misijos nariais 
kviečiame į raštinę registruotis. Nėra svarbi jūsų nei materia-
linė, nei šeimyninė padėtis, nei statusas šioje šalyje, svarbus 
noras įsijungti į Misijos bendruomenę. Kviečiame! 

KRIKŠTAS 

      “Atsiverskite, ir kiekvienas tepasik-
rikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų 
atleistos jums nuodėmės, tada gausite 
Šventosios Dvasios dovaną.”  

Oskaras Pažakaitis 
(Lemont) 

Tėvai:            Modestas ir Agnė (Gedvilaitė) Pažakaičiai 
Krikšto tėvai: Aleksej Rachimov, Henrieta Gedvilaitė 

Michelle Broers 
(Tinley Park) 

Tėvai:            Howard ir Virginija (Pletaitė) Broers 
Krikšto tėvai: Don Broers, Pennee Broers 

PIRMOJI KOMUNIJA 

            Rugsėjo 25 d., penktadienį, 6-9 val. vak. Ateiti-

ninkų namuose vyks Sutvirtinimo grupės rekolekcijos, 

susikaupimo vakaras. Šios grupės jaunuoliams sakra-

mentas bus suteiktas spalio 3 d. Rekolekcijas  ves svečiai 

iš Vilniaus - Darius ir Renata Brazioniai, aktyviai dalyvau-

jantys jaunimo sielovadoje Lietuvoje. Taip pat dalyvaus 

kapelionas tėvas Antanas Saulaitis SJ bei sutvirtinamųjų 

grupės vadovė Grasilda Petkus. 

            Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 12 val. p.p. - Sutvir-

tinimo kandidatų ir jų globėjų išpažintys. 

             Spalio 2 d., penktadienį, 6:30 val. vak. vyks 

Sutvirtinimo šventės repeticija. 

SUTVIRTINIMO GRUPĖS DĖMESIUI 

D vasinės atgaivos vakarai 

          Dvasinės atgaivos vakarai – kiekvieną trečia-
dienį 7 val. vak. bažnyčioje: Šv. Rašto ištrauka, žo-
delis, pasidalijimas, malda ir giesmės. Visi kviečiami.  

“DRAUGAS” švenčia 100-tuosius metus 

            Dienraščio “Draugas” šimtmečio pokylis įvyks 
spalio 17 d., šeštadienį,  Willowbrook pokylių salėje 
(8900 Archer Ave., Willow Springs, IL 60480). 5 val. vak. - 
kokteliai, 6 val. vak. – vakarienė. 
             Garbės svečio teisėmis dalyvaus prof. Vytautas 
Landsbergis – pirmasis antros atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos vadovas, Sąjūdžio pirmininkas.  

             Bilietus ($100 - asmeniui) galima įsigyti “Draugo” 
administracijoje (4545 W. 63rd Street, Chicago).  
Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284. 

Seserys kazimierietės kviečia maldai 

         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 

AA grupės “Viltis” atvirų durų vakaras 

            Spalio 25 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.  

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

 

SKUBIAI REIKALINGI SAVANORIAI 

         Ką tik iš Lietuvos atvykusiai  3 skyriaus mergaitei, 
nekalbančiai angliškai, skubiai reikalinga pagalba mokyk-
loje. Ji pradeda lankyti Lace vidurinę mokyklą (Cass Av. ir 
75-ta gatvė, Darien). Reikalingi savanoriai, kurie kelias 
dienas po pora valandų jai galėtų padėti klasėje, kol moki-
nė apsipras ir pradės orientuotis. Daugiau informacijos 
teirautis Dainos Čyvienės tel.: 630-257-5613. 
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           Mėnesiniame dekanato (vyskupijos dalies) kunigų 
susirinkime rugsėjo 14 d. tartasi apie vaikų įkrikščioninimo 
sakramentus. Kadangi šeimos kraustosi, nevienoda tvar-
ka vyskupijose bei parapijose, pasitaiko vyresnių vaikų 
bei paauglių, nepriėmusių Krikšto, Sutvirtinimo ir Komuni-
jos. Dėl skirtingo amžiaus parengimo eiga pritaikoma 
kiekvienam vaikui, kiekvienam reikalingas palydovas/ė 
(kaip Krikšto tėvas, Sutvirtinimo globėja), kad jaunas žmo-
gus galėtų “pasivyti” savo bendraamžius. 
 Pagal bažnytinę tvarką parapijos ribose vykstan-
tis religinis ugdymas ir rengimas sakramentams derina-
mas su parapijos klebonu, pvz., jei esama privačios 
(neparapinės) katalikiškos mokyklos arba tėvai vaikus 
moko namie (vad. home schooling). Kur esama kalbos 
klausimo (pvz., šeštadieninės mokyklos), tikybos pamo-
kos derinamos su tos kalbos parapija. Daug reikšmės 
teikiama parapijose pravedamoms mokinių rekolekcijoms, 
o pirmieji sakramentai švęstini tik parapijoje. Vyskupijoje 
įgyvendinama nauja religinio ugdymo programa. 
 Mūsų apylinkės klebonai žada gavėnią pasinau-
doti labai sėkminga šešių pokalbių programa, tinkama ir 
nuolat dalyvaujantiems bažnyčios lankytojams, ir po dau-
gelio metų į parapijos gyvenimą sugrįžtantiems katali-
kams. 
 Klebonų susirinkime dalyvavo ir trys vokiečiai – 
du kunigai ir diakonas, kurie parapijose atlieka praktiką, 
susipažindami su JAV parapijų gyvenimu ir veikla, kunigų 
bendravimu, parapijiečių dalyvavimu įvairiausiose tarnys-
tėse. 
 
                                               Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

           Maironio litua-

nistinė mokykla rug-

sėjo 12-ąją PLC vaka-

riniame kiemelyje pa-

sodino gražų ąžuolą 

savo 50-mečiui at-

švęsti. Visi 500 moki-

nių ir 50 mokytojų 

apsupo juostomis 

papuoštą medį 

supantį ratą. Tė-

vas Antanas 

Saulaitis palaimi-

no ir pašlakstė 

medį švęstu van-

deniu ir pasmilkė 

smilkalais. “Augo 

girioj ąžuolėlis” 

daina ir Ilgiausių metų papildė pir-

mosios pamokų dienos programą, 

o tėvų komitetas visus pavaišino 

saldainiais.  

        Mokyklos vedėja sakė, kad kai 

šie mokiniai į mokyklą siųs savo 

vaikus, ąžuolas bus didelis ir tvir-

tas. Mokinukai medelį apsmaigstė 

trispalvėmis vėliavėlėmis, šakas 

papuošė popieriniais paukšteliais. 

Maironio lituanistinės m-klos 50-metis 

ATEITININKŲ SAVAITGALIS 

             Šiaurės Amerikos Ateitininkų valdyba ruošia 
susipažinimo su ateitininkų organizacija savaitgalį spa-
lio 9-11 dienomis, nuo penktadienio vakarienes 6 val. v. 
iki sekmadienio 2:00 val. p.p. 
 
            Programoje bus pristatyta ateitininkų organiza-
cija ir jos veikla Amerikoje. Bus proga susipažinti, pa-
bendrauti, pasilinksminti bei pasidžiaugti Dainavos 
gamtos rudens grožiu. 
 
           KAINA: numatytas savaitgalio mokestis: nakvy-
nė -  $50.00 už kambarį, maistas - $60.00 suaugu-
siems ir $40.00 iki 16 metų jaunimui. 
 
           Dalyvių skaičius ribotas, nes tik vienas pastatas 
yra šildomas. Jei susidomėjote, galite registruotis pas 
Rasą Kasniūnienę: rasakas@aol.com arba skambinkite 
tel.: 708-403-4988 

IŠ KUNIGŲ SUSIRINKIMO 

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 

         Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija šį rudenį 

numato visuomenei pokalbius dviejose vietose – ev. liuteronų 

Ziono parapijos patalpose Oak Lawn ir PLC.  
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ŠVENTOS MIŠIOS 

PRADŽIA IR ŽODŽIO LITURGIJA 

Mišių pradžios giesmė 
Giedokit Viešpačiui, giedokit Viešpačiui, visos tautos, aleliuja! 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, aleliuja! 
 

 

Kun.: Broliai ir seserys, ruošdamiesi švęsti išganymo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir 
 melskime Dievą atleidimo. 
Visi: Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, 
 žodžiais, darbais ir apsileidimais. 
 Esu kalta(s), esu kalta(s), esu labai kalta(s). 
 Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jus, broliai  
 ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. 
Kun.: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. 
Visi: Amen. 

Kun.: Viešpatie, pasigailėk Visi: Viešpatie, pasigailėk 
Kun.: Kristau, pasigailėk Visi: Kristau, pasigailėk 
Kun.: Viešpatie, pasigailėk Visi: Viešpatie, pasigailėk   

 Garbės himnas  
                                  Priegiesmis: Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms! 2x 

 Pirmasis skaitinys 
   “Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti (Išm 2, 12. 17-20)   

                                 Pasisveikinimas 
Kunigas: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Visi: Amen. 
Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi:   Ir su tavimi. 
 
                                 Gailesčio aktas 

           Pal. Jurgio Matulaičio misijos bendruomenės diena  
bei šv. Mišios yra skiriamos  

ALGIO STANKUS - SAULAIČIO (1951 - 2008) 
garbingam atminimui. 

Giesmė prieš Mišias 
“Giedam Viešpačiui naują giesmę”                L. Patillo 
Priegiesmis: Aleliuja, Dievui šlovė. Aleliuja, Dievui šlovė. 

        Nuoširdžiai sveikiname visus susirinkusiuosius į Bendruomenės Mišias Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. Džiaugiamės ir vertiname kiekvieno Jūsų dalyvavimą, 
buvimą kartu ir troškimą drauge su visais švęsti Viešpaties dieną, jį garbinti, 
dėkoti bei drauge su kitais broliais ir seserimis prisidėti savo darbu, aukomis ir 
malda prie gražaus mūsų bažnyčios gyvavimo.  
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 Tikėjimo išpažinimas 
 
 Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės,  
 regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. 
 Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, 
 prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: 
 Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo: 
 gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. 
 Per jį visa yra padaryta.  
 Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. 
 Šventosios Dvasios veikimu  
 priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. 
 Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų 
 buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. 
 Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,  
   trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. 
 Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, 
 Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. 
 Tikiu Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, 
 kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą 
 ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. 
 Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią, 
 pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. 
 Laukiu mirusiųjų prisikėlimo 
 ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. 

 
  

 Atliepiamoji psalmė 
 “Šlovinsiu Viešpatį kolei gyvensiu” 
  
 Amžiais jis laikos teisybės, gina reikmes nekaltų prispaustųjų, 
 alkaniems parūpina duonos. 
 Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. - P. 
 
 Akliems šviesą Viešpats grąžina, 
 klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti, 
 myli Viešpats žmones teisingus. 
 Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. - P. 
 
 Našlaitį, našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. 
 Viešpats yra amžių Valdovas, - 
 Jis tavo Dievas, Sione! 
 Jis kartų kartoms viešpatauja. - P.  

 Antrasis skaitinys 
                         “Teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką” (Jok 3, 16—4, 3) 
 
 Aleliuja 
 
 Evangelija 
                       “Žmogaus Sūnus bus atiduotas priešams... Kas trokšta būti pirmas, visiems tetarnauja!” 
                  (Mk 9, 30–37)  

 Visuotinė malda 
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                                              AUKOS LITURGIJA 
 

Atnašavimo giesmė 
“Mes ateinam, Viešpatie”                                 J.Brubaker and O.Westendorf  
 
Priegiesmis: Mes ateinam, Viešpatie, pas tave su džiaugsmu 
          Nešam duoną, vyną Tau, jie greitai taps  maistu šventu. 
                     Viešpatie palaimink aukas, prašome Tavęs. 
                     Tavąją puotą mename, su meile ir dekingumu. 

 
Dėkojimo giesmė 
Kun.: Viešpats su jumis Visi: Ir su tavimi 
Kun.: Aukštyn širdis! Visi: Keliame į Viešpatį 
Kun.:  Dėkokime Viešpačiui Dievui Visi: Verta ir teisinga 
 
Šventas 
Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių Dievas! 
Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. 
Osana aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana! 
 
Eucharistijos malda 
Kun.: Tikėjimo paslaptis 
Visi: Mes skelbiame, Viešpatie, tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, 
 laukdami tavęs ateinant (kunigas toliau tęsia maldą) 
Kun.:  Per jį, su juo ir jame Tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia 
 visa garbė ir šlovė per amžius 
Visi: Amen. 

 

Komunija 
Kun.:     Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė: 
Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo 
 vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip 
 danguje, taip ir žemėje. 
 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk 
 mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kalti-
 ninkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. 

Kun.: Gelbėk mus, Viešpatie, ... Mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. 
Visi: Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius! 
Kun.: Viešpatie Jėzau Kristau … Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. 
Visi:  Amen. 
Kun.: Viešpaties ramybė visada telydi jus. 
Visi:  Telydi ir tave. 
Kun.: Palinkėkite vieni kitiems ramybės. 

Dievo Avinėli 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Pasigailėk, pasigailėk, pasigailėk mūsų .      2x 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę, mums suteik. 
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  Pabaigos giesmė                                 K. Kaveckas/ B. Brazdžionis 
 
  O Kristau, pasaulio Valdove, ir žemės ir aukšto dangaus. 
  Tau amžiais ir meilę, ir šlovę varpai širdyse mūsų gaus. 
  Kaip pavasario žydinčioj šventėj, žydi Kristaus šviesi vėliava. 
  Su Tavim eina tautos gyventi, su Tavim eis visa Lietuva. 
 
  O Kristau, o laimės šaltini, gyvenk mūs šeimoj, ją pašvęsk. 
  Kaip brolius į džiaugsmo tėvynę, Šventoj Eucharistijoj vesk. 
  Kaip pavasario žydinčioj šventėj, žydi Kristaus šviesi vėliava. 
  Su Tavim eina tautos gyventi, su tavim eis visa Lietuva. 

 
 

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 

Komunijos giesmė 
 
“Viešpats pakrantėj stovėjo”                           Cesereo Gabarain 
 
Priegiesmis :     O Kristau, Tu mane pastebėjai,                               

                           Savo lūpom mano vardą ištaręs.                                  

                           Savo valtį aš palikęs skubėjau,                                                    

                           Kad per amžius būčiau tavo žveju. 

 

Palaiminimas 
 
Kunigas suteiks išskirtinį palaiminimą, paprašydamas atsistoti visus tuos, kurie 
ruošiasi ateinančiais metais priimti Krikštą, Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo sakra-
mentą, Santuokos sakramentą. Telaimina Dievas visus susirinkusiuosius, daly-
vavusius šiose šv. Mišiose. 
 
Kun.: Viešpats su jumis. 
Visi: Ir su tavimi. 
Kun.:  Tepalaimina jus visagalis Dievas - Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji 
 Dvasia. 
Visi: Amen. 
Kun.:  Telydi jus Viešpaties malonė. 
Visi: Dėkojame Dievui. 

“Ryto maldoj”                                     L. Abaris/ B. Brazdžionis 
Atlieka vaikų choras “Vyturys”    
 
“Dieve, arčiau Tavęs”  
Atlieka jaunimo choras                     

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  
Kristinai: kristina79@gmail.com 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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) 
-už Vincą Bazį (šeima) 

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

Šeštadienis, rugsėjo 26 
8 v. r. - už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Vincentą ir Agotą Gudaičius (Kerelių šeima) 
-prašant sveikatos Arvydui Puidokui 
-už Anastaziją Montvydienę 
-meldžiant sveikatos ir palaimos Gretai Bianco 

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 27 
9 v. r. - už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Banių šeimos mirusius 
-už Kazį Kreivėną (Sofija Jelionienė) 
-už Bronių Silūną 
-už Antaną Brazdžiūną 
-už Aleksandrą ir Juzefą Kabliauskus 
-už Francišką ir Juozapą Ščerbus (šeima) 
-už Osvaldą Bražiūną (Polikaičiai) 
-už Aloyzą Lapienį (1 m.) (šeima) 
-už Gradavičių šeimą 
-už Stasį Bareiką 
-už Ingą 
-už Adą Ragauskienę 
-už Laimą ir Vitą (brolio šeima) 
-už Stasę Bublienę (Polikaičiai) 
-už pusseseres ir pusbrolius (Zita) 
-padėkos intencija už Jono ir Onos Baužių 50 m. 
vedybų jubiliejų 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Vincą Tumasonį (sūnus) 

Pirmadienis, rugsėjo 28 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
7 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugsėjo 29 
8 v. r. - už Kostą Mašiotienę (šeima) 
-už Kęstutį Lopatą, Stasę Lopatienę 

Trečiadienis, rugsėjo 30 
8 v. r. - už Leokadiją Laukienę 
-už Vytautą Meškelę (4 m.) (žmona) 

Ketvirtadienis, spalio 1 
8 v. r. - už Rimą Keliuotį 
-už Liudą Černiauską (Krikšto tėvai) 

Penktadienis, spalio 2 
8 v. r. - už Petronėlę Piežienę (9 m.) (dukra Danutė) 
-už Butvilų ir Mataičių šeimos mirusius 

Šeštadienis, spalio 3 
8 v. r. - už Albiną Garūną (žmona) 
-už Adelę ir Joną Puleikius 
-už Algimantą Leoną Buinevičių (10 m.) 



MIŠIŲ TVARKARAŠTIS 
Šiokiadieniais 8 val. ryte 
Šeštadieniais 8 val. ryte  
Sekmadieniais 9 ir 11 val. ryte ir 6 val. vak. 

 
KRIKŠTAS 

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

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 
Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. Susitarti su kapelionu dėl 
santuokos datos bei ruošos. 
 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 5:50 val.p.p. 
visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mišių arba su-
sitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėnesio penktadienį 
išpažinčių klausoma ryte prieš šv. Mišias nuo 7:30 val. 
 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 
Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės. Kreiptis tel.: 
630-243-1070. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui bei 
suaugusiųjų įkrikščioninimo programos vadovė - Grasilda 
Reinytė-Petkus. Tel.: 630-257-5613 
 

PRIVALOMŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 
2009 m. gruodžio 8 ir 25 d.: šv. Mišios - 8 val. ryte ir 7 val. vak. 
 

ADORACIJA 
Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos adoracija. 
Nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d. - 7 val.vak. ir nuo lapkričio 1 
d. - nuo 5 val. p.p. 
 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 
Renkasi antradieniais, 7 val. vakare, PLC skaitykloje (už 
Bočių menės). Priimami visi norintieji. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. - vaikų Mišios 
(mokslo metais) 
Dvasinės atgaivos valandėlė vyksta kiekvieną trečiadienio 
vakarą 7 val. bažnyčioje. 

 
METINIS KALENDORIUS 

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 
Lemonto misijos seserys  630-243-1070 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) 708-448-4027 
Jūratė Grabliauskienė (liturginės muzikos vadovė) 630-
362-4691 
Daina Čyvienė (raštinės sekretorė)  630-257-5613 
Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 
Genutė Razumienė (kanklininkė) 708-289-8179  
Kristina Balniūtė (biuletenio redaktorė) 
 
Raštinės darbo laikas: 9 - 12 val. p. p. pirmadieniais, 
antradieniais,  ketvirtadieniais ir penktadieniais. 

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. 
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