
 

 

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. 137 (896) 2009 rugsėjo 6 d. 
XXIII EILINIS SEKMADIENIS 

Ar Dievas  
neišsirinko  

pasaulio akyse  
vargdienių, kad 

jie būtų  
turtingi tikėjimo 

ir paveldėtų  
karalystę? 

/Jok 2, 5/ 
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Rugsėjo 13 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXIV EILINIS SEKMADIENIS 
 
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  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 vargdie-
nių, 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  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
07 d. P Kol 1, 24 - 2, 3; Ps 62; Lk 6, 6-11 
 
08 d. A ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS 
 Mch 5, 1-4a; Ps 13; Rom 8, 28-30; Mt 1, 1-23 
 
09 d. T Šv. Petras Klaveras, kunigas 
 Kol 3, 1-11; Ps 145; Lk 6, 20-26 
10 d. K Kol 3, 12-17; Ps 150; Lk 6, 27-38 
 
11 d. P 1 Tim 1, 1-2. 12-14; Ps 16; Lk 6, 39-42 
 
12 d. Š Švč. Mergelės Marijos Vardas 
 1 Tim 1, 15-17; Ps 113; Lk 6, 43-49 

Rugsėjo 6 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Žara Kisieliūtė 

A. Kamantienė 
P. Pranckevičius 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Svajonė Kerelytė 
Vytas Čuplinskas 

J. Maleiška 
J. Baužys 

Lukas ir Martynas  
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
Simona ir Greta Limontaitės 

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 

  
Simona ir Greta Limontaitės 
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katedroje gavėnios susikaupimo dieną reikėjo 7 ar 9 
kartus sakyti tą patį pamokslą. Gale dienos iš koto virto 
ne tik klausytojai, bet ir pats misionierius. 
 Žinoma, kunigo svajonė, spėju, yra pravirkdyti 
visą bažnyčią arba bent išleisti galvą nulenkusius ir 
krūtinėn besimušančius maldininkus.  
 
 Daug įtakos man turėjo jėzuitų universiteto 
(Bostono kolegijos) kapelionas. Per vakarienės per-
trauką bendrabučio koplyčioje draugiškai ir gyvenimiš-
kai apmąstydavo Mišių skaitinius, dienos progą, kažko-
kį svarbų įvykį. Nuvargę studentai, studentės išeidavo-
me atgaivinta dvasia. 
 Kai ruošiama homilija (tai yra, pamokslas pagal 
Mišių skaitinius), kunigas (ar diakonas) savaitės pra-
džioje peržvelgia Šv. Rašto vietas. Pamąsto, kartais 
rytą ar vakare meldžiasi, susitelkia pagal būsimo sek-
madienio mintis. Šiais laikais esama daug pagalbinės 
medžiagos, net gatavi pamokslai. Labai mėgstu JAV 
jėzuitų savaitraščio “America” žodelį apie skaitinius 
(šiemet rašo teologė), kartais gerų minčių būna 
“Sakrali erdvė” leidiniuose ar tinklalapyje, Čikagos arki-
vyskupijos liturginės leidyklos maldyne. Pati pagrindinė 
pagalba – benediktinų vienuolių sekmadienio bei kas-
dienių Mišių įvadinės pastabos daugiatomyje mišiole.  
 
 Įsigyvenusiose parapijose esame sklandžios 
pamokslo ruošimo eigos. Pirmomis savaitės dienomis 
kunigas (ar diakonas) susitinka su parapijiečių būreliu. 
Ratelis skirtingo amžiaus, patirties, įžvalgų. Visi jau 
skaitę ir apmąstę, su pamokslininku aptaria, ką Dievo 
žodis kalba šiai parapijai ir šiuo metu. Stengiasi pajusti 
ir pasidalyti nuovoka apie Dievo veikimą šioje tikinčiųjų 
šeimoje su visais trūkumais, geromis savybėmis, užda-
viniais, aplinka, pasaulio įvykiais ir iššūkiais. O tada 
kunigas ratelio mintis apdailina ir pasiruošia sekmadie-
nį taikliau į šios šeimynos gyvenimą prabilti. 
         Kartą toks šiltas džiaugsmas užplūdo jėzuitų na-
muose (prie Jaunimo centro) pamokslaujantį, pastebėjusį, 
kaip  viena uoli lankytoja taip  šiltai žvelgia ir šypsosi. Pa- 

Apie pamokslus... 

            Iš visų Sesamo gatvės 
(vaikų programa Sesame Street) 
veikėjų labiausiai laukdavau per 
savo paties paskaitas užmiegan-
čio profesoriaus. Kaip kartą Kauno       

Atsiverk! 

drąsino kalbantįjį dar daugiau pradėton kryptin mintį tem-
pti. Tikrai galėjo būti nuostabus žodelis Dievo žodį iškelti. 
Po pamaldų prie laiptų jėzuitas sveikina žmones, kalbasi. 
Pamato minėtą ponią ir šiltai krato jos ranką. Pasirodo, 
turėjusi plastinę operaciją, palikusią jos lūpas ir skruostus 
nuolatiniame šypsnyje.  
 
                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Trumpa šios dienos  
Evangelijos  
įžvalga. 

 
J. Sasnauskas 

“Bernardinų dienoraščiai” 

           Šiandien girdėjome apie vieną iš Jėzaus stebuklų - 
kurčnebylio išgydymą. Taip, yra ir toks Dievo kalbėjimas. 
Tačiau mes visą gyvenimą galime vaikiškai laukti panašių 
dalykų ir niekada jų nesulaukti, sykiu rizikuodami nepa-
matyti, kas vyksta čia, mūsų artimųjų ir mūsų gyvenimuo-
se, - belaukiant nepaprastų dalykų kasdieniai mūsų ste-
buklai eis pro šalį nepastebėti. Anksčiau krikšto liturgijoje 
buvo vartojamas žodis  efata - atsiverk. Tas efata yra di-
džiausias priminimas, kad Kristus mums visiems padaro 
stebuklą - grąžina gebėjimą kalbėti ir išgirsti. Kartais su-
tinkame žmones, kuriems kasdieniai bėgantys, besikarto-
jantys įvykiai yra visiškai neiškalbingi, nieko nereiškiantys, 
o tie, kurie turi tikėjimo formuojamą jautresnę, budresnę, 
išmintingesnę širdį, įžvelgia juose nuostabius Viešpaties 
darbus. Kad pamatytum Dievo daromus stebuklus gyveni-
mo kasdienybėje, nereikia ypatingų žinių. Yra tekę kalbėti 
su žmonėmis, kurie dirbo “Arkos” (neįgaliųjų) bendruome-
nėje Prancūzijoje. Jie pasakojo, kad atsitinka taip, jog per 
metus neįgalusis teišmoksta ištarti vienintelį žodį “ačiū”. 
Po didžiulių kasdienių pastangų, nukenčiant nesupratimą, 
įžeidimus, sulaukiama tokio rezultato... Ir žmonės jaučiasi 
laimingi. Štai kur bendruomenės atvėrimo stebuklas. 
          Taigi užuot ieškoję įspūdingų antgamtinių nuotykių, 
perkelkime savo žvilgsnį čia, kur tęsiasi mūsų ir kitų gyveni-
mai. Mūsų klausa ir kalbėjimas išgydomi kasdien, efata mūsų 
gyvenimuose tebesitęsia. Ir visa, ką jis mums daro, yra gera. 
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            Šiandien, rugsėjo 6 d. 12:00 val. p. p. PLC 
sodelyje LB Vidurio Vakarų apygarda kviečia visus į vasa-
ros 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.  

BALTIJOS  KELIO  20-METIS KRIKŠTAS 

    Nuoširdžiausiai sveikiname pakrikštytąjį 
 

Liudą David Pflanz 
 

Tėvai: Christopher ir Karina (Volodkaitė) Pflanz 
Kr. tėvai: Aras Volodka ir Heather Pflanz 

Sveikiname Misijoje susituokusius  
Dainą Marią Volodkaitę ir  

Jeremiah Staggs. 
Liudininkai: Kristina Mažeikaitė Marozienė  

ir Cesar Jimenez. 

DĖMESIO! Pirmas susitikimas po vasaros atostogų 
su Sutvirtinimo sakramento kandidatais įvyks 

šeštadienį, rugsėjo 12 d., 1 val. p.p. arba 
sekmadienį, rugsėjo 13 d., 1 val. p.p. 

Šios grupės Sutvirtinimo sakramento šventė numatoma 
2009 m. spalio 3 d. 

            Savipagalbos grupės esan-
tiems ant skyrybų slenksčio ar ne-
seniai išsituokusiems prasideda rug-
sėjo mėn. Abiem būreliams aštuo-
nių savaičių programoje talkins 
psichologė ir dvasininkas. Susitikimai trunka maždaug 
valandą. 
        Viena grupė nuo ketvirtadienio, rugsėjo 10 d., 
6:30 val.vak. renkasi Oak Lawn, Ziono parapijos patal-
pose (9000 S. Menard, tel. 708-422-1433). 
       Kita grupė rankasi PLC Lemonte nuo rugsėjo 30 d., 
trečiadieniais 7 val. vak. Užsiregistruoti Misijos tel.: 630-
257-5613. 
          Būreliuose svarstomi su skyrybomis susiję klausi-
mai – pasitikėjimas savimi ir kitais, baimė, pyktis, vaikai, 
nuoskaudos, vidinis gydymas, susitaikymas, civilinė bei 
bažnytinė teisė ir kiti. 

DVASINĖS PAGALBOS DRAUGIJA 

DĖMESIO!!! 
Misijos choras pradeda 
 repeticijas bei kviečia  

prisijungti naujus narius 

         Po vasaros atostogų Misijos choras vėl pradeda re-
peticijas. Pirmoji vyks rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 7 val. 
vak. bažnyčioje. 

     Taip pat yra kviečiami prisijungti nauji nariai, mylintys 
muziką, giesmę ir galintys giedoti sekmadienio Mišiose. 
       Susidomėjusius prašome skambinti choro vadovei 
Jūratei Grabliauskienei tel.: 630-362-4691 

Sutvirtinimo šventę šeštadienį, spalio 3 d., 4 val. p.p. 
vysk. Gustavo Garcia-Siller suteiks sakramentą 22-iems 
jauniems žmonėms. Šventėje kviečiami dalyvauti ir Misijos 
nariai, kadangi šį kartą Sutvirtinimo grupė nėra didelė, 
bus pakankamai vietos bažnyčioje. Tuo būdu palaikysime 
krikščioniško gyvenimo kelionei pasiryžusį jaunimą ir pasi-
džiaugsime šia Šv. Dvasios dovanų ypatinga švente. 

SUTVIRTINIMO ŠVENTĖ 

Iš Šiluvos šventės į operetę  

Šiluvos atlaiduose Marijos Gimimo bažnyčioje rug-
sėjo 13 d. nuo 10 val. dalyvaujantieji gali iš anksto užsisa-
kyti vietas autobuse iš Marquette Parko į operetę 
“Šikšnosparnis”, kad suspėtų į abi vietas ir renginius. 
Skambinti į kleboniją tel.: 773-776-4600. Šiemet procesija 
būsianti trumpesnė. 

Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos Vardo 
1000-mečio šventė 

Į Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūks-
tantmečio šventę Čikagoje spalio 23-25 dienomis atvyksta 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arki-
vyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.  

Šv. Brunono krikščioniškos misijos Lietuvoje 1000 
m. sukakties proga spalio 25 d., sekmadienį, 3 val. p.p. 
Šventojo Vardo Čikagos katedroje arkivysk. S. Tamkevi-
čius SJ celebruos iškilmingas šv. Mišias.  

Parapijas, organizacijas ir visuomenę kviečiame 
ruoštis šiai iškilmei ir gausiai dalyvauti. Daugiau informa-
cijos: Nerijus Šmerauskas el. paštu: nuostaba@gmail.com 
arba tel. 773-735-6677, mob. 773-875-8847, faks. 773-
735-3946.    
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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 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.  

 

MISIJOS BENDRUOMENĖS DIENA 

              Lietuvių meno ansamblis "Dainava" kviečia 
lietuvaičius ir lietuvaites (muzikinis išsilavinimas ne-
privalomas) įsijungti į choro gretas. Naujų veiklos 
metų pradžia - nuo rugsėjo 8 d. Choro vadovas—
muzikas Darius Polikaitis.  
               Repeticijos vyks kiekvieną antradienį, 
7:45 val.vak., PLC žemutinio aukšto salėje prie meno 
galerijos. Laukiame visų, o ypač vyriškų 
balsų! Daugiau informacijos tel.: (773) 575-3440 
arba rašykite į info@dainava.us. 

“DAINAVA” KVIEČIA DAINUOTI 

        Afrikos Ruandoje dirbanti panevėžietė 
sesuo Aušra Kuodytė moko vargingas mote-
ris siūti, kad išmoktų amato ir padėtų išlai-

kyti savo šeimas. Siuvimo pamokoms reikalinga siuvimo 
reikmenų - siūlų, medžiagos atkarpų, adatų, antpirščių 
mezgimui siūlų ir pan. Bažnyčioje netoli durų padėta 
sidabrinė dėžė. Ačiū prisidedantiems. 

PARAMA SIUVIMO PAMOKOMS AFRIKOJE 

          Liepos ir rugpjūčio mė-
nesiais Misijos tarybos posė-
džiuose buvo svarstyti ir nu-
tarti šie dalykai: 
 
• Elektroninių varpų rėmai 

buvo pritaisyti prie stogo.  Leidimas iš Lemonto val-
džios įrengti varpus buvo Misijai įteiktas rugpjūčio 
mėnesį.  Numatyta Schulmerich Bells įrengti pirmąją 
rugsėjo savaitę. 

 
• Buvo kalbėtasi ir susitarta su PLC dėl bažnyčios vėsi-

nimo pamaldų metu. 
 
• Taryba nagrinėja kryžiaus remonto klausimą.  Kryžius 

buvo aptvarkytas prieš aštuonetą metų.  Restauracijai 
jį reikėtų nukelti nuo pastato, mat kai kurios bronzos 
dalys yra vėl atsilupusios. 

 
• Buvo priimtas nauja tvarka dėl kredito kortelių mokėji-

mo įmonėms. 
 
• Renginių komitetas ieško savanorių prisidėti prie atei-

nančios 20 metų jubiliejinės šventes ir Bendruomenės 
dienos. 

 
• Ženkliai pasistūmėta į priekį ruošiant giesmyną.  Pra-

dėta korektūra  bei siekiama įsigyti autorinių teisių 
leidimus.  

MISIJOS 

TARYBA 

SKIEPAI 

         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. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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 
-už Kęstutį Karalevičių (30 d.) 
-už brolį Erlandą 

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 

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) 

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 

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) 



 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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