
 

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. 

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 
Romas Fabijonas (tarybos pirmininkas) - 708-448-4027 
Rasa Poskočimienė (vargonininkė) - 708-301-4439 
Jūratė Grabliauskienė (muzikos vadovė) - 630-362-4691 
Daina Čyvienė (raštinės sekretorė) - 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. 

 

Nr. 108 (864) 2009 sausio 25 d. 
III EILINIS SEKMADIENIS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 

Tinklapis: www.matulaitismission.com 
El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 
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Sausio 25 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Petras Kisielius 

R. Marchertienė 
L. Aleksienė 

Mantas Kisielius 
Tomas Čyvas 

 
11:00 

 
6:00 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

 
 

Jolanta Kilikevičienė 

J. Prialgauskienė 
J. Maleiška 

Kovas Rugienius 
Tadas Vildžiūnas 

 
 

Greta ir Simona Limontaitės 

Vasario 1 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Paulius Siliūnas 
Kovas Rugienius 

 
11:00 

 
6:00 

Rita Venclovienė 
Kęstutis Sušinskas 

 
 

Gintaras Kilikevičius 

V. Kerelytė 
G. Arbačiauskienė 

 
Simona ir Greta Limontaitės 

 
 

Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Vasario 1 d. 2009 SEKMADIENIS 
IV EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Pažadinsiu pranašą ir į jo lū-
pas įdėsiu savo žodžius (Įst 18, 15-20) 
Atliepiamoji psalmė - O, kad išgirstumėt šiandien, 
ką jums Viešpats byloja: “Tegul jūsų širdys nebūna 
storžievės”. 
Antrasis skaitinys - Nesusituokę rūpinasi Viešpa-
ties reikalais (1 Kor 7, 32-35) 
Evangelija - Jis mokė kaip turintis galią (Mk 1, 21-28) 
 
Mišiolėliuose:  251   psl. - Mišių maldos 
 709   psl. - Mišių skaitiniai 
 1106 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Niniviečiai nusigręžė nuo pik-
tojo kelio (Jon 3, 1-5. 10) 
 
Atliepiamoji psalmė - Parodyk man, Viešpatie, sa-
vąjį kelią. 
Antrasis skaitinys - Šio pasaulio pavidalas praeina 
(1 Kor 7, 29-31) 
 
Evangelija - Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! (Mk 
1, 14-20) 
 
Mišiolėliuose:  250   psl. - Mišių maldos 
 707   psl. - Mišių skaitiniai 
 1106 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
26 d. P Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai 
 2 Tim 1, 1-8; Ps 96; Lk 10, 1-9 
27 d. A Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas 
 Kol 1, 24-28; Ps 40; Lk 10, 1-12. 17-20 
 
28 d. T Šv. Tomas Akvinietis, kunigas 
 Žyd 10, 11-18; Ps 110; Mk 4, 1-20 
29 d. K Šv. Angelė Meriči, mergelė 
 Žyd 10, 19-25; Ps 24; Mk 4, 21-25 
30 d. P Žyd 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34 
 
31 d. Š Šv. Jonas Boskas, kunigas 
 Žyd 11, 1-2. 8-19; Lk 1, 69-75; Mk 4, 35-41 

“Eikite paskui mane!  
Aš jus padarysiu žmonių žvejais.” 
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Ką veikia kunigas? 

delį ypatinga proga. Žinome, kad aplanko ligonius, prie-
glaudas, džiaugiasi galėdamas kuo ilgiau posėdžiuose 
sėdėti. Tai ką galų gale naudingo veikia šiame gyvenime? 
 
 Pirma rūšis veikimo yra žmogiškoji, pvz., kas sa-
vaitę šeštadieniais prausiasi. Pats susiranda pusryčius ir 
vakarienę. Truputį aptvarko savo buveinę prieš valytojos 
atėjimą, kad nebūtų gėdos prieš visuomenę. Paskaito 
laikraščius, pažiopso prie televizoriaus. Sutaupo laiko, 
nes turi neskutamą barzdą ir neturi vedžiotino šuns. Laiks 
nuo laiko skuba pas “Čepėną” maisto prekių, pradedant 
nuo juodos duonos lentynos. 
 
 Kiek galėtų užtrukti homilijos (pamokslėlio) ruo-
ša? Jeigu per metus apie 310 kasdienių žodelių, 70 laido-
tuvių, 60 krikštų, 15 santuokų, 150 sekmadieninių pa-
mokslų, kiek laiko reikia virš 600 skirtingų žodelių paruošti 
– pasiskaityti, apmąstyti, susirašyti nors metmenis? Prisi-
mintina, kad dar ilgiau trunka paruošti piktą pamokslą ir 
žmones išbarti, kad tikrai jaustųsi tinkamai kalti, aplaidūs, 
pakankamai nužeminti ir nevykę. 
 Ligonius bei senelius lankyti padeda mūsų Eu-
charistijos ministrai – Komunijos nešiotojos. Kartais vyks-
ta pats kapelionas, ypač Ligonių patepimo sakramentui ar 
išpažinčiai. Per metinę Misijos ataskaitą pamatome, kiek 
kas ligonių, senelių aplankė. 
 Padorus žmogus kasdien perskaito vieną knygą. 
Lėtesni žmonės kiek mažiau (rodos, vidurkis yra keturios 
knygos per metus). Kaip gydytojai, vaistininkės, mokyto-
jos, vadybininkai ir kitų profesijų žmonės, kunigai gilina 
savo žinias ir platina akiratį skaityba, konferencijose, stu-
dijų dienose. 
 Dar lieka visas malonus bendravimas su kitais. 
Mūsų apylinkės kunigų susitikimai būna 3 val. kas mėne-
sį, Lemonto katalikų vadovybės  - kas tris mėnesius, kaip 
ir europinių parapijų sielovados, mūsų Misijos tarybos – 
kas du mėnesius. Posėdžiai – graži ruoša amžinybei, nes 
vis ilgiau tęsiasi toje pačioje vietoje, kartais net be kavu-
tės ir pyragėlių. 

         Tiek suaugę, tiek jaunesni 
retsykiais klausia, ką kunigas 
visą dieną veikia. Juk tematome 
30 min. Mišias rytais, 55 min. 
Mišias sekmadienį, vienas kitas 
laidotuves per metus, dar kokį  žo- 

             Dokumentams tenka skirti laiko, oficialiam susira-
šymui, vienam kitam raštinės dalykui, kurio neapima Misi-
jos tarybos ar talkininkų veikla. Kai kuriais mėnesiais bū-
na kokie septyni susitikimai su tėvais ir Krikšto tėvais, vie-
nas kitas su būsimais sutuoktiniais. Kiekvienoms laidotu-
vėms tenka 4 val. ar daugiau.   
   Atrodytų, kad kunigas tik dirba. Taip nėra. Reikia 
ir atsipūsti gamtoje, kine, Smilgoje, Bravuje, Rūtoje, Kuni-
gaikščiuose, pas Morkūnus, Seklyčioje ar kitur, nekalbant 
apie Pieninės karalienę, Maltinių karalių ar Mirkomus ries-
tainius. Priklauso ir atostogos, kurių metu gali dirbti sto-
vykloje, vesti rekolekcijas, uogauti, grybauti, kriaukliauti...  
 Dar kitas užsiėmimas – rašinėliai spaudoje, kad ir 
mūsų Misijos žiniaraštyje.  
 
                                         Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

          Krikščionys turi keliauti per pasaulį, palik-
dami paskui save šviesos taką - tada visi žinos, kad 
čia praėjo būtent jie.  
          Žmonės gali abejoti tuo, ką mes sakome, ta-
čiau jie tikės tuo, ką mes darome. 

(Pagal Lewis Cass) 

“Gyvenimo saulėlydyje Dievas 
neteis mūsų pagal žemiškus 
turtus ar žmogiškus pasieki-
mus, bet teis pagal tai, kaip 
mylėjome.” (Šv. Kryžiaus Jonas) 

MES ESAME ATSAKINGI NE VIEN UŽ TAI, 
KĄ DAROME, 

BET IR UŽ TAI, KO NEDAROME. 
(Moliere) 

“Tikrieji sprendimai ne tie,  
kuriuos mes primetame gyvenimui,  
įgyvendindami savo teorijas,  

bet tie, kuriuos gyvenimas  
pasiūlo žmonėms,  

atsisakiusiems savęs ir  
ieškantiems tiesos.” 

(Thomas Mertonas “Laiškas prašalaičiui”) 
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Politinių studijų savaitgalis 
Laisvės premijos apdovanojimas 

           Sausio 31 d., šeštadienį, 9:30 val. r. PLC Bočių 
menėje bei vasario 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p.p. 
PLC Dailės muziejuje vyks politinių studijų savaitgalis. 
Jo metu jau ketvirtą kartą bus paskelbtas bei apdovano-
tas JAV lietuvių įsteigtos Laisvės premijos laureatas/-ė, 
vyks politinis simpoziumas, jaunimo politinės studijos, bus 
demonstruojamas latvių sukurtas filmas ,,Soviet Story” 
apie SSSR nusikaltimus. 
           Dalyvaus prelegentai iš JAV, Kanados ir Lietuvos. 
Tarp jų - disidentė ses. Nijolė Sadūnaitė, Rūta Grinevičiū-
tė (laidos “Paskutinė instancija” redaktorė), Tomas Dap-
kus (radijo žurnalistas bei politikos apžvalgininkas). Pra-
nešimus skaitys buvęs Lietuvos kariuomenės Lauko pajė-
gų vadas, brigados generolas Arvydas Pocius (Norfolkas, 
JAV) ir kiti žymūs JAV lietuvių visuomenės veikėjai. 

          Dalyvių kelionės, salių nuomos išlaidoms padengti 
prašoma aukoti  $15 už vienos dienos renginius (į abiejų 
dienų renginius - $25).  Šeštadienį po paskaitų kviečiame 
į rengiamą banketą PLC - pasivaišinti ir  pabendrauti  
(kaina vienam asmeniui - $50) – bus šalti  bei  karšti pa-
tiekalai, gėrimai ir šokiai. 

          Informacija: viešbutis, programa – Rimtautas tel.: 
760-408-6700;  programa, banketas - Rūta tel.: 630-910-
6803 ir Ligija tel.: 630-620-9904 (biciulyste@gmail.com). 

Lietuvos vardo  
tūkstantmečio koncertas: 

“DAINAVA” 
ir Zubovų duetas 

            Lietuvių Meno Ansamblis „Dainava“ bei Lietuvos 
respublikos generalinis konsulatas Čikagoje Lietuvos tūks-
tantmečiui bei Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminė-
ti visus kviečia į koncertą „Gratulationes Lithuaniae“- 
kovo 8 d. 3 v. p. p. Harris teatre (205 E. Randolph Drive).  

         Koncerte skambės Čiurlionio, Martinaičio, Sasnaus-
ko, Bethoveno ir Bramso kūriniai, kuriuos drauge su 
“Dainava” atliks pianistai iš Vilniaus Sonata ir Rokas Zubo-
vai. Pagrindine renginio puošmena taps specialiai šiam 
koncertui kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės sukurtos 
“Lietuviškos siuitos” premjera.  
 
        Koncertas vyks tik vieną dieną, tad paskubėkite įsi-
gyti bilietus jau šiandien. Kaina: $45, $35, $25 (50% nuo-
laida moksleiviams (iki 16-kos metų), $10 nuolaida stu-
dentams su pažymėjimu). Bilietų ieškokite Harris teatro 
bilietų kasoje (312) 334-7777 ir lietuviškose parduotu-
vėse.  
        Daugiau informacijos: www.harristheaterchicago.org 
ir www.dainava.us  

“MEMORIES OF LITHUANIA” 

         Š. m. vasario 1 d., 2 val. p. p. rengiami Lietuvos 
Vyčių apygardos metiniai pietūs “Memories of Lithua-
nia”. Pietūs ruošiami labdaringos organizacijos 
“Saulutė” projektų  vadovės Indrės Tijūnelienės garbei, 
švenčiant ir skatinant jos labdaringą veiklą. 
        Prieš prasidedant pietums, 1 val. p. p. visi kviečia-
mi kokteiliams. Adresas: Oak Lawn Hilton, 9333 S. Ci-
cero Ave., Chicago. 
        Bilietus prašome užsisakyti iš anksto. Kreiptis į 
Dolores Vainauskas tel.: 708-424-4119 

MEILĖS HIMNAS 

            Vasario 13 d., penktadie-
nį, 7 val. v. PLC Bočių menėje 
vyks  pokalbių ir diskusijų vakaras 

“Meilės himnas”, remiantis ir aptariant Naujojo Te-
stamento Pirmojo laiško korintiečiams 13-ąjį skyrių. 
Vakarą ves tėvas Antanas Saulaitis SJ drauge su 
svečiu - liuteronų kunigu Valdu Aušra. Maloniai visus 
kviečiame dalyvauti. 

KELIONĖ SU APAŠTALU PAULIUM 

         Misijos Šv. Rašto būrelis visus kvie-
čia į pažintinę “Kelionę su šventuoju apaš-
talu Paulium”.  Visi, kas norėtų daugiau 
sužinoti apie Pauliaus įspūdingą apaštališ-
ką misiją bei susipažinti su jo įvairiapusiška  

asmenybe, maloniai kviečiami į teminius vakarus PLC 
Bočių menėje. 
         Pirmasis toks vakaras bus rengiamas kovo 3 d., 
antradienį,  6:30 - 8:00 val. vak. 
         Antrasis vakaras vyks tuo pačiu laiku kovo 10 d., 
antradienį. 
         Kovo 14 d., šeštadienį, 4—7 val. vak. - vakaronė. 

           Per Mokslo ir kūrybos simpoziumą 
įsteigta Psichologinės bei dvasinės paramos 
draugija vasario 26 d., 6:30 - 8:30 val. 
vak. numato seminarą “Ant skyrybų 
slenksčio” Evangelikų liuteronų Ziono baž-
nyčios salėje (9000 S. Menard, Oak Lawn).  

Vaikučiai bus prižiūrimi. Į skyrybų klausimus žvelgs teisi-
niais, dvasiniais ir psichologiniais aspektais, įskaitant po-
veikį vaikams. Kviečiame dalyvauti visus, kuriems aktualūs 
šie klausimai. 
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Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis  
Misijos raštinėje į sekretorę 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 

RINKLIAVA 

Sausio 4 d. 9 val.  - $1643 
 11 val.  - $1872 
 6 val.  - $886 

Iš visuotinio Misijos susirinkimo 

Misijos visuotinis susirinkimas sausio 18 d. vy-
ko Fondo salėje prie stalų su vaišėmis. Scenoje buvo 
rodomi Dainos Čyvienės paruošti Misijos 2008 m. veik-
los vaizdai. Susirinkimą vedė Misijos tarybos pirminin-
kas Romas Fabijonas, pakvietęs tarybos rinktuosius 
narius prie scenos. 

 
Kadangi 2008 finansinių metų apyskaita buvo  

atspausdinta žiniaraštyje, Ignas Budrys paminėjo svar-
biausius duomenis, pridėdamas dar apie 2008 kalen-
dorinių metų apyvartą. Misijos kasoje – Lemonto banke 
ir arkivyskupijos banke yra apie 170.000 dol., pajamos 
antrą metų pusę sumažėjo 4% arba 6.000 dol. I. 
Budrys taip pat pasakojo apie arkivyskupijos planavimo 
posėdžius, kurių mintys bei siūlymai perduodami kard. 
F. George O.M.I. 

 
Kapeliono pranešimas buvo gruodžio 28 d. ži-

niaraštyje, tad paminėjo 2009 m. užmojus surengti 
trumpus kursus apie Šv. Paulių ir jo laiškus, visų Misi-
joje krikštytų bei sutvirtintų šventę gegužės 30-ąją, Su-
tvirtinimą rugsėjo mėn., skaitytojų seminarą kovo mėn., 
biblinę stovyklą vasaros pradžioje. Ses. Laimutė Kabi-
šaitytė pakalbėjo apie tikybos pamokas ir sakramen-
tams ruošą. 

R. Fabijonas išvardijo nebaigtus darbus – jau 
10 m. ruošiamą giesmyną, galimą “seserų parapijų” 
ryšį ir paramą Kaune statomai Pal. J. Matulaičio bažny-
čiai, pagalbą katalikiškas mokyklas lankančių vaikų 
šeimoms, Misijos globėjo atvaizdo apšvietimą. 

 
Trys tarybos nariai baigė savo kadencijas, nau-

jai į tarybą įstojo Algis Vosylius, Irena Valaitienė ir Aud-
rius Remeikis. 

Tarp pasisakymų buvo siūlymas sudaryti liturgi-
nės muzikos darbo grupę ir dėl bendruomenės giedoji-
mo. Taip pat iškeltas garsiakalbių garsumo reikalas. 

Misijos taryba vėl  renkasi sausio 28 d. 

PLC NUOMOJA PATALPAS 

       Pasaulio lietuvių centras kviečia pasinaudoti 
įvairių dydžių nuomojamomis salėmis, tinkamo-
mis vestuvėms, krikštynoms, jubiliejams, kon-
certams, įvairioms šventėms ar laidotuvių pie-
tums.  Prieinamos kainos, palankios sąlygos, 
maloni, šeimyniška aplinka.  Besidomintys pra-
šome kreiptis į Centro raštinę tel.: 630-257-8787. 

didžiojoje salėje. Svečias - kunigas iš Bostono Vidmantas 
Šimkūnas SJ. Visi maloniai kviečiami. 

        Šiemetiniai sriubos pietūs bus ren-
giami kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC 

SRIUBOS PIETŪS 

Mišių bus organizuojami seminarai Mišių skaitytojams bei 
tiems, kurie pageidautų prisijungti ar būtų susidomėję  šia 
gražia ir atsakinga tarnyste. Seminaro vadovė - Aldona 
Zailskaitė. Baigusieji seminarą gaus pažymėjimus. 

        Šių metų kovo 8 d. ir kovo 
22 d.,  sekmadieniais, po  11  val. r. 

SEMINARAS SKAITYTOJAMS 

         
        Muzikinė liturgijos dalis bažnyčioje yra nepaprastai 
svarbi ir reikalinga, lemianti apeigų iškilmingumą, nuotai-
ką, pakilumą bei nusiteikimą maldai. Misijos choras į sa-
vo gretas labai kviečia prisijungti naujus narius, mylinčius 
muziką, giesmę ir galinčius giedoti sekmadienio Mišiose. 
       Susidomėjusius prašome skambinti choro vadovei 
Jūratei Grabliauskienei tel.: 630-362-4691 

DĖMESIO!!! 
Misijos choras kviečia  

prisijungti naujus narius 

          Papildomų rinkliavų atvejais čekius prašome rašyti 
J. Matulaitis Mission vardu. 
         
        Norinčiuosius gauti kasmetinei mokesčių ataskaitai 
aukų bažnyčiai balansą, prašome teirautis raštinėje. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, sausio 25 
9 v. r. - už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-už Bronę Nainienę (šeima) 
-už Bronę Rimavičienę (15 m.) (šeima) 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už Algirdą ir Stefaniją Kaulėnus (Kačinskienė) 
-už Joną Zaksą (Polikaičiai) 
-už Genovaitę ir Povilą Ramanauskus bei mirusius 
-už Eleną Rukienę (Polikaičiai) 
-už Adelę Černienę ir Augustiną Orentą 
-meldžiant palaimos Harbor Bridge Intermodal vado-
vams, veteranams ir visam kolektyvui (P. Paškevičius) 
-už Adolfą Garbaliauską (sūnus) 
-už Nijolę Banienę 
--už Liudą Venclovą (1 m.) 
-meldžiant Dievo palaimos vaikams kelionėje 
-už Liudą Volodką 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Jadvygą Zalagienienę (šeima) 
-už Praną Narį (Misijos choras) 
-už kun. Alfą Sušinską (šeima) (100 m. gimimo sukaktis) 
-už Viktorą Kučą (šeima) 
-už Liudą Venclovą (R. Kučienė) 
-už Danutę, Leonorą, Alfonsą 
-meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Deivido šeimai 
-meldžiant sveikatos Kristinai 
-už Veroniką Transienę ir jos šeimą (dukra) 
-už Vaidotą Ivoskį 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - specialia intencija 

Pirmadienis, sausio 26 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 27 
8 v. r. - už Kostą Bružą (Petreikiai) 

Trečiadienis, sausio 28 
8 v. r. - už Sigitą Miknaitį (V. ir R. Kazlauskas) 
-už Ligiją Ambutienę (Irena) 

Ketvirtadienis, sausio 29 
8 v. r. - prašant Dievo palaimos vaikams kelionėje 
-už Nataliją Aukštuolienę (Bronė Abromauskienė) 

Penktadienis, sausio 30 
8 v. r. - už Romualdą Račiūną (Edmundas) (5 m.) 
-už Albertą ir Jadvygą (Stasiuliai) 
 
Šeštadienis, sausio 31 
8 v. r.– už Romualdą Račiūną (sesuo) 
-už Genovaitę Kerelytę (dukra ir anūkė) 
-už Sofiją Mickevičienę (dukra) 

Sekmadienis, vasario 1 
9 v. r. - už Janę Paulauskienę 
-už Danielių Paulauską 
-už Balį Polikaitį (šeima) 
-už Dalią Kučėnienę (draugė) 
-už Praną Narį (A. ir E. Paužuolis) 
-už Mašiotus (Kronai) 
-už Vytautą Matiuką (30 d.) (sūnaus šeima) 
-už Zenoną ir Alfonsą Sturonus (šeima) 
-už Henriką Padlecką (žmona) 
-už Bronių Siliūną (J. ir I. Polikaičiai) 
-už Leoną Gužį (žmona ir vaikai) 
-už Kazį Bukauską 
--už Stasį Ilgūną (Puodžiūnai) 
-už Romą Račiūną (R. Kučienė) 
-už Laisvės premijos politinio savaitgalio dalyvius ir sve-
čius 
-už Mečislovą Valotko ir Juzefą 
-už Janiną Rutkovską (Janina) 
-už Valeriją Vasilkevičienę (sūnus ir dukros) 
-už Praną Milčių (10 m.) ir šeimos mirusius (sesuo) 
-už Eugeniją Ivanauskienę (sūnus) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Genovaitę, Danutę ir Emiliją 

Pirmadienis, vasario 2 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, vasario 3 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką (Aldona ir Zita) 
-už Aleksandrą ir Bronislavą Martinkus 

Trečiadienis, vasario 4 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (R. Dicienė) 
-už Ligiją Ambutienę (Irena) 

Ketvirtadienis, vasario 5 
8 v. r. - už Genovaitę, Kazimierą ir Oną (Stasiuliai) 

Penktadienis, vasario 6 
8 v. r. - meldžiant sveikatos Juozui 
 
Šeštadienis, vasario 7 
8 v. r.– už Aleksandrą Likanderienę (J. Kerelienė) 
-už Albiną Garūną (žmona) 



 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 sakramentui bei 
suaugusiųjų įkrikščioninimo programos vadovė - 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. 

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. 

BIBLIOTEKA 

Zakristijos knygų lentynose sukaupta nemažai dvasi-
nio pobūdžio leidinių lietuvių kalba. Naudotis nemo-
kamai. 

NEĮGALIESIEMS 

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

Sausis Metinis Misijos narių susirinkimas, 
apskaitos, tarybos narių rinkimas. 
Susirinkimo data - sausio 18 d. 
 

Vasaris/kovas Gavėnios susitelkimo dienos. 
Religinis koncertas. 

Gegužė Motinos dienos pietūs. Mišių de-
vyndienis už motinas. Pirmoji Ko-
munija, Sekminių Mišios lauke 

Birželis 
 
Rugsėjis 

Mišių devyndienis už tėvus 
 
Bendruomenės diena 

Spalis Sutvirtinimas 

Lapkritis Vėlinių devyndienis 
Maironio mokyklos metinės Mišios 

Gruodis Advento susitelkimo dienos.  
Maisto produktų rinkliava vargdie-
niams. 
Misijos choro kalėdinis koncertas 
Vaikų biblijinė stovykla 

METINIS KALENDORIUS 

PABENDRAVIMAS PO MIŠIŲ 

Visi kviečiami sekmadieniais PLC didžiojoje salėje. 
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