
 

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. 105 (861) 2009 sausio 4 d. 
KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) 

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 4 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

V. Siliūnienė 
P.Pranckevičius 

Kovas Rugienius 
Paulius Siliūnas ir Tomas Čyvas 

 
11:00 

 
6:00 

Kęstutis Sušinskas 
Irena Vilimienė 

 
Gintaras Kilikevičius 
Jolanta Kilikevičienė 

A. Kamantienė 
I. Grigaitienė 

 
Tadas ir Augustė Vildžiūnai 

 
 

Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Sausio 11 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Vaida Petraitienė 

O. Daugirdienė 
Ses. Laimutė 

 
Marija ir Tomas Čyvai 

 
11:00 

 
6:00 

Aušrelė Sakalaitė 
Algis Kazlauskas 

 
 

Kristina Balniūtė 

J. Baužys 
R. Marchertienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
 

Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Sausio 11 d. 2009 SEKMADIENIS 
KRISTAUS KRIKŠTAS 
 
Pirmasis skaitinys - Štai mano tarnas, kuriuo aš 
gėriuosi (Iz 42, 1-4. 6-7) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpats laimins savo tautą, 
teiks jai ramybę. 
Antrasis skaitinys - Viešpats jį patepė Šventąja 
Dvasia (Apd 10, 34-38) 
Evangelija - Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš 
gėriuosi (Mk 1, 7-11) 
 
Mišiolėliuose:  131   psl. - Mišių maldos 
 422; 650   psl. - Mišių skaitiniai 
 1094 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpaties šlovė ant tavęs su-
spindi (Iz 60, 1-6) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tave garbins visos 
žemės tautos. 
Antrasis skaitinys - Pagonys kartu su žydais yra 
paveldėtojai (Ef 3, 2-3a. 5-6) 
 
Evangelija - Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti ka-
raliaus (Mt 2, 1-12) 
 
Mišiolėliuose:  129   psl. - Mišių maldos 
 419   psl. - Mišių skaitiniai 
 1095 psl. - visuotinė malda 
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Misijos statistika 

            Per visus tuos devyniolika metų Krikštų buvo lygiai 
700, daugiausia pakrikštyta 2007 m. – 67, mažiausia—
pačiais pirmaisiais - 1990 m. - 18. Pirmosios Šv. Komuni-
jos priėjo 637 vaikai, neskaitant Čikagos lietuvių jėzuitų 
koplyčioje prie Jaunimo centro priėmusius, kurie įrašomi 
Misijos knygose. Nuo 10 (pirmaisiais metais) išaugome į 
75 (užpernai) ir 59 (pernai 2008 m.).  
 Mūsų bažnyčioje susituokė 149 poros. 1990 m.    
buvo 10 santuokų, 2007 m. – 15. Daugiausia sutuokta 
1991-aisiais (17) ir mažiausia - 2005 (2). Pirmaisiais me-
tais dauguma sutuoktinių buvo gimę JAV, apie 2000 m. 
tokių buvo 60%, o 2007-2008 vyrauja Lietuvoje gimę – 
60%. Kadangi santuokos duomenys siunčiami į Krikšto 
parapiją, dabar dauguma laiškų keliauja per Atlantą. Dar 
nenumatyta, kada Misijos bažnyčion kviesime visus čia 
susituokusius atšvęsti savo vestuvių metinių. Kasmet po 
kelias poras švenčia savo vedybinio gyvenimo 25 ir 50 m. 
sukaktis palaiminimu ir padėka per Mišias ar atskirose 
pamaldose. 
 Sutvirtinimo dokumentų knygoje surašyta dešimt 
švenčių. Pirmoji 1983 m. vyko Lemonto Šv. Patriko baž-
nyčioje su vysk. Vincentu Brizgiu ir 72 sutvirtintais. Užsie-
nio lietuvių vyskupas Paulius Baltakis OFM sutvirtino 
1991 m. - 46, 1993 m. – 24, 1996 m. – 27, 1998 m. – 24, 
2000 m. – 25, 2002 m. - 44, 2004 m. – 61 iš visų parapijų 
bei Matulaičio misijos. Pietvakarių Čikagos vysk. Gustavo 
Garcia-Siller lietuvių kalba suteikė Sutvirtinimo sakramen-
tą 2006 m. – 60, 2008 m. – 49. 2009-ųjų Sutvirtinimas 
vyks spalio 3 d. 4 val. p. p. 
 Visi Misijoje krikštyti ir sutvirtinti bei jų artimieji 
bus kviečiami į šventę Sekminių išvakarėse – šeštadienį, 
2009 gegužės 30, 4 val. p.p. (lauke, bažnyčios kiemelyje). 
 Pirmaisiais oficialiais Misijos metais (1990) kape-
lionas kun. Leonas Zaremba pats vienas nešiojo Komuni-
ją ar suteikė Ligonių patepimo sakramentą 35 kartus. Kai 
Misijoje 2008 m. pradžioje Komunijos dalytojų bei Ligo-
niams tarnystės kursus lankė 26 asmenys, 2008 m. į ligo-
nines, slaugos namus ar neišeinantiems iš namų Komuni-
ja nunešta 187 kartus (iki gruodžio 13 d.). 
             Misijos mirusiųjų knygoje įrašytos 731 laidotuvės. 
Dauguma laidojamų nėra registruoti misijos nariai, tačiau 
jų palikuonys priklauso ar jie patys seniau priklausė Čika-
gos lietuviškoms parapijoms. Kartais apeigos būna tik 
laidotuvių namuose ar kapuose, tačiau dauguma išlydima 
laikant Mišias bažnyčioje. Laidojama Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse arba Tautinėse. Per metus laidojimų skaičius 
vyrauja nuo 10 (pirmaisiais metais) iki 75 laidotuvių (2007 
m.) (Iš Misijos lapkričio mėn. palaidotas asmuo buvo 65, 
900-tasis Šv. Kazimiero kapuose nuo jų įsteigimo).   

          Misijos sakramentų bei 
laidotuvių duomenys liudija, kaip 
bendruomenė auga ir vystosi. 
Visuotiniam narių susirinkimui 
sausio 18 d. rengiama lentelė su 
visais skaičiais nuo Misijos įstei-
gimo 1990-aisiais. 

 Senais laikais buvo skaičiuojama, kiek Šv. Komu-
nijos išdalijama per Mišias, ir kiek žmonių priėjo išpažin-
ties. Kai žmonės retai priimdavo Kristaus Kūną, buvo 
svarbu žinoti, o šiandien didesnė Mišių dalyvių dalis kas 
kartą pilnai dalyvauja klausydamiesi Dievo žodžio ir priim-
dami Komuniją. Misijoje bendruomeninės Susitaikymo 
(Atgailos) sakramento apeigos (su galimybe prieiti išpa-
žinties asmeniškai) švenčiamos per Adventą ir Gavėnią, 
paprastai kiekvieną laikotarpį dalyvauja apie 300 tikinčių-
jų, o patarnauja 4-5 kunigai. 
 Vienintelis septynių sakramentų neminėtas yra 
kunigystė. Kiek žinome, iš Misijos per 19 m. dar nėra stu-
dijuojančio kunigų seminarijoje ar ją baigusių. Dažnai mal-
dose kreipiamės, prašydami Dievo malonės, kad jauni 
vyrai ryžtųsi kunigo pašaukimui ir pareigoms. Taip pat dar 
laukiame suaugusių (vedusių) vyrų, kurie ruoštųsi diakono 
šventimams ir tarnystei, kaip kone kiekvienoje apylinkės 
parapijoje. 
 
 
                                           Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Labai mažai laiko  
mes praleidžiame  

žemėje;  
jis yra tik pirmasis  
dieviškos dramos  
veiksmas, kuris  

tęsis ir amžinybėje. 

Viešpatie, mano Dieve, mokyk mano širdį,  
kur ir kaip Tavęs ieškoti, kur ir kaip Tave rasti... 

Tu esi mano Dievas ir mano Viešpats, 
o aš niekados Tavęs nemačiau. 

Tu mane sukūrei, pakeitei ir suteikei man  
visus gerus dalykus, kuriuos aš turiu, 

ir vis tiek aš Tavęs nepažįstu... 
Aš dar neatlikau to, kam esu sukurtas... 

Mokyk mane Tavęs ieškoti... 
Nes jei manęs nemokai, aš negaliu Tavęs ieškoti, 

negaliu Tavęs rasti, jei pats man nepasirodai. 
Leisk ieškoti Tavęs savo troškimuose, 

leisk trokšti Tavęs savo ieškojime. 
Leisk atrasti Tave savo meilėje, 

leisk mylėti Tave, kai atrasiu. 
 

(Anzelmas Kenterberietis “Proslogion”) 
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20+K+M+B+09 
Namų šventinimas 
Trijų Karalių dieną 

          Tiek bažnytinėje, tiek liaudies ikonografijoje trys 
karaliai  vaizduojami su karūnomis ir Kūdikiui skirtomis 
dovanomis rankose. Yra išlikusi tradicija sausio 6-ąją 
(šiais metais - 4-ąją)  bažnyčioje pašventinta kreida ant 
namų durų užrašyti pirmąsias jų vardų raides – K+M+B. 
Senovės lietuviai tikėdavo, kad šis užrašas apsaugos jų 
namus nuo velnio, perkūno ir visokio pikto. Dar yra ir kita 
šių raidžių interpretacija, kad tai yra lotyniškos frazės 
“Christus mansionem benedicat” (“Kristus tepalaimina šitą 
buveinę”) pirmosios raidės. 

              Šiandien Misijoje bus šventinama kreida. 
Kas neturėtų atsinešę iš namų, pašventintos krei-
dos gabalėlių bus padėta ant staliuko prie įėjimo į 
bažnyčią. Prašome pasiimti. 

         Visa šeima, draugai, kaimynai... susirenka prie prie-
kinių durų: 
 
Vadovas/ė: vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios. 
Visi: Amen. 
Vad.: pagal legendą išminčių – trijų karalių vardai yra 
Kasparas, Melchioras ir Baltazaras. 
 
        Kreida pažymime mūsų namų duris raidėmis, ketu-
riais kryželiais ir metų skaičiumi: 20+K+M+B+09.   
 
Vad.: melskimės, kad Kristaus malonė būtų su mumis.  
Visi: Amen. 
Vad.: iš Petro antrojo Laiško: “Mes laukiame naujo dan-
gaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas”. Tai 
Dievo žodis. 
Visi: dėkojame Dievui. 
 
       Kiekvienas kambarys pašlakstomas švęstu vandeniu. 
 
       Svetainė: 
Vad.: kur du ar trys susirenka, ten Tu esi. Laimink šį kam-
barį, Viešpatie. 
Visi: Amen. 
 
       Virtuvė: 
Vad.: mums duodi kasdienę duoną. Laimink šį kambarį, 
Viešpatie. 
Visi: Amen. 
 
       Valgomasis: 
Vad.: parenk mus dangaus puotai. Laimink šį kambarį, 
Viešpatie. 
Visi: Amen. 
 
        Miegamieji: 
Vad.: būk su mumis, Viešpatie, kai naktis ateina. Laimink 
šį kambarį, Viešpatie. 
 
       Vonia: 
Vad.: išlaikyk mus tyrus savo akivaizdoje. Laimink šį kam-
barį, Viešpatie. 
 
      Visi sugrįžta prie namų (buto) durų: 
 
Vad.: Melskimės kaip Jėzus mus išmokė:  
Visi: Tėve mūsų.... 
 
     Vad. visus pašlaksto švęstu vandeniu: 
 
Vad.: laimink šią šeimą visas dienas, Dieve Tėve, Sūnau, 
Šventoji Dvasia, dabar ir per amžius. 
Visi: Amen 

ŠIOS DIENOS 
 SKAITINIŲ  

PAMĄSTYMAS 
       
           Švenčiame Kris-
taus Apsireiškimo arba 
kitaip vadinamą Trijų Karalių šventę, kurios svarbiausi 
asmenys yra ne tie išminčiai, Trys Karaliai, bet  žmonijai 
regimu būdu apsireiškęs pats Dievas. Evangelijoje rašo-
ma  ir apie karalius vedusią žvaigždę: "mes matėme užte-
kant žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti", - sakė išminčiai 
Erodui. Jie tikrai nebūtų radę užgimusio Išganytojo, jei 
jiems kelio nebūtų rodžiusi žvaigždė, Viešpaties apsireiš-
kimo ženklas.   
           Pirmajame skaitinyje pranašas Izaijas kalba: 
"tautos ateis prie tavo šviesos ir karaliai - prie tau  užtekė-
jusio spindesio". Tie žodžiai yra tarsi būsimųjų išminčių  
kelionės pas Mariją provaizdis.  Apaštalas  Paulius antra-
jame skaitinyje pabrėžia, kad "pagonys, kartu su žydais  
yra paveldėtojai." Rytų kraštų išminčiai yra  ne žydų, bet 
pagonių tautų įvaizdis ir Evangelijoje skaitome, kad išmin-
čiai "parpuolę ant žemės Jį pagarbino". Reikšmingos ir 
simbolinės  yra jų atneštos dovanos: auksas - skirtas tik 
karaliams,  smilkalai - dovana kunigams  ir mira - skiriama 
patepti mirusių kūnus.  Jėzus paaukojo savo gyvybę už 
mus visus savo mirtimi ant kryžiaus. Jis - Karalius, vyriau-
sias kunigas ir pabaigoje, ant kryžiaus, - visų mūsų Atpir-
kėjas ir Išganytojas.  
           Matome tris  grupes žmonių, kurie skirtingai rea-
guoja: piemenėliai garbina užgimusį Kūdikį, karaliai iš rytų 
šalies neša dovanas, o Erodas, sužinojęs apie gimusį 
Karalių, planuoja, kaip atsikratyti šio savo sosto varžovo.  
Galime savęs paklausti: o kaip mes reaguojame?  Kiek-
vienam iš mūsų Viešpats yra apsireiškęs. Dievas pirmasis 
žengė žingsnį mūsų link.  Jis apsireiškė, kad mus prie 
savęs patrauktų.  Dabar mūsų eilė.  Atsiliepkime kaip tie 
trys  Evangelijos išminčiai. 
 
                                          Vincas Kolyčius iš Toronto 
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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 

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! 

            Spaustuvės (J. S. Paluch) nurodymu šis 
žiniaraštis turėjo būti spaudai paruošas dar 
prieš Kalėdas (gruodžio 23 d.), todėl jame nėra 
žinučių iš Kalėdų švenčių laikotarpio ar kitų vė-
lesnių pranešimų. 

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

     Meldžiame Dieve, išgydyk mūsų Misijos  
ligonius. Tegul jie auga tikėjimu ir viltimi, Tavo 
Vardo šlovei atgauna sveikatą, kad per Tavo 
meilės stebuklus ir ženklus Karalystė vis la-
biau augtų mūsų širdyse. 

          Mūsų Misijos ligoniai yra reikalingi užtarimo, mal-
dos ir palaikymo. Ypač maldose prisimename ir sveikatos 
prašome:  
         Birutei Vindašienei, Rasai Poskočimienei, Onai 
Baužienei, Teodorui Rudaičiui, Genovaitei Kulikaus-
kienei, Izabelei Stončienei, Algiui Trinkūnui, Faustui 
Stroliai, Marijai Gelažienei, Pranei Žymantienei ir Glo-
rijai. 

         Apie ligonius bei jų būklę kviečiame pranešti Misijos 
raštinėje. Vyskupijos įgaliotieji Komunijos dalytojai gali 
aplankyti jūsų namus, atnešti Komuniją. 

RINKLIAVA 
Gruodžio 21 d. 9 val.  - $782 
 11 val.  - $1672 
 6 val.  - $177 

Senelių vienuolių šalpa           -$590 
 
Kalėdų paplotėliai (kalėdaičiai) -$1589 

• Teatralizuotos pasakos “Mary Poppins” (Marija Spro-
gutė) mažiesiems žiūrovams gruodžio 20 d. Misija 
parūpino 200 dovanėlių, įdėtų į kalėdinius maišelius. 

 
• Bažnyčion sunešto negendančio maisto, skirto Le-

monto varguolių sandėliukui Betanijos liuteronų baž-
nyčioje, gruodžio 19 d. buvo nuvežta dar 167 svarai 
prie anksčiau nuvežtų virš 500 svarų. Tokią paramą 
renkome visą Kalėdų laikmetį.  

ŽINUTĖS 

• Susitaikymo sakramento bendruomeninėse apeigose 
gruodžio 22 d. dalyvavo 182 asmenys. Patarnavo trys 
kunigai (talkino t. Antanas Gražulis SJ iš jėzuitų Čika-
goje), todėl užtruko pusantros valandos. Misijos choro 
vadovė Jūratė Grabliauskienė akomponavo bendrai 
giedamoms giesmėms ir palydėjo asmeninės išpažin-
ties metą vargonų muzika. Maži vaikai jau ėjo prie 
nebaigtos įrengti Prakartėlės ir glostė avytes, laukda-
mi, kol suaugusieji baigs maldingą vakarą. (Šiemet 
bažnyčioje Betliejaus namelio rėmai pasiskolinti iš 
Maironio lituanistinės mokyklos, o Jaunimo rūmų salę 
puošė R. Mozoliausko skulptūra Šventoji Šeima). 

 
• PLC Kūčių šventėje gruodžio 21 d. Rasa Poskočimie-

nė pasakojo apie renginio tradiciją, prasidėjusią, kai 
dar nebuvo Matulaičio misijos (įst. 1990 m.). Mišios 
vykdavo ateitininkų namuose kartą per mėnesį. Pir-
mosios Kūčios buvo po Mišių, visi valgiai suneštiniai,  
namie paruošti. 

 
• Misijos Kūčioms PLC Bočių menėje užsirašė 37 as-

menys. Misija trečius metus iš eilės kvietė namie šios 
vakarienės neruošusius vakarą švęsti drauge prie 
bendro stalo..  

 
• Šv. Kalėdų Bernelių Mišių ir ryto dvejų Mišių daly-

viams patarnavo du Lemonto policininkai ir penki sa-
vanoriai, kad automobiliai saugiai prasilenktų ir pa-
kaktų vietos visus tinkamai kieme pastatyti. 

         Misijos žiniaraščio paskutiniajame lape rekla-
minius skelbimus įdėjusios bendrovės, organizacijos 
bei pavieniai verslo atstovai labai prisideda remiant 
šio žiniaraščio leidybą. Dėkodami ir vertindami jų 
paramą, maloniai kviečiame Misijos narius ir svečius 
atkreipti dėmesį į reklaminius skelbimus ir su mūsų 
rėmėjais atitinkamai  bendradarbiauti. Ačiū! 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, sausio 4 
9 v. r. - už Janę Paulauskienę 
-už Danielių Paulauską 
-už Petrę Maskolaitytę (Polikaičiai) 
-už Praną Narį (L. ir I. Kirkus) 
-už Algirdą Antanaitį (6 m.) 
-už Vincą Kačinską (žmona) 
-už Bronių Siliūną 
-prašant sveikatos Rasai 
-už Vytautą Gudleikį 
-už Pauliną Polytę (30 d.) (sūnus ir šeima) 
-už Genovaitę ir Antaną Šimkevičius 
-už Ramojų Petraitį (K. Buinevičienė) 
-už Vaivą Vėbraitę (R. ir T. Rudaičiai) 
-už Barborą Ripskienę (34 m.) (dukra) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - prašant Dievo palaimos ir sveikatos Ingai 

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

Antradienis, sausio 6 
8 v. r. - už Antaną Lukošių (1 m.) 

Trečiadienis, sausio 7 
8 v. r. - už Oną Bertašienę 

Ketvirtadienis, sausio 8 
8 v. r. - speciali intencija 

Penktadienis, sausio 9 
8 v. r. - už Eugenijų Arlauską 
-už Feliciją ir Kazimierą Bagdonavičius 
 
Šeštadienis, sausio 10 
8 v. r.– už Kazimierą Jakštą 

          Mieli Mišias užprašantieji. Kalėdų švenčių laikotarpiu 
Misijos žiniaraščio spaustuvė (J. S. Paluch) dėl savo šventi-
nio grafiko buvo nurodžiusi šios savaitės numerį jiems pri-
statyti daug anksčiau nei paprastai. Dėl to žiniaraštyje yra 
įrašytos tik tos intencijos, už kurias šv. Mišios buvo užprašy-
tos iki gruodžio 23 d. Norėtume patikinti, kad Mišių metu 
kunigas perskaitys visas intencijas (ir tas, kurios nėra įrašy-
tos žiniaraštyje). Dėkojame už supratingumą. 

Sekmadienis, sausio 11 
9 v. r. - už Salomėją Polikaitienę (šeima) 
-už Sigitą Miknaitį (V. ir R. Kazlauskas) 
-už Bronę Matelienę (1 m.) (dukra) 
-už Kazį Matelį (sesuo) 
-speciali intencija 
-už Sutkaičių šeimos mirusius (A. ir P. Striupaičiai) 
-už Valeriją Paškevičienę ir Stanislovą Jurjonienę 
-prašant Dievo palaimos ir globos Vytukui 
-už Janiną Filipavičienę (1 m.) 
-prašant Dievo palaimos Vilhelminai ir Raimondui 
-meldžiant Dievo palaimos Alfredui ir šeimai 
-už “AVP” kolektyvą (Pranas Paškevičius) 
-už Burbų šeimą (Kristina Burbienė) 
-už Daną Krikščiukaitienę 
-už Ramojų Petraitį (žmona) 
-už Lijaną Bačiulienę (A. Mosbach) 
-už Eleną Tomaškienę (A. Mosbach) 
-už Juzę Laucevičienę (A. Mosbach) 
-už Augustiną Dauburą (A. Mosbach) 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šm. mirusius 

Pirmadienis, sausio 12 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 13 
8 v. r. - už Bronę Nainienę (B. Abromauskienė) 
-už Ramojų Petraitį (Laukaičiai) 

Trečiadienis, sausio 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Antaną Brazdžiūną (R. Kazlauskienė) 

Ketvirtadienis, sausio 15 
8 v. r. - už Albertą Liškūną (M. ir Z.) 

Penktadienis, sausio 16 
8 v. r. - už Adolfą Masilionį (žmona) 
 
Šeštadienis, sausio 17 
8 v. r.– prašant palaimos Andriui 



 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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