
 

 

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. 
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Leiskite 

 mažutėliams 

ateiti pas mane 

(...)  

nes tokių yra  

Dievo karalystė. 

(Mk 10, 14) 
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Spalio 11 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXVIII EILINIS SEKMADIENIS  
 
Pirmasis skaitinys - Išminčiai neprilygsta nė didžiausi 
turtai (išm 7, 7-11) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, mus atgaivinki savo 
malone, ir džiūgausim, kol gyvuosim. 
Antrasis skaitinys - Dievo žodis teisia širdies su-
manymus bei mintis (Žyd 4, 12-13) 
 
Evangelija - Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane 
(Mk 10, 17-27) (28-30)). 
 
Mišiolėliuose:  275   psl. - Mišių maldos 
 774   psl. - Mišių skaitiniai  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Vyras ir moteris taps viena būty-
be (Pr 2, 18-24) 
 
Atliepiamoji psalmė - Telaimina mus Dievas visą mū-
sų gyvenimą. 
 
Antrasis skaitinys - Šventintojas ir šventinamieji - 
visi kyla iš vieno (Žyd 2, 9-11) 
 
Evangelija - Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria! 
(Mk 10, 2-12. (13-16)) 
 
 
Mišiolėliuose:  274   psl. - Mišių maldos 
 771   psl. - Mišių skaitiniai  

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
05 d. P Šv. Faustina Kovalska, vienuolė 
 Jon 1, 1—2,1-2.11; Lk 10, 25-37 
06 d. A Šv. Brunonas, kunigas  
 Jon 3, 1-10; Ps 130; Lk 10, 38-42 
 
07 d. T Rožinio Švč. Mergelė Marija 
 Jon 4, 1-11; Ps 86; Lk 11, 1-4 
08 d. K Mal 3, 13-20a; Ps 1; Lk 11, 5-13 
 
09 d. P Šv. Dionyzas, vyskupas, ir jo draugai 
 Šv. Jonas Leonardis, kunigas 
 Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9; Lk 11, 15-26 
10 d. Š Jl 4, 12-21; Ps 97; Lk 11, 27-28 

Spalio 11 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Saulius Čyvas 

D. Kisielienė 
P.Pranckevičius 

 
Mantas ir Zigmas Kisieliai 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

I. Grigaitienė 
P. Domanskienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

  

Spalio 4 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

Ses. Laimutė 
Z. Jonikienė 

Paulius Siliūnas 
Kovas Rugienius, Antanas Riškus 

 
11:00 

Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 

R. Žilienė 
J. Prialgauskienė 

Lukas ir Martynas 
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Juozas Križinauskas 

 Adomas ir Rokas  
Kilikevičiai 
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toks juodas kilimėlis (celūnas), iš šono šešios didelės žva-

kės. Vyresni gal net prisimename, kad kunigo apranga 

(arnotas) būdavo juodas – kas šiandien sunkiai supranta-

ma pagal Mišių esmę. Dabar gi karstą apgaubiame Krikš-

tą primenančia balta drobe. 

 Mūsų vaikystės parapijoje būdavo toks katafalkas 

– ant ratukų metaliniai rėmai, apkloti juoda medžiaga it 

karstas. Mišių patarnautojams būdavo šiokia tokia pramoga 

palįsti po “karstu” ir tikinčiuosius gąsdinti visokiais garsais. 

 Mūsų zakristijoje arba telefonu neretai išgirsta-

mas klausimas, ar galima užprašyti Mišias už gyvuosius. 

Arba, ar tos pačios Mišios gali būti už gyvuosius ir už mi-

rusius. Labai suprantama, nes dažniausia prisimename 

artimųjų mirties 30 d., metines ar jų gimtadienius. 

 Kiekvienose Mišiose meldžiamės už gyvuosius ir 

mirusius. Vien Eucharistinėje maldoje (Mišių “kanone”) 

minime visuotinę Bažnyčią, melsdamiesi už popiežių, vys-

kupus, dvasininkiją, vienuolijas, visą Dievo tautą. Tada 

minime Kristuje užmigusius ir visus mirusius, kurių tikėji-

mą tik Viešpats žino. Pagaliau, vienybėje su mūsų pirmta-

kais šventaisiais, meldžiamės už save, Mišių gyvuosius 

dalyvius, įskaitant ir per pamokslą užsnūdusius. Visa tai 

išpažįstame Tikėjimo išpažinimo “šventųjų bendravimu”. 

 Vatikanas II prieš 45 m. į Mišias sugrąžino Visuo-

tinę maldą – prašymus, į kuriuos atsiliepiame “išklausyk 

mus, Viešpatie”, “prašom Tave, Viešpatie” ar panašiai. 

Labai gerai prisimenu vienerias jaunimo Mišias, trukusias 

beveik tris valandas, kurių visuotinė malda – jaunų žmo-

nių prašymai – tęsėsi 45 minutes. Ir visai neprailgo. Misi-

joje kasdienėse Mišiose būna progos iš vietos pasakyti 

prašymą užuot juos iš paskaityti iš 30 m. senumo knygos. 

Sekmadieniams turime šviežiai parašytus prašymus su 

šios dienos svarbiais reikalais. 

 Mišiose savo sąmonėn ir Viešpaties Dievo aki-

vaizdoje iškeliame, patikime savo rūpesčius, bendruome-

nės reikalus, pasaulio reikmes, susemdami visa tai, kas 

gyvenime svarbu. Žinome, kad savo paslaptingu būdu 

Dievas mūsų maldų, prašymų išklauso. 

 

                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Maldos visuotinumas 

           Mūsų laikais ir dar dabar 

kai kur Lietuvos kaimuose Mi-

šioms už mirusius padedami tam 

tikri įrengimai laidotuvėms priminti, 

lyg užtikrinimui, kad čia tikrai už 

mirusius meldžiamasi. Patiesiamas              Mieli Pal. Jurgio Matulaičio misijos tikintieji, prieš 
sugrįžtant studijuoti Mundelein seminarijoje, porą metų 
Lietuvoje teko darbuotis kaimo parapijose. 2007 m. buvau 
paskirtas į Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapiją. Labai 
gražus kraštas, mieli žmonės ir nemažai išsaugotų senojo 
lietuviško kaimo bei parapijos tradicijų.  
             Vajasiškio parapijoje yra maždaug 600 parapijie-
čių. Dauguma jų - vyresnio amžiaus žmonės gyvenantys 
apylinkės kaimuose. Yra ir šaunių jaunų darbingų žmonių, 
bet kita dalis - niekur nedirba, tik lanko alaus parduotuvę 
ir „gimdo“ vaikus. Tokių šeimų kaimo vaiko gyvenimas 
nelegvas: namuose girtaujama, tėvai dažnai pešasi, pilna 
svetimų žmonių, nešvaru, netvarkinga, nesaugu, ne vi-
suomet yra ką valgyti ir švarių drabužėlių apsirengti. To-
kiems vaikams kaip įmanydami stengiasi pagelbėti geri 
kaimynai, Baibių aštuonmetė mokykla (kurią Zarasų rajo-
no valdžia visaip mėgina uždaryti), ir ne taip seniai susi-
kūrusi Vajasiškio bendruomenė. 
              Vajasiškio parapijai priklauso ir Juknėnuose bu-
vusio vaikų darželio patalpose įsteigta koplyčia. Juknė-
nuose ir aplinkiniuose kaimuose yra daugiau kaip 150 
gyventojų. Kaime gyvena kelios daugiavaikės šeimos, 
kuriose vaikų gyvenimo situacija nėra pati geriausia. Juk-
nėnuose veikia kaimo biblioteka, kurios vedėja labai rūpi-
nasi vaikų užimtumu po pamokų. Čia taip pat  neseniai 
susikūrė bendruomenė, kuri visaip mėgina į vaikų gyveni-
mus įnešti daugiau džiaugsmo ir šviesos. Tai nėra lengva 
padaryti, nes trūksta jaunų žmonių, lėšų ir patyrimo.  
           Po metų Vajasiškyje vyskupas man dar priskyrė 
Antalieptės šv. Kryžiaus Atradimo parapiją. Antalieptė - 
nuostabaus gamtos grožio vieta: upė Šventoji, marios ir  
didinga 250 m. senumo bažnyčia su basųjų karmelitų vie-
nuolyno pastatais. Parapijoje - apie 800 gyventojų, 300 iš 
jų gyvena pačiame miestelyje. Iki praėjusių metų veikė 
aštuonmetė, dabar tik pradinė mokykla. Ją lankančių vai-
kų gyvenimo sąlygos panašios į anksčiau minėtų.  
            Labai nudžiugau, kad šiemet Kalėdinio vajaus or-
ganizatoriai Misijoje sutiko apdovanoti mano buvusių pa-
rapijų vaikus. Tikrai žinau, jog jiems tai bus didelis 
džiaugsmas, kad juos kažkas prisimena, žino jų vardą ir 
pavardę, ir dovanoja jiems dovaną. Mes visi gerai supran-
tame, kad ta dovana tikriausiai ne per daugiausiai pakeis 
jų dabartinę situaciją, bet net negalime įsivaizduoti, kaip 
tai gali paveikti jų sielas. Kas žino, gal šios Kalėdos, ku-
riose Jūs savo dovanėlėmis juos aplankysite, ateityje 
jiems bus stiprinanti ir paguodžianti akimirka?! 
          Jau dabar širdingai dėkoju Jums visiems ir tikiu, kad 
viskas ką mes dovanojame kitiems, su laiku grįžta su dar 
didesniu kaupu iš Dievulio rankų mums patiems. Tegul Jus ir 
Jūsų mylimuosius lydi Kūdikėlio Jėzaus ir Antalieptės, Vaja-
siškio bei Juknėnų vaikų dėkingumas ir šypsenos.  

KALĖDINIS VAJUS  
KAIMO VAIKAMS LIETUVOJE 

 
Kun. Gedimino Jankūno, buvusio  

Antalieptės ir Vajasiškio parapijų bei  
Juknėnų koplyčios klebono laiškas  

Misijos nariams ir svečiams. 
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KRIKŠTAS 

ROMP projekto  
“Range of Motion Project” 

Guatemaloje prezentacija 
 

Įspūdžiai ir patirtys iš labdarin-
gos ortopedinės klinikos Cent-

rinėje Amerikoje 

               Spalio 11 d., sekmadienį, po 11 val. r. Mišių 
PLC didžiojoje salėje visus maloniai kviečiame į prezenta-
ciją, kurią ruošia projekte dalyvavęs ir dirbęs ortopedijos 
technikas Juozas Križinauskas.  

       Naujai gimusiems iš Krikšto vandens ir 
Dvasios Viešpats išliejo savo malonę. Mels-
kime, kad pakrikštytieji savo širdyse išlaiky-
tų gyvą Šventosios Dvasios dvelkimą. 

Benediktas Solomatinas 
(Wheaton) 

Tėvai:            Romanas ir Kristina (Kaminskaitė) Solomatinai 
Krikšto tėvai: Nerijus Kyliotaitis ir Dominyka Šalaviejūtė 

Jokūbas Barčys 
(Lemont) 

Tėvai:            Vaidas ir Viktorija (Aleksandravičiūtė) Barčiai 
Krikšto tėvai: Aurimas ir Virginija Adomavičiai 

Izabella Janina Trytek 
(Schiller Park) 

Tėvai:            Janusz ir Jurgita (Šimkonytė) Trytek 
Krikšto tėvai: Paulius Šimkonis ir Evelina Tempka 

Nikita Kupreščenko 
(South Elgin) 

Tėvai:            Romanas ir Vilma (Vindžigalskytė) Kupreščenko 
Krikšto tėvai: Jevgenijus Mabins ir Vilma Goodwin 

ADORACIJA 

       Atkreipiame dėmesį, kad Švenčiausiojo Sakramento 
vienos valandos adoracija pirmadieniais nuo spalio 1 d. 
iki  kovo 30 d. prasideda 5 val. vak. 

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.  

“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” adminis-
tracijojoje arba tel.: 773-585-9500. 

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija 

         Skyrybas išgyvenantieji kviečiami dalyvauti aštuo-
nių trečiadienių saviparamos būrelyje su psichologe Sau-
lena Antanavičiene, socialine darbuotoja Daiva Piscikaite 
ir kun. A. Saulaičiu. Valandos susitikimai jau prasidėjo 
rugsėjo 30 d., 7 val. vak. PLC. Kas dar norėtų prisijungti, 
prašoma iš anksto užsirašyti Misijos raštinėje. 

          Šiandien, spalio 4 d. 12:15 val. p.p. PLC di-
džiojoje salėje paskaitą “Netektis ir gedulas” skaitys Nora 
Aušrienė.  

PASKAITA - “NETEKTIS IR GEDULAS” 

LIETUVOS VARDO 1000-MEČIO ŠVENTĖ 

Spalio 23-25 d. Lietuvos vardo 1000 m. sukaktį 
Čikagoje su lietuviais švęs JAV vyskupų konferencijos pir-
mininkas, Čikagos ark. kard. 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. 

Į šias Mišias spalio 25 d. ORGANIZUOJAMA IŠ-
VYKA AUTOBUSU. Iš PLC autobusas išvyksta 1:30 val. 
p.p. Kelionės kaina - $10 asmeniui. Registruotis galima 
Misijos raštinėje darbo dienomis nuo 9-2 val., sekmadie-
niais - prieš ir po Mišių arba LB Lemonto Soc. reikalų sky-
riuje trečiadieniais 10-3 val. tel.: 630-243-8611. 

FESTIVAL OF FAITH 

       Čikagos ark. kard. Francis George OMI visus katali-
kus kviečia į tikėjimo šventę, kuri bus švenčiama spalio 16 
–17 dienomis Rosemonte. Įvairios paskaitos, prezentaci-
jos, susipažinimas su naujovėmis, koncertas ir kitos įdo-
mybės tikėjimo atnaujinimui ir sustiprinimui. Norintieji 
dalyvauti kviečiami registruotis: www.CatholicFest.org 
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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 

Spalis - bažnyčią lankančiųjų 
skaičiavimo metas 

         Spalio savaitgaliais Čika-
gos arkivyskupijoje skaičiuojami 
Mišių dalyviai. Misijos Mišias 

2007 m. lankė 773 asmenys, 2008 m. – 760 asmenų.  

PRAĖJUSIĄJĄ SAVAITĘ 

   Rugsėjo 26-ąją prie kryžių kalnelio iš kiemo pusės 
iškilo naujas kryžius – kokių 5 metrų aukščio, ąžuolinis, 
minintis Lietuvos vardo ir evangelizacijos 1000-metį. Kry-
žius daugybę metų stovėjo Ankų sodyboje, atnaujintas ir 
papuoštas tūkstantmečio ženkleliu.  

             Rugsėjo 26 d. vaka-
rą Ateitininkų namuose vy-
ko kandidatų į Sutvirtinimo 
sakramentą susikaupimo 
vakaras, kurį vedė jų moky-
toja Grasilda Reinytė Pet-
kienė su svečiais iš Vilniaus 

Dariumi ir Renata Brazioniais.  
       Brazioniai 7 m. globoja Šv. Jonų bažnyčios pa-

auglių grupę, su kuria vyk-
do įvairias savanoriškas 
tarnybas, stovyklas, švent-
keliones, talkina Mišiose 
mieste ir kartais kaimuose. 
Renata Brazionienė yra 
jėzuitų sekretorė Vilniaus 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
talkina akademinei sielova-
dai bei Lietuvių katalikų religinei šalpai. 

Daug dėmesio buvo skirta apgalvoti Dievo įvaizdį. 
Jaunuoliai stebėjo trumpa vaidinimą, iš žurnalų karpė 
paveikslėlius, suklijuodami koliažus Dievo savybėms api-
būdinti. Kandidatai bei jų tėveliai turėjo progos švęsti 
Susitaikymo sakramentą kitą dieną po 11 Mišių. 

          Rugsėjo 27 d. abiejose rytinėse 
Mišiose pamokslą sakė Mundelein semi-
narijos klierikas Andrius Liaugminas, ku-
ris už mėnesio bus pašventintas diakonu, 
o gegužės mėn. – kunigu. Andrius yra 
čikagietis. Jo senelis buvo Vilniaus Peda-
goginio universiteto pirmasis rektorius, 
Čikagoje – Lojolos universiteto profeso-
rius. Augo tikinčioje šeimoje, jam didelį 
įspūdį paliko susitikimas su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II. Mišių dalyviai svečiui 
kelis kartus entuziastingai paplojo. 

          Čikagos arkivyskupijoje savaitgalį būna 1712 Mišių. 
2008 m. dalyvavo 474,000 tikinčiųjų arba 21% katalikų, 
maždaug tiek pat kiek 2007 m. Pusė parapijų padidėjo, 
pusė kiek sumažėjo. Dar apie 20,000 dalyvavo Mišiose 
kitose katalikiškose įstaigose: 1000 - 17-oje katalikiškų 
ligoninių, 2300 - 24-iuose katalikiškuose globos namuose, 
2000 - universitetinės sielovados šešiose koplyčiose, 4300 
- vyrų vienuolijų šešiose neparapinėse koplyčiose, 460 - 
moterų vienuolijų septyniuose namuose, 8200 - įvairiose 
šventovėse, 244 - oro uostų koplyčiose, 480 - kalėjimuose. 

         Europinių parapijų atstovai rugsėjo 22 d. susirinko ar-
kivyskupijos Card Meyer centre. Kelios tautybės džiaugėsi 
vėlyvo pavasario ir vasaros renginiais – Kristaus Kūno proce-
sijomis, metinėmis šventėmis, šventkelionėmis, Mišiomis lau-
ke. Vengrų parapija švenčia 75 m. Čekai metinę šventę jau 
antrą kartą surengė PLC salėje, dalyvavo jų vyskupas. Slovė-
nams talkina trys Čikagoje studijuojantys kunigai. Albanai 
glaudžiasi prie kroatų parapijos, jiems sunku vieningai veikti, 
nes JAV yra albanų iš penkių valstybių, kitokia galvosena. 
Italai įvedė naują metinę šventę Addisone, Joliet vyskupijoje. 
Lenkai pravedė sėkmingas rekolekcijas gimnazistėms, pradė-
jo naują religinio ugdymo programą jau sutvirtintam jauni-
mui. Kroatams pasisekė labdaringa madų paroda, šventkelio-
nės (kroatai pranciškonai globoja 16 parapijų Š. Amerikoje). 
Slovakai įvedė jaunimo Mišias ir tikybos pamokas penktadie-
nio vakarais. Lietuvių naujienas pranešė S. Kuprys, paminė-
damas Draugo sukaktį ir 1000-mečio programą bei pamal-
das, vyksiančias spalio 25 d. katedroje. 
          Arkivyskupijos planavimo įstaiga išleido didžiulį žemė-
lapį, kuriame mažomis vėliavėlėmis pažymėtos europinių 
parapijų vietos. Žemėlapis kabės “Festival of Faith” sąskrydy-
je spalio 16-17 d. Rosemonte. Tokie pat žemėlapiai skirti 
Azijos-Okeanijos parapijoms ir pamaldoms, juodųjų sielova-
dai, ispanų kalba Mišioms. Posėdžio svečias kun. Hynes sakė, 
kad vien filipiniečių kalba Mišios vyksta 30-tyje bažnyčių, 
lenkiškai - 130-tyje. Du valsčius (Lake ir Cook) apimanti vys-
kupija turi 357 parapijas. 

IŠ EUROPINIŲPARAPIJŲ SUSIRINKIMO 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

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

Antradienis, spalio 6 
8 v. r. - už Brunoną ir Emiliją Lukoševičius (V. Gvildienė) 
-Dievo palaimos Vincui ir Carol (P. Brizgys) 

Trečiadienis, spalio 7 
8 v. r. - už Kęstutį, Vincą, Agnę ir Stasį Aukštinaičius 
(Bačinskienė) 
-už Augių Narbutą 

Ketvirtadienis, spalio 8 
8 v. r. - už Julių Levaną (šeima) 
-už lietuvių dantų gydytojų sąjungos gyvas ir miru-
sias nares 

Penktadienis, spalio 9 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (E. Grigaliūnienė) 
-už Dalią Katilius-Boydstun 

Šeštadienis, spalio 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už Mackonių mirusius 
-už Valdimarą Šadauską 

Sekmadienis, spalio 4 
9 v. r. - už Janę ir Danielių Paulauskus 
-už Vidą Joną Rutką (Adelė ir Petras) 
-už Kunigundą Orentienę ir Augustiną Orentą 
-už Vytautą Valaitį (sesuo Aldona) 
-už Juliją, Prancišką ir Vladą 
-už Audrių ir Vilhelminą 
-už Genovaitę Petrulionienę (dukra su vyru) 
-už kun. Ričardą Repšį (Polikaičiai) 
-už Juozą ir Onutę Brazaičius bei šeimos mirusius 
-už Dalią Katilius—Boydstun 
-už Petrą ir Teklę Ramanauskus 
-už Augustiną Orentą 
-už Dominyką, Kamilę, Artūrą, Linetą 
-už Liudą Černiauską (tėvai) 
-už Vladą Pargauskienę (2 m.) 
-už Albiną ir Joną Butvilus (Zita) 
-už Anelę ir Skaistę 
-už Aleksą Biguzą 
-už Aldoną Petraitienę 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Teodorą Blinstrubą 

Sekmadienis, spalio 11 
9 v. r. - už Zuzaną Pupienę (2 m.) 
-už Robertą Kosmoną 
-už Eleną Šaulienę 
-prašant palaimos Dianai ir Justin 
-už Kazį Kreivėną (Brazis) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Rasą Poskočimienę (S. ir B. Mikrut) 
-už Leonorą Makauskienę (50 m.) 
-už Ievą Šlajienę 
-prašant Dievo palaimos ir sveikatos Klaudijui 
-prašant sėkmės darbe Eugenijai 
-už Petronėlę 
-prašant Dievo palaimos ir apsaugos Pauliukui 
-prašant Dievo palaimos Kęstučio ir Vaidutės šeimoms 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

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

Antradienis, spalio 13 
8 v. r. - už Povilą Norvilą (10 m.) (šeima) 
-už Oną ir Mykolą Tonkūnus 

Trečiadienis, spalio 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių  
-už Aleksandrą Paukštį 

Ketvirtadienis, spalio 15 
8 v. r. - už Kęstutį Strauką 
-už Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuoliją 

Penktadienis, spalio 16 
8 v. r. - už Vytautą Šoliūną (žmona) 
-už Mariją Rudienę (Bačinskienė) 

Šeštadienis, spalio 17 
8 v. r. - už Vytautą Meškelę (žmona) 
-už Liudą Griauzdienę (Bačinskienė) 
-specialia intencija 



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 balandžio 1 d. 
- 7 val. vak. ir nuo spalio 1 d. -  5 val. p.p. 

  

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. 

METINIS KALENDORIUS 



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
 
 TELEPHONE 
  630 257-5613 or 708 769-8878 
 
 CONTACT PERSON 
  Kristina Balniute 
  Daina Cyvas 
 
 SOFTWARE 
  MSPublisher 2003 
  Adobe Acrobat 8.0 
  Windows XP Home Edition 
 
 PRINTER 
  Hp psc 1310 
 
 SUNDAY DATE OF PUBLICATION 
  October 4, 2009 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 8 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
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