
 

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 
Audrius Remeikis (tarybos pirmininkas) - 630-738-1050 
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. 111 (867) 2009 vasario 15 d. 
VI 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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Vasario 22 d. 2009 SEKMADIENIS 
VII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Dėl savęs aš dildau tavąsias 
kaltybes (Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, išgydyk mane kal-
tininką! 
Antrasis skaitinys - Jėzus nebuvo ir “taip”, ir “ne” (2 
Kor 1, 18-22) 
Evangelija - Žmogaus Sūnus turi galią atleisti žemė-
je nuodėmes (Mk 2, 1-12) 
 
Mišiolėliuose:  254   psl. - Mišių maldos 
 716   psl. - Mišių skaitiniai 
 1109 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Raupsuotasis turi gyventi at-
skirtas, už stovyklos (Kun 13, 1-2. 45-46) 
 
Atliepiamoji psalmė - Tu esi man prieglauda, išgel-
bėjęs džiaugsmais apipinsi. 
 
Antrasis skaitinys - Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir 
aš seku Kristumi! (1 Kor 10, 31—11, 1) 
Evangelija - Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus (Mk 
1, 40-45) 
 
Mišiolėliuose:  253   psl. - Mišių maldos 
 714   psl. - Mišių skaitiniai 
 1108 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
16 d. P Pr 4, 1-15. 25. Ps 50; Mk 8, 11-13 
 Lietuvos valstybės atkūrimo diena 
17 d. A Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai 
 Pr 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29; Mk 8, 14-21 
 
18 d. T Pr 8, 6-13. 20-22; Ps 116; Mk 8, 22-26 
19 d. K Pr 9, 1-13; Ps 102; Mk 8, 27-33 
 
20 d. P Pr 11, 1-9; Ps 33; Mk 8, 34—9, 1 
 
21 d. Š Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažn. mok. 
 Žyd 11, 1-7; Ps 145; Mk 9, 2-13 

Vasario 15 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Lukas Petraitis 

Ses. Laimutė 
O. Daugirdienė 

Mantas Kisielius 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

 
Raminta Marchertienė 

J. Baužys 
D. Lietuvninkienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
6:00 

 
Jolita Džiaugienė 

 Karolina Usavičiūtė 
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Vasario 22 d.    

 
9:00 

 
Rima Birutienė 

G. Jonikaitė 
D. Kisielienė 

 
Marija ir Tomas Čyvai 

 
11:00 

Irena Vilimienė 
Algis Kazlauskas 

A. Kamantienė 
I. Grigaitienė 

Kovas Rugienius 
Tadas Vildžiūnas 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  
Greta ir Simona Limontaitės 

Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei. 

( 1 Kor 10, 31) 
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Santuoka ir skyrybos 

vietams įrengiant sandėlį. Visos porelės atsinešė savo 
vestuvių, kitos - ir visos šeimynėlės nuotrauką prisegti 
prie lentos ir uždegti žvakutę. 
              Po Šv. Rašto skaitinių prie pulto priėjo sutuokti-
niai tarti žodelį, pasidalinti gražiais išgyvenimais. Atminti-
nas tėtė, besivedantis vieną sūnų už rankos, kitu nešinas  
ant pečių. Vietoj tėvų žodelio, aštuonmetis berniukas sa-
kė: “Ačiū, Dievuli, kad mūsų tėvai susipažino ir susituokė, 
ir susilaukė mūsų”. Visos kalbėjusios poros kukliu šviesiu 
žvilgsniu ir trumpais sakinėliais išreiškė savo padėką, 
džiaugsmą, viltį. 
 Gerai žinome, kad pusė santuokų išsilaiko visą 
gyvenimą, o pusė išyra, subyra. Pagal psichologų duome-
nis, skyrybų poveikis sutuoktiniams beveik prilygsta savo 
poros mirties skausmui. Manoma, kad užtrunka 2-5 m. 
kažkiek apgyti ir vėl pilnai sugrįžti į gyvenimą, nors viena-
me būrelyje turėjome moterį, kuri net 40 m. nešiojo ištuo-
kos nuoskaudą. 
 Katalikai ir kiti krikščionys dažnai išgyvena dar ir 
religinį savo nuostatos lūžį. Net kai sutuoktinis (ar ji) palie-
ka antrąją pusę, ši klausia savęs, kaip su priesaika Dievo 
akivaizdoje? Dažnai tikintis ar bent kiek nuvokiantis as-
muo jaučiasi atitolęs nuo bažnytinės bendruomenės ar jos 
atstumtas, kadangi “nepasisekė”, “neištvėrė”. 
 Labai įdomu, kad popiežius Benediktas XVI savo 
pirmoje kalboje minėjo rūpestį padėti išsiskyrusiems žmo-
nėms, kiek vėliau pavesdamas bažnytinėms įstaigoms 
pagalbą sklandžiau paskubinti. Koks didelis skirtumas 
nuo išsituokusiųjų padėties prieš 1953 m., iki kada išsi-
skyrę būdavo tuo pačiu ekskomunikuoti – atskirti nuo gy-
vybę teikiančių sakramentų. 
 Čikagos arkivyskupijoje nuo 1963 m. oficialiai 
vedama išsituokusių bei atsiskyrusių sielovada, anksčiau 
vadinta “Feniksas” pagal lengendinį iš pelenų atgimstantį 
paukštį. Šeimų sielovados skyriuje (www.familyministries.org) 
yra net keletas išsituokusiems (ir antrą kartą vedusiems) pro-
gramų – anuliacijos, skyrybų, antrų šeimų (annulment 
support ministry, divorce ministry, stepfamily support).  

           Šv. Valentino dieną Vil-
niaus Šv. Jonų bažnyčioje vyko 
šventė, į kurią susirinko per 15 
metų nuo atgavimo joje susituo-
kusieji.  Visi nustebo, kai atvyko 
ir paskutinė universiteto  bažny-
čioje  susituokusi  pora prieš so-    

                 Lietuviškai apie skyrybas, jų psichologines, 
dvasines, teisines ir socialines pasekmes, krikščionių rū-
pestį iširusiomis santuokomis ir kitais panašiais klausi-
mais bus kalbama kovo 5 d. rengiamame vakare (žr. pra-
nešimus spaudoje ir šiame žiniaraštyje). “Ant skyrybų 
slenksčio” tema apima ir braškančias santuokas. Norin-
tiems rūpimas problemas išsamiau panagrinėti ir galutinai 
išspręsti siūloma to vakaro svarstymus ir apmąstymus 
tęsti savaitinėje programėlėje. 
  
                                               Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

Kad pakeistum žmones, 
 turi juos mylėti.  

Mūsų įtaka siekia tik tiek, 
kiek siekia mūsų meilė. 

 
(Heinrich Pestalozzi) 

Jei tyli, tylėk iš meilės; 
jei kalbi, kalbėk iš meilės; 

jei atsiimi žodžius, atsiimk juos iš meilės; 
jei atleidi, atleisk iš meilės. 

(Šv. Augustinas) 

MEILĖ - VISUOMET ĮMANOMAS STEBUKLAS. 
(F. Durrenmatt) 

Gyvenimo pabaigoje būsime teisiami pagal tai,  
kiek mylėjome. 

(Šv. Kryžiaus Jonas) 

Svarbu ne dideli ar maži, 
reikšmingi ar bereikšmiai 

darbai, o vien tik  
meilė, kuri juos įkvepia. 

 
(Jonas XXIII) 

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip  

mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate 
mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. 

(Jn 13, 34-35) 
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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 kovo 5 d., 6:30 - 8:30 val. 
vak. numato seminarą “Ant skyrybų 
slenksčio” Ev. liuteronų Ziono bažnyčios 
salėje (9000 S. Menard, Oak Lawn).  

            Vaikučiai bus prižiūrimi. Į skyrybų klausimus 
žvelgs teisiniais, dvasiniais ir psichologiniais aspektais, 
įskaitant poveikį vaikams. Kviečiame dalyvauti visus, ku-
riems aktualūs šie klausimai. 

         Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami 
jiems sveikatos ir stiprybės, o jų artimiesiems - iš-
tvermės ir kantrybės: 
 
         Janinai Gaigalienei, Klemensui Polikaičiui,  
Laimai Luneckienei, Birutei Vindašienei, Rasai 
Poskočimienei, Onai Baužienei, Teodorui Rudai-
čiui, Genovaitei Kulikauskienei, Izabelei Stončie-
nei, Algiui Trinkūnui, Faustui Stroliai, Marijai Ge-
lažienei, Ingai ir Glorijai. 

              Ateitininkų Namų valdyba ir Akademi-
nis Skautų Sąjūdis rengia gavėninį susikaupimą 
kovo 10 d. Ateitininkų Namuose. Susikaupimą 
ves kun. Artūras Sederevičius SJ.  
            Norinčiuosius prašome registruotis pas 
Vidą Maleiškienę : 630-257-8087. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

DVASINĖS PARAMOS DRAUGIJA 

SEMINARAS SKAITYTOJAMS 

          Šių metų kovo 8 d. ir 
kovo 22 d.,  sekmadieniais, 
po  11  val. r. Mišių bus orga- 

nizuojami seminarai Mišių skaitytojams bei tiems, 
kurie pageidautų prisijungti ar būtų susidomėję  šia 
gražia ir atsakinga tarnyste. Seminaro vadovė - Al-
dona Zailskaitė. Baigusieji seminarą gaus pažymėji-
mus. 

KRIKŠTAS 

          Šventoji Dvasia ateina pas 
mus per Krikštą ir pripildo Kristaus 
artumo. Prašykime, kad Ji liepsnotų 
naujosios krikščionės širdelėje.  

Greta Gegžnaitė 
(Naperville) 

Tėvai:           Ričardas ir Živilė (Kazlauskaitė) Gegžnai  
Kr. tėvai:       Aurijus ir Liana Bakučiai  

MELDŽIAMĖS UŽ LIGONIUS 

Kviečia šv. Pranciškaus  
broliai kapucinai 

        Š. m. vasario 20—22 d.  broliai 
pranciškonai kapucinai rengia pažintinį 
savaitgalį, į kurį kviečiami 17-49 metų 

vaikinai ir vyrai, kuriems būtų įdomu daugiau sužinoti apie 
religinį gyvenimą, pašaukimus vienuolystėn, susipažinti su 
brolių kapucinų gyvenimu pasaulyje ir bažnyčioje. 
        Susitikimas vyks anglų kalba Milwaukee, Wisconsin. 
Jei norėtumėte dalyvauti savaitgalio susitikime su broliais, 
prašome skambinti tel.: (773) 475-6206. Išsamesnė infor-
macija tinklapyje: www.capuchinfranciscans.org 
        Apie brolius pranciškonus bei jų misiją galima pasi-
skaityti ir lietuviškose internetinėse svetainėse: 
www.kapucinai.lt arba www.ofm.lt 

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! 

AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE. 
Maldomis amžinybėn palydime Kazimierą Oksą. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirusiojo giminėms ir 
artimiesiems. 
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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 

Annual Catholic Appeal 

ŠIOS DIENOS  
SKAITINIŲ  

PAMĄSTYMAS 
 

                Šios dienos Mišių skaitiniuose 
kalbama apie tais laikais nepagydomą ligą 
- raupsus. Skaitinys iš Kunigų knygos pri-
mena  Mozės įsakytas taisykles dėl raup-
sų ligos pažymių. Raupsuotieji buvo laiko-

mi "nešvariais" ir todėl privalėjo laikytis atskirai nuo kitų 
izraelitų.  Evangelijoje skaitome, kad  raupsuotasis, nepai-
sydamas įstatymo draudimo, kreipiasi į Jėzų.  Jėzus, taip 
pat nepaisydamas įstatymo raidės, paliečia jį ir išgydo.  
Jėzui jis nebuvo "nešvarus", bet žmogus, kuriam reikėjo 
pagalbos.  
              Tas Evangelijoje minimas raupsuotasis repre-
zentuoja mus visus.  Raupsais mes nesergame, bet visi 
esame nuodėmingi, paliesti nuodėmės, galėtume sakyti 
"nešvarūs".  Tačiau nors Dievas mato mūsų nuodėmes, 
Jis nenustoja mus mylėti, mums atleidžia, paliečia ir išgy-
do. "Jėzus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per 
amžius" (Žyd 13, 8). Tikėkime, kad Jis gydo ir šiandien, 
taip, kaip gydė prieš du tūkstančius metų. Tik ar mes ka-
da nors prašėme Jo, kad mus išgydytų? Nekalbame tik 
apie fizines ligas, bet viską, kas mus skiria nuo Dievo ir 
nuo kitų žmonių. Dievas nori, kad Juo pasitikėtume ir 
lauktume mažų ir didelių stebuklų.  Dalyvaukime Mišiose 
sąmoningai ir su pasitikėjimu. Savuoju Žodžiu Jis mus 
gali pakeisti taip greitai, kaip Jis tai padarė raupsuotajam. 
 
                                                 Vincas Kolyčius iš Toronto               

PLC NUOMOJA PATALPAS 

       Pasaulio lietuvių centras kviečia pasinaudoti įvairių 
dydžių nuomojamomis salėmis, tinkamomis vestuvėms, 
krikštynoms, jubiliejams, koncertams, įvairioms šventėms 
ar laidotuvių pietums.  Prieinamos kainos, palankios sąly-
gos, maloni, šeimyniška aplinka.  Besidomintys prašome 
kreiptis į Centro raštinę tel.: 630-257-8787. 

            Šių 2009-ųjų metų Annual Catholic 
Appeal rinkliavos šūkis – “Darykite viską Die-
vo garbei” (1 Kor 10, 31). 

 Misijos nariai paštu gavo ar gaus mūsų arkivysku-
po kard. F. George laišką, prašantį pažadėti prisidėti prie 
rinkliavos. Vasario viduryje pačioje bažnyčioje tęsime šį 
svarbų vajų. 
 Metinė rinkliava palaiko arkivyskupijos įvairiau-
sias tarnystes. Užpernai ir pernai Misijos nariai dosniai 
parėmė bendrus Čikagos bei apylinkių katalikų uždavi-
nius, apimančius daugiau negu viena parapija galėtų su-
teikti. 
 Kai Pal. J. Matulaičio misija pasiekia nustatytą 
sumą (6% metinės apyvartos), likusieji įnašai grįžta į Misi-
ją saviems reikalams bei tarnystėms.  
 Arkivyskupas kviečia visus maldingai apmąstyti 
Dievo duotas dovanas, kuriomis dėkingi dalijamės su ki-
tais savo aplinkoje ir plačiajame pasaulyje. Kadangi visos 
parapijos bei misijos šiame vajuje dalyvauja, sutartinės 
pastangos neša gerų vaisių artimo tarnyboje. 

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.          
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, vasario 15 
9 v. r. - už Viktorą ir Gintaro intencija 
-už Liudą Valančių (10 m.) (šeima) 
-už seselę Marie Collette Ryan 
-už Adolfą Dirgėlą 
-už Bronių Siliūną (A. Lietuvninkienė) 
-už Uselių šeimos mirusius 
-už Vincą Bukauską 
-už Zenoną Galinauską 
-už Stanislavą Tautavičienę (dukra) 
-už Juliją Kalkauskienę 
-už Reginą Urbonavičienę (sūnus Artūras) 
-už Juozą ir Agotą Savickus (duktė) 
--už Antaną ir Mariją (sūnus Bronius) 
-už Viktorą Kučą (V. ir A. Maciūnai) 
-už Juozą, Pauliną ir Algirdą (Ramutė) 
-už Vytautą Šemiotą (Paliulienė) 
-už Vytautą Šoliūną (“Vaiko vartai į mokslą”) 
-už Eleną Kelečius (dukros) 
-už Andrių Šilionoką 
-už Ievos ir Kęsto Marčiukaičių šeimą 
-už Nataliją Raugevičienę (sūnaus šeima) 
-už Antaniną ir Tomą Mačiulius bei mirusius gimines 
-už Nijolę, Violetą ir Robertą Daukus bei mirusius gimines 
-meldžiant sveikatos Gintarui 
-meldžiant sveikatos Vytui Radzevičiui 
-už Vincent Petrošius (R. S. Pleniai) 
-prašant Dievo palaimos ir sėkmės Šapučių šeimai 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

Pirmadienis, vasario 16 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, vasario 17 
8 v. r. - už Albiną Požėlą (brolis) 

Trečiadienis, vasario 18 
8 v. r. - meldžiant Dievo palaimos ir sveikatos Birutei 
Šeškevičienei 

Ketvirtadienis, vasario 19 
8 v. r. - už Stasę ir Vaclovą Tallat-Kelpšus 

Penktadienis, vasario 20 
8 v. r. - už Antaną Brazdžiūną (L. Maskoliūnas) 
 
Šeštadienis, vasario 21 
8 v. r.– specialia intencija 

Sekmadienis, vasario 22 
9 v. r. - už Petrą Kliorį (Daugirdai) 
-už verpsčių būrelio mirusias nares: Ramunę Lukie-
nę, Aldoną Markelienę, Nijolę Maskaliūnienę, Haliną 
Plaušinaitienę, Oną Siliūnienę-Mamunėlę 
-už Petrą Steponavičių (Sofija) 
-už Adelę Černienę, Augustiną Orentą 
-už Vincentą, Jadvygą, Alfonsą ir Vincentą 
-už Joseph Ziarko (13 m.) 
-už Juozą Stasiulį (šeima) 
-už Oną Balskienę ir Praną 
-už Bernadetą Kalpokienę (1, 5 m.) 
-už Ireną Smieliauskienę (Paliulienė) 
-už Vladą Norušį 
-už Paulių Liandsbergą (šeima) 
-už Joną Daugėlą (Jūra ir Algis Bakaitis) 
-už Moniką Stanaitienę (5 m.) (šeima) 
-už Justiną Stanaitį (16 m.) (šeima) 
-už Dalią Aukštinaitis 
-už Bačinskų šeimą 
-už Bronių  ir Angelę Dirškus 
-prašant Dievo palaimos  šeimai 
-už Rozaliją, Juozą ir Donatą Gargasus 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - specialia intencija 

Pirmadienis, vasario 23 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, vasario 24 
8 v. r. - už Stasę Budrienę 
-už Rožę Jasinskienę 

Trečiadienis, vasario 25 - Pelenų diena 
8 v. r. - specialia intencija 
7 v. v. - specialia intencija 

Ketvirtadienis, vasario 26 
8 v. r. - Bronislavą ir Juozą Balnius 
Penktadienis, vasario 27 
8 v. r. - už Valeriją Lavinskienę 
 
Šeštadienis, vasario 28 
8 v. r.– už Algį Tonkūną (šeima) 
-už Praną ir bronę Pilipauskus 
-už Zofiją ir Bronių Mozoliauskus 



 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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