
 

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. 109 (865) 2009 vasario 1 d. 
IV 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 1 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

Paulius Siliūnas 
Kovas Rugienius 

 
11:00 

 
6:00 

Rita Venclovienė 
Rimantas Griškelis 

 
 

Jolanta Kilikevičienė 

V. Kerelytė 
G. Arbačiauskienė 

 
Augvydas ir Tanvilas Kuncai 

 
 

Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

Vasario 8 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI  

 
9:00 

 
Ses. Laimutė 

V. Siliūnienė 
P. Pranckevičius 

 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

 
6:00 

Gintaras Kilikevičius 
Jolanta Kilikevičienė 

 
 

Audrius Remeikis 

R. Žilienė 
I. Grigaitienė 

 
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

 
 

Greta ir Simona Limontaitės 

Vasario 8 d. 2009 SEKMADIENIS 
V EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Blaškaus, kol sutemsta (Job 7, 
1-4. 6-7) 
Atliepiamoji psalmė - Garbinkit Viešpatį! Jis gydo 
sužeistas širdis. 
Antrasis skaitinys - Vargas man, jei neskelbčiau 
Evangelijos! (1 Kor 9, 16-19. 22-23) 
Evangelija - Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis 
ligomis (Mk 1, 29-39) 
 
Mišiolėliuose:  252   psl. - Mišių maldos 
 711   psl. - Mišių skaitiniai 
 1107 psl. - visuotinė malda 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
02 d. P Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios) 
 Mal 3, 1-4; Ps 24; Lk 2, 22-40 
 
03 d. A Šv. Blažiejus ir šv. Ansgaras (vyskupai) 
 Žyd 12, 1-4; Ps 22; Mk 5, 21-43 
 
04 d. T Žyd 12, 4-7. 11-15; Ps 103; Mk 6, 1-6 
05 d. K Šv. Agota, mergelė, kankinė 
 Žyd 12, 18-19. 21-24; Ps 48; Mk 6, 7-13 
 
06 d. P Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai 
 Žyd 13, 1-8; Ps 27; Mk 6, 14-29 
07 d. Š Žyd 13, 15-17. 20-21; Ps 23; Mk 6, 30-34 

O, kad išgirstumėt šiandien,  
ką jums Viešpats byloja: 

 “Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”. 
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Krikščioniškosios apeigos  
tada ir dabar 

tradicijų įvairovę – chaldėjų, melchitų, maronitų, malaba-
rų, koptų, sirų, armėnų, malencharų ir kitas katalikų ša-
kas. Pačios lotynų apeigos per šimtmečius kinta ir vystosi. 
 Kiekvienose mūsų (Romos tradicijos) Mišiose yra 
dvejos apeigos, kurias kartojame, nors jos jau nebeteku-
sios pirmykštės prasmės. 
 Kunigas bei patarnautojai pasitinka du tris asme-
nis, kurie atnašų paruošimo metu atneša duoną, vyną, 
vandenį ir rinkliavos pintinę. Patyliukais sukalbėjęs malde-
les, kunigas ant altoriaus padeda duoną (ostijas) ir taurę 
(vyno su vandens lašeliais). Tada patarnautojai prieina, 
ant kunigo rankų užpila vandens, parūpina rankšluostėlį. 
 Kunigas nusiplauna rankas, nes per šimtmečius 
rinkliava buvo ne pintinėn sudėti pinigėliai ar įnašas voke-
lyje, o tikros prekės – daiktai: duona, sūriai, kiaušiniai, 
mėsos gaminiai, riešutai, grūdai, grybai, džiovinti ir švieži 
vaisiai... Visas atnašas priėmęs kunigas (anksčiau vysku-
pas) tikrai turėjo rankas nusiplauti prieš tęsdamas savo 
tarnystę prie altoriaus. Šiais laikais kunigo rankos jau yra 
baltos kaip lelijos prieš šias apeigėles.  
 Labai gražu, kad nuo Advento pradžios mūsų 
bažnyčioje padėta skrynia, kurion dedame produktus  
vargdienių sandėliukui paremti. Viskas gražiai sudėta į 
plastmasinius, medžiaginius ar popierinius maišus, taip 
kad ir veždamas į Lemonto liuteronų Betanijos bažnyčią 
niekas rankų nesusitepa. (Lemonto jungtinis sandėliukas 
maitina 80 šeimų). O vis vien aukos yra daiktai kaip pir-
mykštėje Bažnyčioje. (Šiemet Misijoje suaukota apie 100 
dol. grynais – sandėliukas šeimoms duoda kuponus švie-
žiam maistui pirkti). 
 Kitos užsilikusios ir nepastebimos apeigos yra 
Duonos laužymo metu, kai giedama ar kalbama Dievo 
Avinėli. Kunigas didesnę duonytę perlaužia, mažytį gaba-
lėlį įdėdamas į vyną taurėje.  
 Tas gabalėlis užsilikęs iš visai pirmykštės Bažny-
čios. Iš pradžių viename mieste ar miestelyje būdavo vie-
na krikščionių bendruomenė ir vienerios Mišios nuo šešta-
dienio  vakaro iki sekmadienio aušros.  Vėliau  palaipsniui  

              Katalikų Bažnyčioje esama 
14-kos (kartais rašoma 18-ka) skir-
tingų apeigų. Tik vienos jų yra 
Romos (arba lotynų) apeigos, 
kurių mes laikomės.  Jau buvo 
rašyta  apie  liturginių  bei  teologinių 

išaugo į skaitlingesnę krikščionių bendruomenę su kelio-
mis parapijomis toje pačioje vietovėje. Kaip išlaikyti vieny-
bę, Eucharistijos ryšį, kad – kalbant Pauliaus žodžiais – 
esame viena duona, vienas kepalas? 
               Liturgijos (Mišių) metu vienos parapijos atstovas 
nuskubėdavo į kitos maldos namus (vėliau bažnyčion), 
nešdamas Duonos gabalėlį iš savosios. Kunigas atneštą 
duonytę įleisdavo į taurę tokiu būdu paliudydamas to 
miesto bendruomenėlių apeigų vienybę. Žinoma, ir iš jų 
sambūrio kitas jau gabalėlį nešė anai ar anoms bendruo-
menėms.  
 Krikščionių vienybė vietovėje, šalyje ir pasaulyje – 
nuolatinis rūpestis ir uždavinys. 
 
                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

NORIU VERČIAU EITI  
TAMSOJE SU DIEVU,  

NEGU VIENAS  
ŽYGIUOTI ŠVIESOJE.  

NORIU VERČIAU EITI SU JUO,  
VIEN TIKĖDAMAS,  

NEGU ŽYGIUOTI VIENAS,  
BŪDAMAS AKIVAIZDŽIAI  

ĮSITIKINĘS. 

• Palaiminti, kurie moka juoktis iš savęs, nes niekada 
nesibaigs jų džiaugsmas. 

• Palaiminti, kurie nesupainioja smėlio grūdo su kalnu, 
nes išvengs daugybės rūpesčių. 

• Palaiminti, kurie moka ilsėtis neieškodami pasiteisini-
mų, nes yra išminties kelyje. 

• Palaiminti, kurie nesideda esą per daug rimti, nes bus 
kitų labiau vertinami. 

• Būsite palaiminti, jei rimtai žiūrėsite į mažus dalykus 
ir ramiai imsitės didelių, - gyvenime daug pasieksite. 

• Palaiminti, jei vertinate šypseną ir užmirštate blogą 
dalyką, - jūs žygiuojate laimingu gyvenimo taku. 

• Palaiminti, jei esate atlaidūs kitų blogiems poelgiams, 
- jus laikys kvailais, bet tokia yra meilės kaina. 

• Palaiminti, kurie galvoja prieš veikdami ir meldžiasi 
prieš galvodami, nes išvengs daugelio klaidų. 

• Palaiminti, jei prikandate liežuvį ir mokate šypsotis, 
kai jums prieštarauja ir jus erzina, - Evangelija jau 
apėmė jūsų širdį. 

• Ir visų pirma palaiminti, jei visur atpažįstate Viešpatį, 
- tiesos šviesa spindi jūsų gyvenime, ir esate atradę 
tikrąją išmintį.    (Joseph Folliet “Laimės raktas”) 
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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. 

KRIKŠTAS 

     ... kiekvienas tepasikrikštija vardan 
Jėzaus  Kristaus,  kad  būtų  atleistos 

jums nuodėmės, tada 
gausite Šventosios 
Dvasios dovaną.”  

Ignas Juozas Žemaitaitis 
(Willow Springs) 

Tėvai:            Vytas Jonas ir Živilė Ona Žemaitaičiai 
Krikšto tėvai: Tomas Vasiliauskas ir Vilija Žemaitaitytė 

 AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE 
 
          Meldžiamės už amžinybėn iškeliavusįjį 
Vytautą Šoliūną. Užjaučiame šeimos narius. 

       Vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena. 
Ligonių patepimo sakramentas bus teikiamas 
per 8 val. ryto Mišias ir 7 val. vak. Sakramen-
tą priimti gali asmenys, kurie trokšta fizinio ir/
ar vidinio (dvasinio) gydymo. Kviečiame arti-
muosius atvežti savo ligonius, pasirūpinti 
kaimynais. 
 

Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami jiems sveika-
tos ir stiprybės, o jų artimiesiems - ištvermės ir kantrybės: 
 
         Laimai Luneckienei, Romui Povilaičiui, Birutei 
Vindašienei, Rasai Poskočimienei, Onai Baužienei, 
Teodorui Rudaičiui, Genovaitei Kulikauskienei, Izabe-
lei Stončienei, Algiui Trinkūnui, Faustui Stroliai, Mari-
jai Gelažienei, Pranei Žymantienei, Ingai ir Glorijai. 

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA 

              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. 

SRIUBOS PIETŪS 

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

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

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

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! 

DVASINĖS PARAMOS DRAUGIJA 
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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 25 d. 9 val.  - $1173 
 11 val.  - $2410 
 6 val.  - $286 

Annual Catholic Appeal 

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. 

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. 

      Popiežiaus Benedikto XVI-ojo maldų 
intencijos šių metų vasario mėnesį: 

        Kad Bažnyčios ganytojai, mokydami ir 
tarnaudami Dievo tautai, būtų vis klusnes-
ni Šventosios Dvasios veikimui. 

       Kad antro ypatingojo vyskupų sinodo įkvėpta, Afrikos 
Bažnyčia rastų tinkamų būdų ir priemonių veiksmingai 
prisidėti prie susitaikinimo, teisingumo ir taikos skleidimo. 

            Šių 2009-ųjų metų Annual Catholic Appeal rinklia-
vos šūkis – “Darykite viską Dievo 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. 

      Kovo 1 d., sekmadienį, 9 val. r. skautai kviečia visus 
į tradicinę Kaziuko mugę PLC Jaunimo rūmų salėje. 
     Įvairūs prekybininkai, kavinė, maistas ir vaikų žaidimai. 

KAZIUKO MUGĖ 

         Misijos žiniaraščio paskutiniajame lape reklaminius 
skelbimus įdėjusios bendrovės, organizacijos bei pavie-
niai verslo atstovai labai prisideda remiant šio žiniaraščio 
leidybą. Dėkodami ir vertindami jų paramą, maloniai kvie-
čiame Misijos narius ir svečius atkreipti dėmesį į reklami-
nius skelbimus ir su mūsų rėmėjais atitinkamai  bendra-
darbiauti. Ačiū! 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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 svečius 
-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) 
-už Dalią Staniškienę (Aldona) 
-už Arūną Kalašinską (22 m.) 
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 Vytautą Šoliūną (I. ir J. Smalsčiai) 
-už Ligiją Ambutienę (Irena) 

Ketvirtadienis, vasario 5 
8 v. r. - už Genovaitę, Kazimierą ir Oną (Stasiuliai) 
-meldžiant Dievo malonių Angelei (Zita) 

Penktadienis, vasario 6 
8 v. r. - meldžiant sveikatos Juozui 
-už Stankaitienės ir Puidoko sveikatą 
 
Šeštadienis, vasario 7 
8 v. r.– už Aleksandrą Likanderienę (J. Kerelienė) 
-už Albiną Garūną (žmona) 
-už Vytautą Šoliūną (I. ir P. Kazlauskai) 
-už Vytautą Vaičionį (duktė su šeima) 

Sekmadienis, vasario 8 
9 v. r. - už Liudą Volodką 
-prašant Dievo palaimos Vilhelminai ir Raimondui 
-už Agotą Domarkienę (20 m.) (Sofija Jelionis) 
-už Augustiną Pranskevičių 
-už Stasį Ilgūną (Bronė ir Aksenia) 
-už Liudą Černiauską (tėvai) 
-už Sandrą Ramaškevičiūtę 
-už Leoną Ramanauską 
-prašant sveikatos ir palaimos Anelei Bagatavičienei 
-už Vytautą Šoliūną (Mykolas ir Zita Deveikiai) 
-už Zofiją ir Juozą Simokaičius (dukra) 
-už Juozapą Tursą 
--už Barbarą Kiddą 
-už Anelę Šulaitienę (Paliulienė) 
-už Liuciją Daknienę (15 m.) 
-už Vytautą Gudleikį (26 m.) 
-prašant Dievo palaimos Vaidutei (gimtadienio proga) 
-prašant Dievo palaimos Jurgitos ir Mato šeimai 
-prašant Dievo palaimos Gerdos ir Ričardo šeimai 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - specialia intencija 

Pirmadienis, vasario 9 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, vasario 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 

Trečiadienis, vasario 11 (Ligonių diena) 
8 v. r. - už Nataliją Aukštuolienę (Battaglia šeima) 
-už Misijos ligonius ir juos slaugančiuosius 

Ketvirtadienis, vasario 12 
8 v. r. - už Vincentą Gudaitį (Kerelių šeima) 
-meldžiant palaimos Daivos, Linos ir Dailės šeimoms 

Penktadienis, vasario 13 
8 v. r. - už Robertą Kosmoną 
-už Juozą, Joną ir Petrą (sesuo) 
 
Šeštadienis, vasario 14 
8 v. r.– už Julių Rekašių 
-už Eleną ir Vytautą Ramanauskus (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 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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