
 

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. 110 (866) 2009 vasario 8 d. 
V 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 15 d. 2009 SEKMADIENIS 
VI EILINIS SEKMADIENIS 
 
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 

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
09 d. P Pr 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56 
 
10 d. A Šv. Skolastika, mergelė 
 Pr 1, 20—2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13 
 
11 d. T Lurdo Švč. Mergelė 
 Pr 2, 4b-9. 15-17; Ps 104; mk 7, 14-23 
12 d. K Pr 2, 18-25; Ps 128; Mk 7, 24-30 
 
13 d. P Pr 3, 1-8; Ps 32; Mk 7, 31-37 
 
14 d. Š Šv. Kirilas, vienuolis, ir Metodijus, vyskupas 
 Apd 13, 46-49; Ps 117; Lk 10, 1-9 

Jis pagydė daugelį sergančių  
įvairiomis ligomis. 

Vasario 8 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Andrytė Siliūnaitė 

V. Siliūnienė 
P. Pranckevičius 

 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

Gintaras Kilikevičius 
Jolanta Kilikevičienė 

R. Žilienė 
I. Grigaitienė 

 
Adomas ir Rokas Kilikevičiai 

 
6:00 

 
Audrius Remeikis 

  
Greta ir Simona Limontaitės 

Vasario 15 d.    

 
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 
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Apie vienuolijas ir  
jų narius 

Laimutė, o Jėzaus Draugiją atstovauja Misijos kapelionai 
nuo pat įsteigimo. Kartais svečiuojasi pranciškonai kaip 
kun. Julius Sasnauskas, servitas kun. Augustinas Kulbis, 
dominikonas kun. Stasys Zarauskas-Azaro. 
              Vienuolijų diena – vasario 2, šiemet perkelta į 
sekmadienį, vasario 8. 
              Vyresni prisimename, kad vienuolių (tiksliau – 
bendruolių) gyvenimą pradėjo moterys Egipte prieš maž-
daug 1700 m. Iš “Dykumos motinų” pasimokė vyrai, - atsi-
skyrėlis Šv. Antanas tapo pirmuoju “Dykumos tėvų” vyres-
niuoju. Moterų vienuolijos susiburia kai yra koks reikalas 
ar bėda. Našlė Motina Seton JAV XVIII a. matė vargingus 
miesto bei kaimo vaikus, subūrė savo drauges ir įkūrė 
vienuoliją. Xavier universiteto Gailestingumo seserys kilo 
iš Airijos, kai ten buvo baisus badas ir skurdas. Kazimie-
rietės pradėjo burtis, kad patarnautų lietuviams imigran-
tams atsidūrusiems toli nuo tėvynės. (JAV įsisteigė trys 
lietuvaičių vienuolijos – dar pranciškietės Pittsburghe ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus Brocktone MA). 
                Lietuvą pirma pasiekė benediktinai, kaip Šv. 
Brunonas, bet ilgainiui apsigyveno pranciškonai ir domini-
konai jau XIII a.  Pirmos moterys Lietuvoje buvo pranciš-
kietės (vad. bernardinėmis 1494 m.). Šiemet Lietuvoje yra 
apie 40 moterų vienuolijų su beveik 800 seserų ir 14 vyrų 
vienuolijų su 151 nariu (kunigai ir broliai). 
                Per visą Bažnyčios istoriją yra buvę apie 2200 
vienuolijų, dabar veikia 1500. Labai daug ypač moterų 
vienuolijų įsteigta XIX a. Didelę dalį visų vienuolijų sudaro 
pranciškoniškos tradicijos bendrijos. JAV iš viso esama 
apie 100.000 vyrų ir moterų vienuolių, dirbančių įvairiose 
švietimo, slaugos sferose, misijose ir kitur. Per pastaruo-
sius 40 m. skaičius sumažėjo per pusę, kai mažiau žmo-
nių stoja į vienuolynus, o uždavinių nemažėja. 
                Gyvendami nedidelėse bendruomenėse, vie-
nuoliai ir vienuolės prisiekia gyventi neturtu, skaistumu ir 
paklusnumu, prieš akis turėdami misiją tarnauti žmonėms 
garbinti Dievą. Visos vienuolijos turi pareigūnus ar raštines, 
kurios  suteikia  žinių ir  gali patarti  jaunam  ir suaugusiam 

                Matulaičio misijoje yra 
abiejų rūšių vienuolių – moterų ir 
vyrų – atstovų. Ištikimai vaikų, 
jaunimo ir kitoje sielovadoje 
dirba Nekaltai Pradėtosios Mari-
jos vargdienių  seserys Loreta ir 

vyrui, jaunai ar mokslus baigusiai moteriai rasti savo pa-
šaukimą ir supažindinti su kiekvienos vienuolijos savybė-
mis, tradicijomis ir siekiais. Šiandien vienuolystę daugiau-
sia renkasi asmenys, dirbę kartu su vienuolijos nariais ar 
narėmis. 
               Vienuolijų dieną (ir per visus metus) tinka mels-
tis už vienuolijas, jų nares bei narius, už jų auklėjamus, 
globojamus vaikus bei žmones ir už asmenis, svarstan-
čius apie savo ateitį pasaulyje ir Bažnyčioje. 
 
                                             Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

           Vienoje Bažnyčios tėvų sentencijoje sakoma: 
“Patriarchas Poimenas paklausė patriarcho Juozapo: 
“Pasakyk man, kaip tapti vienuoliu?” Šis atsakė: “Jeigu 
nori rasti ramybę šiame ir aname gyvenime, tai prieš bet 
ką darydamas klausk savęs: “Kas aš?” Ir nieko neteisk!” 
            (...) Klausimas “Kas aš?” mane vis labiau veda 
prie tikrosios mano savasties, prie tos ribos, kai aš iš tiesų 
galėsiu ištarti “Aš”. Šis “aš” iš esmės yra slėpinys. Per jį  
prisiliečiu prie to tikrojo paveikslo, kurį Dievas apie mane 
susidarė. Klausimas apie tikrąjį “aš” mane veda į mano 
širdies gelmes, į kurias negali įžengti kiti žmonės. Ten aš 
galiu atrasti tikrąją ramybę. Antrasis Poimeno nurodomas 
kelias yra atsisakymas teisti kitus. Mes dažnai pagauname 
save teisiant kitus. Net jeigu garsiai ir nekalbame, mūsų 
širdis vis tiek nepaliaujamai kalba apie kitus. Teisdami 
kitus, nesugebame galvoti apie save. Mūsų mintys visada 
sukasi apie kitus. Mes vis tikimės pamatyti kitų klaidas, 
kad galėtume išvengti savo pačių tiesos. Tačiau taip nie-
kada negrįšime į save ir niekada nenurimsime. Vienuolis, 
kuris visame kame klausia savęs apie savo tikrąjį “aš”, 
kuris gyvena susikoncentravęs į savo asmenį ir atsisako 
teisti kitus, atranda širdies ramybę, kuri ir sudaro buvimo 
vienuoliu esmę. (A. Grun “Širdies ramybė”) 

Dievo valia -  
nieko daugiau  

ir nieko mažiau. 
(G. Campbello Morgano moto) 
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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 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. 

       Vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena. 
Ligonių patepimo sakramentas bus tei-
kiamas per 8 val. ryto Mišias ir 7 val. vak. 
Sakramentą priimti gali asmenys, kurie 
trokšta fizinio ir/ar vidinio (dvasinio) gy-
dymo. Kviečiame artimuosius atvežti sa-
vo ligonius, pasirūpinti kaimynais. 
 

        Meldžiamės už Misijos ligonius, prašydami 
jiems sveikatos ir stiprybės, o jų artimiesiems - iš-
tvermės ir kantrybės: 
 
         Laimai Luneckienei, Birutei Vindašienei, 
Rasai Poskočimienei, Onai Baužienei, Teodorui 
Rudaičiui, Genovaitei Kulikauskienei, Izabelei 
Stončienei, Algiui Trinkūnui, Faustui Stroliai, Ma-
rijai Gelažienei, 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 

           Šiais metais sriubos pietus 
planuojama rengti kovo 15 d., 
12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salė- 

je. Praėjusiais metais Misijoje viešėjo pranciškonas 
Julius Sasnauskas iš Vilniaus. Šiemet svečio sulauk-
sime iš Baltimorės - kunigas Vidmantas Šimkūnas 
SJ. Misijos nariai ir svečiai maloniai kviečiami daly-
vauti. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

DVASINĖS PARAMOS DRAUGIJA 

KAZIUKO MUGĖ 

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. 

      Kovo 1 d., sekmadienį, 9 val. r. 
skautai kviečia visus į tradicinę Kaziu-
ko mugę PLC Jaunimo rūmų salėje. 
 
     Įvairūs prekybininkai, kavinė, mais-
tas ir vaikų žaidimai. 
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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 

IŠ DEKANATO PASITARIMO 

            Praėjusiąją savaitę Lemonto ir apylinkių kunigai 
susirinkime dalijosi įspūdžiais ir rūpesčiais. Pasirodo, be-
veik visose parapijose prieš santuokos apeigas kunigas 
prašo visų atsikratyti kramtomos gumos – visuotinis reiš-
kinys. (Misijoje, rodos, siūloma priklijuoti po bažnyčios 
suolais). Kelios parapijos turi, kelios kitos atgaivina tarny-
bas padėti bedarbiams paruošti savo aprašymą darbda-
viams, supažindina su būdais ir galimybėmis rasti darbą. 
 Ilgesnės diskusijos sukosi apie kultūros poveikį 
katalikų sielovadai. Priemiesčiuose žmonės gyvena ne 
taip arti vieni kitų ir mažiau bendrauja negu miestuose, tai 
ir parapijos kitokios – po darbo ir mokyklos visi namuose. 
Kur seniau socialinis, kultūrinis gyvenimas sukdavosi apie 
bažnyčią, šiandien daugybė tarnybų valdžios rankose, 
klubuose, miestelių parko centruose ir kt. Žmonės ir jauni-
mas nori padėti kitiems žmonėms ir parapiją pastoviai 
remia, nors 2008 m. antrą pusę rinkliavos sumažėjo 5-6% 
(Misijoje 4%). Per šalčius ir sniegus žmonės su lazdom, 
ratukais, eituvais lankė pamaldas, o jauniems ir sveikiems 
– sunkiau. Tikėjimas arba religija tapo maždaug kaip šve-
diškas stalas – pasirenkama, kas patinka. Žmonės ieško 
asmeniško išgyvenimo, jausmo bažnyčioje, nori, kad pa-
liestų jų dvasią, sielą.  
 Dekanato pasitarimai vyksta kas mėnesį, Mother 
Seton parapijiečiai paruošia vakarienę, kad kunigai galėtų 
daugiau pabendrauti. Būna slovėnų bei lenkų misijos ir 
aplinkinių parapijų kunigai. Kartais dalyvauja vysk. Gusta-
vas Garcia Siller.  

            Misijos vaikų pamaldose vasario 1 d. talkino kun. 
Gediminas Jankūnas iš Panevėžio vyskupijos, baigęs 
Mundelein seminariją. Padirbėjęs Lietuvoje, dabar vėl 
studijuoja Mundeleine. 11 val. Mišiose dalyvavo kun. Sta-
nislovas Anužis iš Telšių vyskupijos, 10 m. buvęs Los An-
geles Šv. Kazimiero parapijos klebonas, ir kun. Arvydas 
Žygas, šiuo metu Putname seserų kapelionas ir rytinio 
pakraščio parapijose talkininkas. 
 
 Misijos sielovadinė taryba su naujai išrinktais na-
riais susirinko sausio 28 d. Nauju tarybos pirmininku išrin-
ko Audrių Remeikį, o kitomis pareigomis pasiskirstys vė-
liau. Trejus metus vadovavęs Romas Fabijonas paminėjo 
nebaigtus darbus – giesmyną, pagalbą šeimoms su vai-
kais katalikiškose mokyklose, sesers parapijos klausimą. 
Nemažai dėmesio skyrė vyskupijos revizijos išvadoms ir 
patarimams. 

NEŽINOTE? -  
VISADA GALIMA PAKLAUSTI 

         Religija yra nepaprastai plati sritis, apimanti daugybę 
įvairių aspektų, pradedant teologiniais terminais, liturgine 
atributika bei simbolika ir baigiant neišsemiama religine 
filosofija. Ši nauja rubrikėlė sumanyta spėjant, kad galbūt 
ir mūsų Misijos nariams bei svečiams kartais pasitaiko 
tam tikrų konkrečių religinių ar panašių klausimų, į kuriuos 
mielai bus atsakyta. 
         
        Kodėl katalikų kunigams būtinas celibatas, o kitų 
krikščionybės atšakų dvasininkams jis neprivalomas? 
 
        Katalikų Bažnyčioje celibatas jau tūkstantį metų ga-
lioja daugumai kunigų. Tačiau visada buvo ir yra Rytų 
apeigų katalikų kunigų su šeimomis. Kai kitų krikščioniškų 
bažnyčių dvasininkai pereina į katalikus, jie tampa katali-
kų kunigais su šeimomis. Kanadoje Anapilio parapijoje 
yra kun. K. Kaknevičius, sutuokęs savo anūkus (kunigu 
tapo būdamas našlys). Tiksliau būtų klausti, ar vedę vyrai 
gali tapti kunigais, nes pagal katalikų ir stačiatikių tradiciją 
turi vesti prieš kunigystės šventimus, kad vyras ir žmona 
žinotų, kaip kunigo tarnystė paveiks jų gyvenimą ir šeimą. 
 Celibatas turėjo praktišką tikslą, kad šeima nepa-
veldėtų bažnytinės nuosavybės. Tą matėme Lietuvoje 
sovietmetį, kai senas kunigėlis klebono butą kaip užmo-
kestį palikdavo jį slaugiusiai šeimininkei, o naujas kunigas 
neturėdavo kur apsigyventi. 

(Į klausimą atsakė tėvas Antanas Saulaitis SJ) 

Annual Catholic Appeal 

            Šių 2009-ųjų metų Annual Catholic Appeal 
rinkliavos šūkis – “Darykite viską Dievo garbei” 
Misijos nariai paštu gavo ar gaus mūsų arkivysku-

po kard. F. George laišką, prašantį pažadėti prisidėti prie rinklia-
vos. Vasario viduryje pačioje bažnyčioje tęsime šį svarbų vajų. 
 Metinė rinkliava palaiko arkivyskupijos įvairiausias tar-
nystes. Užpernai ir pernai Misijos nariai dosniai parėmė bendrus 
Čikagos bei apylinkių katalikų uždavinius, apimančius daugiau 
negu viena parapija galėtų suteikti. 
 Kai Pal. J. Matulaičio misija pasiekia nustatytą sumą 
(6% metinės apyvartos), likusieji įnašai grįžta į Misiją saviems 
reikalams bei tarnystėms.  
 Arkivyskupas kviečia visus maldingai apmąstyti Dievo 
duotas dovanas, kuriomis dėkingi dalijamės su kitais savo aplin-
koje ir plačiajame pasaulyje. Kadangi visos parapijos bei misijos 
šiame vajuje dalyvauja, sutartinės pastangos neša gerų vaisių 
artimo tarnyboje. 
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MIŠIŲ INTENCIJOS 

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 
-už Justiną Stanaitį (šeima) 
-už Vitą Kazlauską (4 m.) (Regina Kazlauskienė) 
-už Vytautą Šoliūną (O. Norvilienė) 
-už Stasę Džiankauskienę (Stefa) 
-už Mečį Bakaitį (50 m.) (sūnus) 
-už Alvydą Petrusevičių ir Aleksą Petrusevičių 
-už Rimvydą Jakštą (6 mėn.) 
-už Rolandą Lipskį 
11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - Julių Slivskį ir Vytautą Augustauską 

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

Antradienis, vasario 10 
8 v. r. - už Kazimierą Jakštą 
-už Bronę Nainienę (Danutė) 

Trečiadienis, vasario 11 (Ligonių diena) 
8 v. r. - už Nataliją Aukštuolienę (Battaglia šeima) 
-meldžiant sveikatos Genovaitei Juodikienei 

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) 
-už Danutę Paulevičienę (30 d.) 

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 Raupevičienę (sūnaus šeima) 
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 



 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. 



 
 
 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 
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  1 through 8 
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  Tuesday 4:00 
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