
  Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
 Lietuvių Katalikų Misija 

 
14911 - 127th St., Lemont, IL 60439 
Tinklapis: www.matulaitismission.com 

El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net 

ŠVENTOS MIŠIOS 
 

Pirmadienį        8 val. r. - Komunijos apeigos              
Sekmadienį      9 ir 11 val. ryte 
                          6 val vak. 
Šiokiadieniais  8 val. ryte 
 
PRIVALOMOS ŠVENTĖS: 
Visi sekmadieniai 
Sausio 1 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val.vak. 
Gruodžio 8 d. - 8 val. r. ir 7 val. vak. 
Gruodžio 25 d. - 9 ir 11 val. r. bei 7 val. vak. 

Nr. 154   2010 sausio 10 d. 
Kristaus Krikštas 
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KAPELIONAS 
Kun. Antanas Saulaitis SJ 

630-257-5613 
 

Prelatas Ignas Urbonas 
630-243-0691 

 
MISIJOS SESELĖS 

Ses. Laimutė Kabišaitytė 
Ses. Loreta Jonušaitė 

630-243-1070 
 

TARYBOS PIRMININKAS 
Audrius Remeikis 

 
MUZIKOS VADOVĖ 

Jūratė Grabliauskienė 
630-362-4691 

 
MISIJOS CHORVEDĖ 

Genutė Razumienė 
 

RAŠTINĖS ADMINISTRATORĖ 
Daina Čyvienė 
630-257-5613 

 
FINANSŲ PIRMININKĖ 

Genovaitė Treinienė 
 

CHORO “VYTURYS” VADOVAS 
Darius Polikaitis 

  
RAŠTINĖS DARBO LAIKAS: 

 
I - 9-2 val. p.p. 
II - 9-2 val. p.p 

              III - nedirba 
IV - 9-2 val. p.p. 
V - 9-2 val. p.p 

2010-ieji yra jubiliejiniai Misijos metai, skirti dvasiniam atsinaujinimui ir stiprėjimui. 
Garbindami ir dėkodami Dievui, nuoširdžiai melsdamiesi už save ir kitus,  

telkiame ir puoselėjame tikinčiųjų bendruomenę,  
stovinčią ant tvirtos tikėjimo ir Jėzaus pažinimo uolos. 
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ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
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 - Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsi-
vėrė dangus (Lk 3, 15-16. 21-22) 
 
Mišiolėliuose:  131   psl. - Mišių maldos 
  422; 805   psl. - Mišių skaitiniai  

Sausio 10 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Lukas Petraitis 

V. Siliūnienė 
P. Pranckevičius 

Kovas Rugienius 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Irena Vilimienė 
Algis Kazlauskas 

A. Kamantienė 
I. Grigaitienė 

Tanvilas ir Augvydas 
Kuncai 

 
6:00 

 
Jolanta Kilikevičienė 

 Adomas ir Rokas 
Kilikevičiai 

Sausio 17 d.    

 
9:00 

 
Ona Daugirdienė 

O. Daugirdienė 
Ses. Laimutė 

Paulius Siliūnas 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

Jolanta Kurpis 
Rimantas Griškelis 

J. Baužys  
R. Marchertienė 

Martynas ir Lukas  
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Juozas Križinauskas 

  

Sausio 17 d. 2010, II EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpats džiaugiasi savo tauta 
(Iz 62, 1-5) 
 
Atliepiamoji psalmė - Skelbkit tautoms nuostabius 
Viešpaties darbus. 
Antrasis skaitinys - Ta pati Dvasia dalija kiekvie-
nam atskirai, kaip jai patinka (1 Kor 12, 4-11) 
 
Evangelija - Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė 
Galilėjos Kanoje (Jn 2, 1-12) 
 
Mišiolėliuose:  249   psl. - Mišių maldos 
 861 psl. - Mišių skaitiniai 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
11  d. P 1 Sam 1, 1-8; Ps 116; Mk 1, 14-20 
 
12  d. A 1 Sam 1, 9-20; 1 Sam 2, 1. 4-8; Mk 1, 21-28 
  
13  d. T Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažn. mokytojas 
  1 Sam 3, 1-10. 19-20; Ps 40; Mk 1, 29-39 
  Laisvės gynėjų diena 
 
14  d. K   1 Sam 4, 1b-11; Ps 44; Mk 1, 40-45  
 
15  d. P 1 Sam 8, 4-7. 10-22a; Ps 89; Mk 2, 1-12 
  
16  d. Š 1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a. Mk 2, 13-17  

Aš krikštiju jus 
vandeniu, bet 
ateis už mane 

galingesnis (...) 

Jis krikštys 
jus 

Šventąją 
Dvasia ir 
ugnimi. 
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2010 -ieji - Pal. Jurgio Matulaičio misijos jubiliejiniai metai 

SIEKIAME DVASINIO ATSINAUJINIMO IR STIPRĖJIMO 

        2010-ieji metai yra Misijos jubiliejiniai metai, ženk-
linantys garbingą 20 metų sukaktį, kai 1989 m. gruodžio 
pabaigoje buvo pasirašytas Misijos įsteigimo dokumentas 
tarp tuometinio Čikagos kardinolo Josepho Bernardino ir 
tėvo Antano Saulaičio SJ. Šis gražus jubiliejus byloja ne 
tik apie formalios įstaigos - Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijos - atsiradimą, bet kartu yra reikšmingas 
liudijimas, jog čia gyvenančių lietuvių išeivių pastangomis 
įsikūrė ir visą šį laiką gyvuoja Dievo namai, kuriuose jį 
garbiname gimtąja kalba. Tai didelis nuopelnas ir drauge 
besitęsianti atsakomybė. 
          Būtent dėl pastarosios norisi ir vertėtų ypač pa-
mąstyti. Prisimena neseniai Misijoje viešėjusios ses. Ig-
nės pacituoti psalmės žodžiai, jog veltui dirba statytojai, 
jei Dievas nestato namų. Tuo buvo norėta priminti, kokia 
svarbi ir būtina yra Dievo palaima ir užnugaris, siekiant 
nesvarbu kokių - asmeninių ar bendruomeninių - tikslų. 
Naujųjų metų išvakarėse susirinkusiems Misijos tarybos 
nariams ses. Ignė (Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos skyriaus vyresnioji) 
kalbėjo apie šią būtinybę dvasiškai atsinaujinti, sustiprėti, 
nukreipti savo dvasios žvilgsnį visų pirma į Tą, dėl kurio 
visa šiame pasaulyje vyksta. Tik stiprinant ryšį su Kūrėju 
įmanomas tiek mažų darbelių vaisingumas, tiek didingų 
užmojų įgyvendinimas.  
           Todėl ypatingai svarbu ir reikalinga atkreipti dė-
mesį į Dievo garbinimą ir maldą. Tai turėtų būti visa ko 
pamatas, kertinis akmuo, uola. Kaip pasidalino seselė iš 
patirties Lietuvoje, klesti ir gyvuoja tos parapijos, kuriose 
pirmiau už viską tikintieji prisimena ir adoruoja Viešpatį. 
Ten, kur sustiprinama malda ir atsiveriama Viešpaties 
veikimui, vyksta nepaprasti dalykai. Renginiai, šventės ir 
programos yra sveikintini reiškiniai bažnyčioje, tačiau 
negali būti aukščiau nei Dievo garbinimas. To jis nori iš 
mūsų pirmiausia, visa kita yra tik gražios to išdavos, bet 
ne atvirkščiai. Juk iš tiesų pasvarstykime, ar Dievui malo-
nesnis mūsų gausus būrys Bingo salėje ar susibūrimas jį 
pašlovinti ir padėkoti prie altoriaus?! (Tik pasvarstymui, 
tikrai neturiu nieko prieš Bingo žaidėjus). 
          Tad ko gi galėtume imtis? Kokiu būdu kiekvienas 
galėtume kažkaip įsitraukti, kad stiprintume Misijos dvasi-
nį pamatą?  Ses. Ignė pasiūlė keletą dalykų, kurie galėtų 
būti tie pirmieji žingsneliai dvasinio stiprėjimo link. Tai 
nepareikalaus nei pernelyg daug laiko, nei labai didelio 
vargo, nei lėšų... Pirmiausia - adoracija. Dabar ji trunka 
vieną valandą pirmadienio vakarais, o yra siūlytina ją pra-
ilginti nuo 3 val. p.p. iki 8 val. vak. Ateiti pabūti su Vieš-
pačiu tyloje, jo akivaizdoje nors pusvalandėlį. Daugybėje 
Amerikos parapijų vyksta tokia adoracija, kai tikintieji 
pakaitomis kažkurį laiką savo dienotvarkėje skiria Dievui. 

Jau yra atspausdintas nedidelis tvarkaraštis Misijos rašti-
nėje, į kurį  galima užsirašyti, kokiu laiku galėtumėte atei-
ti prieš išstatytą Švenčiausiąjį pirmadieniais. Užtenka, kad 
bent 14 (pensininkai, dirbantys, šeimos) užsirašytų po 
pusvalandį, o norisi tikėti, kad mūsų ateis tikrai daugiau. 
Tiksliai nuo kada tokia adoracija prasidės dar bus pa-
skelbta. 
         Buvo pasiūlyta ir gyvojo rožinio malda, kai per 
Mergelės Marijos ir mūsų globėjo pal. Jurgio Matulaičio 
užtarimą būtų meldžiama ypatingų malonių mūsų Misijai.  
Tie, kurie jau susipažinę su rožinio malda, nereikia ir sa-
kyti, kokia stipri ir veikianti ji yra. Tad gyvąjį rožinį sutar-
tinomis intencijomis kasdien melstųsi grupės po penkis 
žmones (kiekviena dalis turi 5 slėpinius/paslaptis) kiekvie-
nam koks patogus tam laikas ar vieta. Iš esmės tai 10 
Sveika Marija, kurias galima sukalbėti bet kur ir bet kada. 
Esmė - tikėjimas ir Dievo malonės prašymas tam tikromis 
intencijomis.  
         Siekiant stiprinti Misijos dvasinį pamatą ir augimą 
ses. Ignė iki rudens pasiūlė melstis šiomis intencijomis: 
tikintiesiems dvasinio sustiprinimo, abejojantiems - drą-
sos, netikintiems - Jėzaus pažinimo. Kaip pastebėta, iš 
šių keleto kategorijų ir susideda mūsų bendruomenė. 
        Kita vertus gyvojo rožinio malda bendrystėn įjungia 
ir senelius bei ligonius namuose, kurie tokiu būdu tampa 
bendruomenės dalimi, taip pat tai geras būdas įsitraukti 
šeimoms ir pavieniams asmenims. Tikimės, kad tokių 
būrelių atsiras nevienas. Planuojama, kad jie būtų regist-
ruojami koordinatoriaus, kad kiekvienas žinotų, kokios 
dalies kurį slėpinį melstis. Labai skatintume jau dabar 
pasigalvoti apie tokį bendros maldos vėrinį, kokius žmo-
nes iš savo rato galėtumėte pakviesti sudaryti būrelį. Pra-
dėkime kiekvienas nuo savęs ir tikrai bus rezultatas. Vė-
lesniuose žiniaraščiuose bus dar pridėti atskiri intarpai, 
kuriuose bus galima daugiau apie tai pasiskaityti. Šian-
dien virš 11 000 000 žmonių visame pasaulyje sudaro 
gyvojo rožinio būrelius. Jie ypač populiarūs Lietuvoje. Juk 
iš tiesų kaip galėtume tikėtis kokios nors Dievo malonės, 
jei pristingame laiko (noro?) jos  melsti?  
          Artėjant į gavėnios laikotarpį vėl gi skatinamas 
ieškojimas būdų, kaip atrasti laiko susikaupimui, asmeni-
nei maldai, Šv. Rašto paskaitymui, apmąstymui, dvasinė-
mis įžvalgomis pasidalijimu su kitais. Dvasiškai tobulinti 
save nėra ribų ar nustatytų taisyklių. Kalbant ses. Ignės 
žodžiais, susitikimas su Viešpačiu tas pats kitaip visiems. 
Svarbiausias yra noras, pasiryžimas ir bandymas artėti 
link Dievo, kuris mūsų žingsnio visada laukia. Jei iš tiesų 
kiekvienas pradėtume nuo savęs kažką keisti, tai neišven-
giamai keisis aplinkiniai, bendruomenė ir mūsų Misija. 
 
                                                         Kristina Balniūtė 
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Sausio 27 dieną  
pal. Jurgio Matulaičio  

mirties metinės. 

 
MALDA PRAŠANT SVEIKATOS  
 Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas 
iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems 
mano dangiškasis Tėvas jį suteiks“. Todėl  nuolankiai mal-
daujame Tave grąžinti sveikatą ligoniams (čia paminėti 
ligonių vardus), kurie šaukiasi (kuriems šaukiamės) palai-
mintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudin-
ga jų išganymui. Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais 
nebūsime apvilti. Amen.  
 Tėve mūsų ... Sveika Marija... Garbė Dievui...  
 
MALDA KANONIZACIJAI (paskelbimui šventuoju) PRIARTINTI 
 Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau išti-
kimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mir-
ties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad 
palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarna-
vo Bažnyčiai, altorių garbės kuo greičiau susilauktų. To 
prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen. 

      Labai skatiname Misijos tikin-
čiuosius melsti palaimintojo Jurgio 
Matulaičio užtarimo, meldžiant ligo-
niams sveikatos. Kviečiame įsijungti 
į devynių dienų - novenos - maldą 
(pradedant sausio 18 d.) 

         Iki sausio 20 d. tėvą Antaną Saulaitį SJ pa-
vaduoja kun. Artūras Sederevičius SJ, studijuojan-
tis Čikagos Lojolos universiteto magistrantūroje. 
Kapelionas gruodžio 19-ąją išskrido į Pietų Ameri-
ką. Misijon parskrenda sausio 19 d.  

DĖMESIO!!! 
Prašymas pasidalinti nuotraukomis 

               Misijos renginių komitetas kreipiasi į tikinčiuo-
sius, ar neprieštarautumėte pasidalinti keletu nuotraukų iš 
savo asmeninių albumų, kurios kažkaip vaizduotų Misijos 
vienokį ar kitokį veiklos aspektą. Nuotraukos reikalingos 
specialiam projektui, supažindinančiam su Misija, šven-
čiant jubiliejinius metus. Nuotraukos gali būti darytos tiek 
prieš 20 metų, tiek prieš 2 dienas, - ir vienos, ir kitos pa-
sitarnaus bendram vaizdui. Kas galėtų pasidalinti tokiomis 
nuotraukomis, prašome jas palikti raštinėje. Jei nuotrau-
kas reikėtų grąžinti, prašome palikti savo vardą, pavardę, 
adresą ir telefono numerį. Labai dėkojame.  

MISIJOJE VYKUSI KŪČIŲ VAKARIENĖ 

        Praėjusio sekmadienio žiniaraščio numeris 
spaudai turėjo būti pateiktas dar prieš visas Kalėdų 
šventes, tad neturėjome progos pasidžiaugti ir Misi-
joje gruodžio 24 d. vykusia tikra Kūčių vakariene, į 
kurią susirinko 29 žmonės, 
tą vakarą norėję drauge su 
kitais susėsti prie bendro 
vakarienės stalo. Ses. Ignė 
paskaitė ištrauką iš tos die-
nos Evangelijos, prelatas I. 
Urbonas visus pasveikino, 
linkėdamas palaimingų ir 
gražių metų.  
 
          Įkandin kalėdinei tradicijai visi tarpusavyje, 
laimindami vienas kitą, pasidalino plotkelės gabalė-
liais. Marijus Prapuolenis vedė kalėdinių giesmių 

repertuarą, į kurį labai noriai 
visi įsitraukė. 
        Paklausti apie Kūčių 
vakaro tradiciją Misijoje, 
vakarotojai pasidžiaugė, kad 
toks vakaras yra labai reika-
lingas, nes esantys toli nuo 
namų Lietuvoje žmonės, čia 

randa ne tik jaukią aplinką, gardžius valgius, bet ir 
kitų žmonių artumą, bendruomenišką šeimą Dievo 
namuose. Tokia juk ir yra Kūčių vakaro esmė. 
          Labai dėkojame ses. Laimutei, Loretai ir Ignei 
už pagalbą, ruošiant ir organizuojant vakarą. 

Nuoširdus ačiū, prisidėjusiems prie  
kalėdinio vajaus kaimo vaikams 

          Misija gavo laišką iš Antalieptės parapijos Lietuvoje. 
Jame su gražiausiais linkėjimais Misijai iš visos širdies dė-
koja mamytės ir tėveliai vaikučių, kuriems per kalėdinį 
vajų siuntėme didžiulį dovanų siuntinį. Dėka kiekvienos 
rūpestingai ir su meile išrinktos dovanos, nukeliavusios už 
Atlanto, nušvito apdovanotų vaikų akys ir prisipildė 
džiaugsmu širdelės. Ačiū visiems prisidėjusiems.  
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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 

KONCERTAS - “SĄSKAMBIAI” 

            Bilietus galima įsigyti internete 
(www.boxofficetickets.com/dainava)   

tel.: 1-800-494-TIXS.  

RINKLIAVA 

Gruodžio 24 d.  Kūčių Mišios 4 val. - $2794 
                         Bernelių Mišios     11 val. - $3587  

           Lietuvių meno ansamblis “Dainava” nuoširdžiai 
kviečia į koncertą “Sąskambiai”, skirtą chorui ir tradiciniam 
lietuviškam instrumentui - birbynei. Šeštadienį, sausio 
23 d., 7 v.v., Lemont High School Performing Arts 
Center (800 Porter Street, Lemont, IL).  Koncerte su 
“Dainava” dalyvaus birbynininkas Darius Klišys iš Lietu-
vos. Šiame koncerte skambės Lietuvos kompozitorių Ba-
joro, Tamulionio kūriniai, taip pat – užsienio kompozitorių 
šedevrai (Palestrina, Pergolesi, Handel, Rutter). Beje, 
išgirsite ir jaunųjų Čikagos kompozitorių (bei dainaviečių) 
Kęstučio Daugirdo ir Martyno Matučio kūrinius. Vakaro 
kulminacija -  kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės specia-
liai šiam renginiui sukurtos bei “Dainavai” skirtos 
“Švilpynės” premjera. 

Gruodžio 25 d. 9 val. - $2363 
 11 val. - $2723 
 7val. - $388                                       
                               Plotkelės      - $656 

Gruodžio 27 d. 9 val. - $1143 
 11 val. - $1566 
 6 val. - $219                                       
                                   Varpai      - $143 

IŠ VAIKŲ BIBLIJINĖS STOVYKLOS 

          Praėjusių metų paskutiniąsias dienas Ateitininkų 
namuose Lemonte vyko jau septintoji vaikų biblijinė sto-
vykla. Joje dalyvavo 78 vaikai. Organizatorės ir vadovės - 
Grasilda Reinytė—Petkienė ir ses. Laimutė Kabišaitytė.  
        Stovykloje talkininkavo mokytojai: Roma Kuprienė, 
Gintaras Aukštuolis, Regina Čyvaitė, Aušra Bužėnaitė. 
Daug stovyklai pagelbėjo Daina Čyvienė, ses. Ignė, Asta 
Čiuplinskaitė, Vita Reinytė, Tadas Kulbis ir kiti. Su vaikais 
taip pat bendravo kun. A. Sederevičius ir E. Trojickis. 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, sausio 10  
9 v. r. - už Vytautą Matiukas (1 m.) 
-už Dalią Katilius—Boydstun 
-už Bronę ir Kazimierą Matelius 
-meldžiant Dievo palaimos Vytukui ir šeimai (močiutė) 
-už Eleną ir Leoną Ramanauskus 
-už Praną Ramaškevičių 
-už Elvyrą Degutis (30 d.) (Jūratė) 
-už Valeriją, Augustą ir Povilą 
-už Brigitą, Juozą, Oną ir Joną 
-už Sutkaičių šeimos mirusius (Adelė ir Petras) 
-už Saulę Sidrytę 
-meldžiant Dievo palaimos vaikams ir jų šeimoms (tėvai) 
-už visus mirusius 
-už pamirštas sielas skaistykloje 
-už Lee 
-už Kairaičių ir Kelpšių gyvuosius ir mirusius 
-specialia intencija 
-už Janiną Lišauskienę (dukra su šeima) 
-už Petronėlę Maskolaitis (Polikaičiai) 
-už Julių Slivskį (sūnus ir anūkai) 
-už Salomėją Polikaitienę (sūnus ir šeima) 
-už Ireną ir Vaclovą Stasiukaičius (dukra) 
-už Remigijų ir Joną 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Vytautą Aleksandravičių 

Pirmadienis, sausio 11 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 12 
8 v. r. - už Janiną Filipavičienę 
-specialia intencija 

Trečiadienis, sausio 13 
8 v. r. - už Stasį Daknį (sesuo) 

Ketvirtadienis, sausio 14 
8 v. r. - už Julių Rekašių 
-už Povilą Sobieskį ir Grubinskų šeimos mirusius 

Penktadienis, sausio 15 
8 v. r. - už Adolfą Masilionį (žmona) 
-už Stasę ir Antaną Zaparackus 

Šeštadienis, sausio 16 
8 v. r. - specialia intencija 

Sekmadienis, sausio 17  
9 v. r. - už Petrą Maciką (anūkė ir šeima) 
-už Bronę Nainienę (Laima ir Vacys G.) 
-už Petrą Kubilių (šeima) 
-už Eleną ir Juozą Antanaičius (duktė) 
-už Adelę ir Vaclovą Vaišnorus 
-už Stanislavą Tautavičienę 
-už Juliją Kliokis (Lygija ir Jonas) 
-už Bronę, Juozą ir Joną Vadopalus (šeima) 
-už dr. Vladą Vaitkų (Polikaičiai) 
-už Bronę Švedkauskienę 
-už Aleksą Karaliūną (šeima) 
-už Nataliją Mažeikienę ir Leonorą Mirinavičienę 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Vaidą Jonkų (Pranutė) 

Pirmadienis, sausio 18 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 19 
8 v. r. - už Petronėlę Arnauskienę 

Trečiadienis, sausio 20 
8 v. r. - už Bronę Nainienę (2 m.) (Laima ir Vacys G.) 
-už Petronėlę Skripkauskienę (25 m.) 

Ketvirtadienis, sausio 21 
8 v. r. - už Antaną Budrį 
-už Vytautą Šoliūną (Romutė) 

Penktadienis, sausio 22 
8 v. r. - už Sigitą Miknaitį (šeima) 
-specialia intencija 

Šeštadienis, sausio 23 
8 v. r. - už Uršulę Macikas (anūkė ir šeima) 
-už Kristiną (sesuo su šeima) 
-už Viktoriją Matiukaitę 
-už Bronę Nainienę (Griškeliai) 



KRIKŠTAS 

Kreiptis į raštinę dėl datos, taip pat tėvų ir krikšto tėvų po-
kalbio. 

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. 

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. 

ĮSTOJIMAS Į MISIJĄ 

Norintieji priklausyti Misijai registruojami raštinėje. 

METINIS KALENDORIUS 

Sausis Metinis Misijos susirinkimas 24 d., 12:30 val. 
(Lietuviu Fondo salėj, PLC) 
Pal. J. Matulaičio šventė 27 d. 

Vasaris Pasaulinė ligonių diena 11 d., 6:30 val. 
Pelenų diena 17 d., 8 ir 7 val. 

Kovas Gavėnios susikaupimo vakarai 12, 19, 26 d., 7 val. 
Sutvirtinimo rekolekcijos 13 d. 
Sriubos pietūs 21 d. 
Bendruomeninė išpažintis 17 ir 29 d., 6:30 val. 

Balandis Velykos 4 d. 
Pirmoji Komunija nuo bal. 11 d. iki geg. 16 d. 

Gegužė Motinos dienos pietūs 
Motinos dienos novena 4-13 d. 
Misijoje krikštytų, sutvirtintų, šiemet Pirmą Komu-
niją priėmusių šventė 22 d., 4 val. 

Birželis Tėvo dienos novena  6-16 d.  

Rugsėjis    Bendruomenės diena ir Misijos 20 m. šventė 
                     19 d. 10:30 val. r 
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