
 

 

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 - 2 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: 
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. 153  2010 sausio 3 d. 

Kristaus Apsireiškimas 
TRYS KARALIAI 

Atvykome iš 
Rytų šalies 
pagarbinti 
karaliaus. 
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ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Viešpaties šlovė ant tavęs su-
spindi (Iz 60, 1-6) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tave garbins visos 
žemės tautos. 
Antrasis skaitinys - Pagonys kartu su žydais yra 
paveldėtojai (Ef 3, 2-3a. 5-6) 
 
Evangelija - Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti ka-
raliaus (Mt 2, 1-12) 
 
Mišiolėliuose:  129   psl. - Mišių maldos 
 419   psl. - Mišių skaitiniai 
 1095 psl. - visuotinė malda 

Sausio 3 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Vaikų Mišios 

A. Jonikas 
Z. Jonikienė 

 
Marija ir Tomas Čyvai 

 
11:00 

Raminta Marchertienė 
Kęstutis Sušinskas 

G. Arbačiauskienė 
D. Lietuvninkienė 

Martynas ir Lukas  
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

 Greta ir Simona 
Limontaitės 

Sausio 10 d.    

 
9:00 

 
Lukas Petraitis 

V. Siliūnienė 
P. Pranckevičius 

Paulius Siliūnas 
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 10 d. 2010 SEKMADIENIS 
KRISTAUS KRIKŠTAS 
 
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, atsivė-
rė dangus (Lk 3, 15-16. 21-22) 
 
Mišiolėliuose:  131   psl. - Mišių maldos 
 422; 805   psl. - Mišių skaitiniai 
 1094 psl. - visuotinė malda 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
04  d. P 1 Jn 3, 22 - 4, 6; Ps 2; Mt 4, 12-17. 23-25 
 
05    d. A 1 Jn 4, 7-10; Ps 72; Mk 6, 34-44 
  
06  d. T 1 Jn 4, 11-18; Ps 72; Mk 6, 45-52 
  
07  d. K   Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas 
  1 Jn 4, 19 - 5,4; Ps 72; Lk 4, 14-22a  
 
08  d. P 1 Jn 5, 5-13; Ps 147; Lk 5, 12-16 
  
09  d. Š 1 Jn 5, 14-21; Ps 149; Jn 3, 22-30   
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tik neužgestų, kad tik galėtų nunešti šviesą ir šilimą 

pasidalyti. 

 BTU – Betliejaus taikos ugnies tradicija pradėta 

Austrijos skauto, iš Šv. Žemės į savo vienetą ir miestelį 

pargabenusiam liepsnelę. Per keliolika metų pynėsi 

didžiulis tinklas, kuriuo liepsnelė nuo liepsnelės užde-

gama ir nešama į bažnyčias, prieglaudas, ligonines, 

mokyklas... 

 Tai vyksta prieš ir per Kalėdas. Vyresnieji gal 

prisiminsime, kaip kaime išvalydavome namų krosnį ar 

pečių Didžiosios savaitės pabaigoje, samanų pilnu in-

deliu iš Velyknakčio apeigų bažnyčioje parsinešdami 

rusenančią kibirkštį, naują prisikėlusio Kristaus šviesą į 

savo mylimus namus. Visai tinka, kad šiaurinių kraštų 

tamsiausiomis dienomis jauni žmonės neštų tą nenu-

galimą viltį – santarvės ir taikos žibintą dalintis juo su 

visais priimančiais. 

 

 Patiems skautams BTU labai reikšmingas daly-

kas. Šiaip pagal bendrąjį pasaulio skautų bei skaučių 

dėsnį būtume pripratę, kad kiekvienoje valstybėje yra 

viena skautų organizacija arba federacija. Lietuvoje 

esama gal tik atskirų skautiškų sąjungų, tačiau jos su-

tarė, kad Betliejaus taikos ugnies tinkle dalyvaus visų 

atšakų nariai ir narės. 

 Iš toli tik galima įsivaizduoti, kaip Kybartų trau-

kinio stotyje Lenkijos skautai lietuviams perduoda ži-

bintą, iš čia į Vilniaus katedrą Mišioms gruodžio 15-ąją 

ir kelionės po Lietuvą pradžiai. Iš katedros aikštės į 

miesto bažnyčias automobiliais, autobusais, pėsčiomis. 

Taip pat į Santariškių ligoninę, slaugos namus, mokyk-

las. Kaip šiandien matau skautę ir skautą, pagarbiai ir 

rūpestingai atnešančius žvakę į Kūčių vakaro Mišias 

Šv. Jonų bažnyčioje. Iš tikrųjų jie nieko žodžiais nepra-

sitaria, bet didžiulėje bažnyčioje maža žvakutė išreiškia 

Dievo svajonę, kad visi žmonės šioje žemėje gyventų 

kaip broliai ir seserys. 

 

                                            Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

BTU tradicija 

            Advento, Kūčių, Kalėdų, 

Trijų karalių švenčių laikotarpis 

labiausiai primena Vilniaus gatvė-

se kelis šiltai apsirengusius skau-

tukus ir skautes, susigūžusius 

apie žibinte nešamą žvakutę - kad        

Viešpatie, padėk man  
matyti pasaulį  

tokį gražų, koks jis buvo,  
kai tryško iš Tavo  

kūrybingos rankos.  
Padėk man matyti, kad  

“niekas čia, žemėje, nėra purvina, 
 priešingai - viskas yra šventa”. 

(Teilhard de Chardin) 

Šv. Augustinas ir kiti didieji krikščionys teigia, jog 
Dievas duoda mums tai, kas geriausia, net jei mes to 
iš pradžių nesuprantame. Dažnai mes manome, kad 
būtent priešingas dalykas tam, kam Jis leidžia vykti, 

tikrai būtų mums geriausias.  
Turime išmokti priimti šį kelią, kuris, remiantis mū-
sų patirtimi ir mūsų kančia, yra sunkus, ir pamatyti 

jį kaip kelią, kuriuo Dievas mus veda.  
Dievo kelias dažnai labai perkeičia ir performuoja 

mūsų gyvenimą, tai kelias, kuris mus  
iš tiesų pakeičia ir ištiesina. 

/Popiežius Benediktas XVI “God and the World”/ 

Trokškime mylėti, vieni kitų neužslopindami, 
vertinti, vieni kitų neteisdami, 

lydėti, vieni kitiems neprimesdami savęs,  
kviesti, vieni kitų neversdami,  

taisyti, - nesmerkdami, 
padėti, - neįžeisdami. 

Jei visi to paties norėsime,  
tada tikrai galėsim susitikti  

ir vienas kitą praturtinti. 

        Viskas yra Dievo su-
kurta ir todėl viskas su-
jungta vienybės ryšiais. 
Dabar savo atnaujinta šir-
dimi junti, kad viskas yra 
paslaptingai susieta nemir-
tinga galia. Jau negali paju-
dinti gėlės, nesudrebinda-
mas kokios nors žvaigždės. 

(F. Tompson) 
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20+K+M+B+10 
Namų šventinimas 
Trijų Karalių dieną 

         Visa šeima, draugai, kaimynai... susirenka prie prie-
kinių durų: 
 
Vadovas/ė: vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios. 
Visi: Amen. 
Vad.: pagal legendą išminčių – trijų karalių vardai yra 
Kasparas, Melchioras ir Baltazaras. 
 
        Kreida pažymime mūsų namų duris raidėmis, ketu-
riais kryželiais ir metų skaičiumi: 20+K+M+B+09.   
 
Vad.: melskimės, kad Kristaus malonė būtų su mumis.  
Visi: Amen. 
Vad.: iš Petro antrojo Laiško: “Mes laukiame naujo dan-
gaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas”. Tai 
Dievo žodis. 
Visi: dėkojame Dievui. 
 
       Kiekvienas kambarys pašlakstomas švęstu vandeniu. 
 
       Svetainė: 
Vad.: kur du ar trys susirenka, ten Tu esi. Laimink šį kam-
barį, Viešpatie. 
Visi: Amen. 
 
       Virtuvė: 
Vad.: mums duodi kasdienę duoną. Laimink šį kambarį, 
Viešpatie. 
Visi: Amen. 
 
       Valgomasis: 
Vad.: parenk mus dangaus puotai. Laimink šį kambarį, 
Viešpatie. 
Visi: Amen. 
 
        Miegamieji: 
Vad.: būk su mumis, Viešpatie, kai naktis ateina. Laimink 
šį kambarį, Viešpatie. 
 
       Vonia: 
Vad.: išlaikyk mus tyrus savo akivaizdoje. Laimink šį kam-
barį, Viešpatie. 
 
      Visi sugrįžta prie namų (buto) durų: 
 
Vad.: Melskimės kaip Jėzus mus išmokė:  
Visi: Tėve mūsų.... 
 
     Vad. visus pašlaksto švęstu vandeniu: 
 
Vad.: laimink šią šeimą visas dienas, Dieve Tėve, Sūnau, 
Šventoji Dvasia, dabar ir per amžius. 
Visi: Amen 

            Spaustuvės (J. S. Paluch) nurodymu šis 
žiniaraštis turėjo būti spaudai paruošas dar 
prieš Kalėdas (gruodžio 23 d.), todėl jame nėra 
žinučių iš Kalėdų švenčių laikotarpio ar kitų vė-
lesnių pranešimų. 

         Šiandien, sausio 3 d., 
Trijų karalių šventę, Misijoje 
bus šventinama kreida rai-
dėms K+M+B virš savo na-
mų durų užrašyti  arba pa-

šventintos kreidos gabalėlių galima pasiimti bažnyčioje 
nuo staliuko. 
            Tiek bažnytinėje, tiek liaudies ikonografijoje trys 
karaliai  vaizduojami su karūnomis ir Kūdikiui skirtomis 
dovanomis rankose. Yra išlikusi tradicija sausio 6-ąją 
(šiais metais - 3-ąją)  bažnyčioje pašventinta kreida ant 
namų durų užrašyti pirmąsias jų vardų raides – K+M+B. 
Senovės lietuviai tikėdavo, kad šis užrašas apsaugos jų 
namus nuo velnio, perkūno ir visokio pikto. Dar yra ir 
kita šių raidžių interpretacija, kad tai yra lotyniškos fra-
zės “Christus mansionem benedicat” (“Kristus tepalaimi-
na šitą buveinę”) pirmosios raidės. 

         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 talkinti XIII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Ameri-
koje, taip pat dalyvauja Montevidėjuje studijų die-
nose, stovykloje Lituanikoje (netoli San Paulo). Po 
kongreso žada aplankyti du lietuvius misionierius 
Amazonijoje. Misijon parskrenda sausio 19 d.  

         Misijos žiniaraščio paskutiniajame lape reklami-
nius skelbimus įdėjusios bendrovės, organizacijos bei 
pavieniai verslo atstovai labai prisideda remiant šio 
žiniaraščio leidybą. Dėkodami ir vertindami jų paramą, 
maloniai kviečiame Misijos narius ir svečius atkreipti 
dėmesį į reklaminius skelbimus ir su mūsų rėmėjais 
atitinkamai  bendradarbiauti. Ačiū! 

“Malda nesukuria pasaulio, tačiau ji pajudina kalnus.”  
/John Fandel/ 

         Šv. Kazimiero vienuolijos seserys kasdien sulaukia 
daugybės prašymų melstis tam tikromis intencijomis. Jei 
jums reikalinga seserų kazimieriečių malda už ligonį, pa-
klydusį šeimos narį, vaikus, save ar kuriuo kitu reikalu, 
galite savo intenciją siųsti į vienuolyną adresu: 2601 W. 
Marquette Road, Chicago, IL 60629 arba skambinti ses. 
Margaret Mary tel.: (773) 776-1324. 
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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 

         Tradiciniame prieškalėdiniame susitikime su Romos 
kurijos vadovais Šventasis Tėvas ne tik palinkėjo savo 
artimiausiems bendradarbiams džiugių šventų Kalėdų, bet 
taip pat, kaip įprasta, apžvelgė pastarųjų vienų metų Baž-
nyčios gyvenimo panoramą. 

Benediktas XVI: 2009-ųjų Bažnyčios gyvenimo panorama 

            Ilgiau kaip pusvalandį trukusią kalbą popiežius 
pradėjo primindamas Kunigų metus, kurie buvo pradėti 
užbaigus apaštalui Pauliui skirtus jubiliejinius metus. Nuo 
apaštalo, skelbusio Kristų viso tuometinio žinomo pasaulio 
tautoms figūros, – sakė popiežius, – perėjome prie Arso 
klebono, liudijančio, kaip per paprastą ir kuklų žmogų Die-
vas nuveikia didžių darbų, kaip jis keičia pasaulį, pradėda-
mas nuo žmonių vidinio atsinaujinimo. 

Dėmesys Afrikai.  2009-aisiais Bažnyčios dėmesio cent-
re buvo Afrikos žemynas, – sakė popiežius, toliau savo 
kalboje primindamas du įvykius – savo kelionę į Afriką ir 
Romoje vykusią, Afrikai skirtą, Vyskupų sinodo asamblėją. 
Pradėdamas nuo kelionės, Benediktas XVI prisipažino, jog 
didžiausią įspūdį jam paliko liturgijos šventimas. Mačiau 
didį žmonių džiaugsmą, išreiškiamą taip pat ir kūno jude-
siais, o tuo pat metu ir nepaprastą sakralumo pajutimą, 
supratimą, jog esame gyvojo Dievo akivaizdoje. Buvimas 
Dievo akivaizdoje negąsdina ir neverčia sustingti. Esantys 
Dievo akivaizdoje nei laikosi tam tikrų griežtų rašytinių 
taisyklių, nei veržiasi į priekį ir netvarkingai šūkauja. Afri-
koje mačiau tai, ką Bažnyčios tėvai vadino „blaiviu apsvai-
gimu“; mačiau džiaugsmo kupinus žmones, bet kartu ir 
nepaprastą darną, kylančią iš vidaus ir įkvepiančią ben-
druomenišką Dievo šlovinimą, iš kurio kyla taip pat artimo 
meilė ir savitarpio atsakomybė.  

          Tęsdamas Sinodo temą, popiežius atskirai iškėlė 
susitaikinimo vertybę, kuri kartu su teisingumu yra viena 
pagrindinių taikos sąlygų. Tikra taika įmanoma tik susitai-
kius viduje. Vadovaudamasis šituo įsitikinimu, Sinodas 
svarstė įvairiausius būdus, kuriais Bažnyčia, vykdydama 
savo specifinę žmonių tarpusavio susitaikinimo ir jų sutai-
kinimo su Dievu misiją, galėtų prisidėti prie nuolatinės ir 
teisingos taikos Afrikoje kūrimo. 
 
        „Šventojoje Žemėje viskas šaukiasi susitaikinimo“. 
 
         Romos kurijos vadovams sakytoje kalboje apžvelg-
damas besibaigiančius Bažnyčios gyvenimo metus, Bene-
diktas XVI tarp svarbiausių įvykių paminėjo ir savo kelionę 
į Šventąją Žemę ir Jordaniją. Ir čia raktažodis yra 
„susitaikinimas“. Tenai viskas byloja apie susitaikinimą, 
viskas šaukiasi susitaikinimo, teisingumo ir taikos.  
 
          Atskirai popiežius paminėjo savo vizitą Jordanijoje 
ir apsilankymą Jėzaus krikšto vietoje, kuri, būdama porą 
šimtų metrų žemiau jūros lygio, kartu yra pati žemiausia 
vieta pasaulyje. Kaipgi šia proga neprisiminti apaštalo šv. 
Pauliaus laiško Efeziečiams žodžių: „Jis ir nusileido į že-
mesniąsias sritis žemėje“ (Ef 4, 9). Jėzaus Kristaus asme-
nyje Dievas nusileido į žmogaus asmens gelmes, iki pat 
neapykantos ir nužmogėjimo nakties, iki nutolimo nuo 
Dievo sutemų, idant ten uždegtų savo meilės šviesą. Kris-
tus nužengė į tamsiausią žmogaus naktį; jis nužengė net į 
pragarus. Tačiau prisikėlęs jis visą žmoniją kviečia pas 
Dievą ir, būdamas tikras žmogus, jis mums nepaliauja 
liudijęs, jog Dievas visada yra „Dievas su mumis“. 

           Kunigų metai: labiausiai patraukia pavyzdys 

           Kalbos pabaigoje popiežius vėl grįžo prie Kunigų 
metų temos. Mes, kunigai, turime tarnauti visiems – ir 
tiems, kam Dievas yra artimas, ir tiems, kam Jis nepažįs-
tamas. Turime taip pat nuolatos atsiminti, kad dažniausiai 
pas Dievą žmones veda kitų žmonių – Dievo bičiulių – 
duodamas pavyzdys. Mūsų kunigiškosios tarnystės esmė 
ir yra pašaukimas būti Kristaus bičiuliais, Dievo bičiuliais, 
kad per mus ir kiti galėtų susibičiuliauti su Dievu, – kalbė-
jo popiežius kaip kasmet prieš Kalėdas susitikęs su Romos 
kurijos vadovais. 

Pagal www.bernardinai.lt 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

Sekmadienis, sausio 3  
9 v. r. - už Meilutę Krikštanavičienę (dukra) 
-už Ireną Genčienę 
-už Bronislavą Benedict (V. Gvildienė) 
-už Saulę Sidrytę (Maleiškos) 
-už Genovaitę ir Antaną Šimkevičius 
-už Barborą Ripskienę (35 m.) 
-už Juozą Tamošiūną (2 mėn.) 
-meldžiant palaimos ir sveikatos Janinai 
-už Danutę Vasiliauskaitę 
-už Vladislovą ir Vytautą Užemeckius 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - už Antaniną, Joną, Vaclovą Kilikevičius; Zitą ir 
Liudą Laurinavičius 

          Užprašyti Mišias galima zakristijoje, raštinėje 
ar laišku bei telefonu. Savaitę iš anksto paduotos intenci-
jos patenka į savaitinį žiniaraštį. Šiokiadieniais būna dvi 
intencijos, sudėtinės Mišios – 8 val. r. šeštadienį, 9 val. r. 
sekmadienį priima ir daugiau intencijų. Visos Mišios yra 
už gyvuosius ir mirusius. Čikagos arkivyskupijoje įprasta 
auka – $10. Maldas, prašymus ar intencijas galima įrašyti 
Maldų knygoje (lapkričio mėn. taip pat mirusiųjų knygo-
je) prie įėjimo į bažnyčią. 

Pirmadienis, sausio 4 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
5 v. v.– Adoracija 

Antradienis, sausio 5 
8 v. r. - specialia intencija 

Trečiadienis, sausio 6 
8 v. r. - už vaikus ir anūkus 

Ketvirtadienis, sausio 7 
8 v. r. - specialia intencija 

Penktadienis, sausio 8 
8 v. r. - specialia intencija 

Šeštadienis, sausio 9 
8 v. r. - specialia intencija 

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 

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 

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 



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. 

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. 
Pal. J. Matulaičio šventė 27 d. 
Biblinė stovykla 28-29 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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