
  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. 155   2010 sausio 17 d. 
II EILINIS SEKMADIENIS 
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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 - 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 

Sausio 17 d. SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
9:00 

 
Ona Daugirdienė 

O. Daugirdienė 
Ses. Laimutė 

Paulius Siliūnas 
Mykolas Daugirdas 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Rimantas Griškelis 

J. Baužys  
R. Marchertienė 

Martynas ir Lukas  
Tunkevičiai 

 
6:00 

 
Juozas Križinauskas 

  

Sausio 24 d.    

 
9:00 

 
Rima Birutienė 

G. Jonikaitė 
D. Kisielienė 

Marija Čyvaitė 
Monika Siliūnaitė 

 
11:00 

Margarita Matuliauskienė 
Vytautas Matuliauskas 

S. Ambutienė 
P. Domanskienė 

Augvydas ir Tanvilas  
Kuncai 

 
6:00 

 
Kristina Balniūtė 

  

Sausio 24 d. 2010, III EILINIS SEKMADIENIS 
 
Pirmasis skaitinys - Ezdras skaitė iš Įstatymo kny-
gos, ir žmonės suprato (Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tavo žodžiai yra 
dvasia ir gyvenimas. 
Antrasis skaitinys - Jūs esate Kristaus kūnas ir at-
skiri jo nariai (1 Kor 12, 12-14. 27) 
 
Evangelija - Šiandien išsipildė šie Rašto žodžiai (Lk 
1, 1-4; 4, 14-21) 
 
Mišiolėliuose:  250   psl. - Mišių maldos 
 864 psl. - Mišių skaitiniai 

SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
18  d. P 1 Sam 15, 16-23; Ps 50; Mk 2, 18-22 
 Maldų už krikščionių vienybę sav. pradžia 
19  d. A 1 Sam 16, 1-13; Ps 89; Mk 2, 23-28 
  
20  d. T Šv. Fabijonas, popiežius; šv. Sebastijonas 
  1 Sam 17, 32-51; Ps 144; Mk 3, 1-6 
   
21  d. K   Šv. Agnietė, mergelė, kankinė  
  1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56; Mk 3, 7-12 
22  d. P Šv. Vincentas, diakonas, kankinys 
 1 Sam 24, 3-21; Ps 57; Mk 3, 13-19 
 
23  d. Š 2 Sam 1, 1-17. 19-27; Ps 80; Mk 3,20-21  
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ADORACIJA PAL. JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE 

 
Kiekvieną pirmadienį nuo 3 val. p.p. iki 8 val. v. 

 
Praleiskite valandėlę prie Švč. Sakramento ir pabūkite tik su Jėzumi - Kodėl?!   

Nes čia - Jėzus Kristus, Dievas su mumis,  
Esantysis – Tas, kuris tave myli, laukia su tavimi bendrauti, mokyti, vesti ir dar daugiau…  

 
Melskimės vieni už kitus ir už Misiją, kad pažintume Viešpaties valią ir ją vykdytume.   

              Didysis Bažnyčios Mokytojas, Tomas Akvinietis, suvokė jog Eucharistija yra didžiausias Jėzaus 
stebuklas – pažado išpildymas pasilikti su mumis, nepalikti mūsų našlaičiais. Kaip kadaise klausęs savo 
apaštalų, ar taręs apsireiškime šv. Margaritai Alacoque, to paties klausia ir mūsų:  “ar negalite budėti su ma-
nimi valandėlę.”  
 
              1. Kas yra eucharistinė adoracija?  
              Tai laikas, kada leidi sau “tik būti“ su Jėzumi, išpažinti ir garbinti Jį esantį Eucharistijoje.   
 
              2. Kiek reikia laiko skirti šiai maldai?  
              Gera ir akimirka praeinant pro Švč. Sakramentą, ar priklaupiant, ar persižegnojant. Gali skirti 15 
min., pusvalandį ar daugiau. Svarbu sąmoningai bendrauti su Viešpačiu, Jį garbinti, šlovinti, Jam dėkoti.  
 
              3. Kaip melstis adoracijoje?   
             Pirmiausiai:  

       Susikaupk, susitelk. Būk atidus Viešpačiui. Sąmoningas. Padėk sau viduje nurimti.  
*„Jėzau Tu esi čia - štai, atėjau! (pasilik su šia mintim, kol tai pasieks širdį). 
*„ Jėzau, kuris esi Tėvo siųstas man, mano išganymui; mano Mokytojau, mano Drauge, ro-
dantis man teisingo gyvenimo kelią. Tu, kuris atskleidi man Dangiškojo Tėvo meilę, gailestin-
gumą, atleidimą, teisingumą, gerumą...  
* Garbė ir šlovė Tau...  

      Žiūrėk, kad kūnas patogiai jaustųsi, kad jo padėtis neblaškytų tavęs. 
 

            Tada:  
      Tinka atodūsis į Šventąją Dvasią – ar trumpai išreikšk Viešpačiui savo tikėjimą, pasitikėjimą, troški-

mą labiau mylėti (stabtelk, vis paklausyk širdies...) 
      Šlovink mintimis ar giesmės žodžiais (tyliai savyje, mintyse) pvz.: Šlovinu Tavo didybę, Tavo didin-

gumą ir Tau pavedu savo menkumą, ribotumą, garbė Tau... (paklausyk širdies..) 
      Sužadinti minčių, gali trumpai pasiskaityti iš Šv. Rašto pvz. Jn. 1:1-18; Kol 1:15-20; Fil 2:6-11; ar 

kurią nors psalmę.  
      Gali melsti sau ir kitiems pasigailėjimo, atleidimo, gailestingumo, bet kokių malonių, už save ir ki-

tus; prisimint viso pasaulio intencijas. 
      Dėkok, dėkok, ir dėkok.. už dvasines ir fizines dovanas, už sunkumus ir kryžius; už tikėjimą ir abejo-

nes ir t. t. “Nes jo meilei nėra pabaigos“.  
 

             Ir vis karts nuo karto, nurimk... sustok... susitelk... būk ramus. Klausyk. Klausyk.  
             Klausyk, ką Viešpats sako Tavo širdžiai.  

       Melskis kitų intencijomis. 
       Viską pavesk Jėzui per Motinos Marijos rankas.  
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KONCERTAS - “SĄSKAMBIAI” 

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

tel.: 1-800-494-TIXS.  

           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. 

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.  

              Vasario 7 d., sekmadienį, 12:15 val. p.p. PLC 
didžiojoje salėje dvyliktus veiklos metus pradėjusi organi-
zacija ,,Vaiko vartai į mokslą” pristatys jau tradicija tapusį 
metinį veiklos pranešimą apie organizacijos paramą, pro-
jektus ir bendravimą su 11 remiamais dienos centrais bei 
laikinosios globos namais Lietuvoje.  
            Kalbės organizacijos valdybos nariai bei jaunos 
savanorės, dirbusios 2 centruose Lietuvoje 2009 m. vasa-
rą. Organizacija pateiks savo 2009 m. finansinę ataskaitą. 
Kviečiami organizacijos nariai, rėmėjai ir organizacijos 
veikla susidomėjusieji. Organizacijos tinklavietė: 
www.childgate.org, informacija: vvm@childgate.org.  

          Visuotinis Misijos narių susirinkimas – 
 
sekmadienį, sausio 24 d. 12:30 val. Taryba aptars 
metinę finansinę ir veiklos apyskaitą, svarbesnius 
įvykius ir nuosprendžius. Nariai rinks naujus Misijos 
tarybos narius dvejų metų kadencijai. Norintieji ir 
galintys kandidatuoti prašomi kreiptis į raštinę. Daly-
viai taip pat galės klausti klausimų ir pateikti savo 
pasiūlymus bei pastabas.  

“VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ” 

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! 

D vasinės atgaivos vakarai 

            Dvasinės atgaivos vakarai – kiekvieną trečiadienį 
7 val. vak. bažnyčioje: Šv. Rašto ištrauka, žodelis, pasida-
lijimas, malda ir giesmės. Dabar yra buriami gyvojo roži-
nio būreliai, kai visi jų nariai meldžiasi Misijos dvasinio 
sustiprinimo intencijomis. Visi kviečiami.  

Prasideda 2010-ųjų Catholic Appeal rinkliava 

         Dauguma Čikagos arkivyskupijos tikinčiųjų gavo ar 
greitu laiku gaus kardinolo Francis George laišką, kuriuo 
yra primenama apie vieną didžiausių metinių arkivyskupi-
jos rinkliavų - Catholic Appeal. Ji tęsis visą sausio mėnesį. 
Šiais metais remiamasi Šv. Rašto žodžiais iš  Luko evan-
gelijos: “... jie viską paliko ir nuėjo paskui jį” (Lk 5, 11). 
         Catholic Appeal yra didžiausias finansinis šaltinis 
visoms arkivyskupijos katalikiškoms  mokykloms. Ja yra 
remiama ir įvairi savanoriška veikla bei tarnystės parapijo-
se. Kviečiame Misijos narius prisidėti savo aukomis. Voke-
lių rasite prie bažnyčios įėjimo ant staliuko. 
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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 

RINKLIAVA 

Sausio 1 d. 9 val. - $1846 
 11 val. - $910 
 7val. - $118                     

Sausio 3 d. 9 val. - $530 
 11 val. - $2687 
 6 val. - $510                                       
                                      Kava      - $270 

            Tradicijai kasmet kartu melstis už krikščionių 
vienybę užpernai sukako 100 metų. Pirmąją maldos 
už krikščionių vienybę savaitę 1908 m. sausio 18–25 
d. Niujorke surengė amerikiečių episkopalų kunigas 
Paul Wattson. Jo įkurta bendruomenė, pavadinta 
„Susitaikinimo bendrija“, vėliau perėjo į katalikybę. 
Šiemet sunka 100 metų nuo kito ekumenizmui svar-
baus įvykio – Edinburgo konferencijos, į kurią 1910 
m. susirinkę anglikonų ir evangelikų atstovai nu-
sprendė tarpusavy derinti evangelizavimo darbą ir 
melstis už krikščionių vienybę. 

Maldų už krikščionių  
vienybę savaitė 

            Artėja maldų už krikščionių vienybę savaitė, 
kasmet pradedama sausio 18-ąją ir užbaigiama sau-
sio 25-ąją, kai Bažnyčios liturginis kalendorius mini 
apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventę. Šiemet jos 
tema – Evangelijos pagal Luką pabaigoje užrašyti Kristaus 
žodžiai: „Jūs esate šių dalykų liudytojai“ (Lk 24,48).  

            Katalikų Bažnyčia pirma kartą maldų savaitę už 
krikščionių vienybę, popiežiaus Benedikto XV paraginta, 
minėjo 1916 m. Koordinuoti įvairių Bažnyčių maldas už 
vienybę ir jas rengti tuo pačiu metu pradėta 1935-aiais. 
Nuo 1968 m. maldos savaitės turi bendrą temą, kurią 
kartu suderina Rytų Bažnyčias ir protestantiškas ben-
druomenes vienijanti Ekumeninė Bažnyčių Taryba ir 
Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. 

            Kaip kasmet maldų už krikščionių vienybę 
savaitės uždarymo proga, sausio 25-osios pavakare, 
popiežius Benediktas XVI Šv. Pauliaus bazilikoje už 
Romos miesto sienų vadovaus šv. Pauliaus atsiverti-
mo šventės antriesiems mišparams.  

            Viso pasaulio krikščionys yra 
raginami melstis už krikščionių vieny-
bę grupėse ar pavieniui. Internete 
yra kiekvienos dienos Šv. Rašto skai-
tinėlis ir maldelė šia intencija. Labai 
ragintume skirti laiko. Žr. šią nuoro-

dą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-
01-13-maldu-uz-krikscioniu-vienybe-savaite-
sujungti-tavo-rankoje-ez-37-17/8570 

Maldų  
pal. Jurgio Matulaičio 

kanonizacijai 
(paskelbimui šventuoju) 

tridienis 

        Sausio 23, 24 ir 25 d. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje bus meldžiamasi 
prašant pal. Jurgį Matulaitį pa-
skelbti šventuoju. Kviečiame vi-
sus įsijungti į šį maldų tridienį. 

Sausio 10 d. 9 val. - $1719 
 11 val. - $1525 
 6 val. - $344                                       
                    Kalėdinė parama     - $635 
                                      Kava      - $120 

Sausio 22 d., penktadienį, 7 val. v.  
Tridienio maldos ir Švč. Sakramento adoracija. 

 
Sausio 23 d., šeštadienį, 4 val. p.p. 
Šv. Mišios (lietuvių ir lotynų kalbomis)  

ir tridienio maldos. 
 

Sausio 24 d., sekmadienį, 10:30 val. r. 
Šv. Mišios ir procesija pagarbinti palaimintojo 

Jurgio Matulaičio relikvijas. 
Pabaigoje - Visų šventųjų litanija ir  

Švč. Sakramento adoracija. 
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                           MIŠIŲ INTENCIJOS 

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 
-už Juzefą Šiurnienę 
-už Jurgį Normantą 
-už Ireną Anulienę ir Petrą Anulį 
-už Ireną Kuliešienę ir Petrą Kuliešių 
-už Egidijų Kaziukonį 
-už Juozą Ališauską (Marija) 
-už Valeriją Čamonaitę 

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

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

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

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) 
-prašant palaimos ir sveikatos 

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

Sekmadienis, sausio 24  
9 v. r. - už Joną Reinį 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Stanislavą Tautvaišienę (šeima) 
-už Liudą Venclovą 
-už Jadvygą ir Alfonsą Žukauskus ir Karalius 
-už Adolfą Garbaliauską 
-už Aldoną Valukonienę 
-už Ramūną Karaliūną (Marchertai) 
-prašant Dievo palaimos ir globos Karoliui 
-už Vitą Kazlauską (5 m.) (šeima) 
-už Konstanciją ir Jurgį Štuopius (šeima) 
-už Anelę ir Praną Kazlauskus (šeima) 
-už Vytautą Šoliūną (1 m.) (šeima) 
-už Danutę Paulavičienę (1 m.) 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - prašant Dievo palaimos ir globos Alvydui 

Pirmadienis, sausio 25 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
3 v. p.p.– Adoracija 

Antradienis, sausio 26 
8 v. r. - už Ritą ir Petrą Dūdą (Janina Miknaitienė) 
-už Kostą Bružą (4 m.) (Petreikiai) 

Trečiadienis, sausio 27 
8 v. r. - už Albiną Banį (1 m.) (Arūnas ir Irena) 
-už Moniką ir Joną Vosylius (duktė) 

Ketvirtadienis, sausio 28 
8 v. r. - už Uršulę Astrienę (Laima ir Vacys G.) 
-už Algį Tonkūną (1 m.) (šeima) 

Penktadienis, sausio 29 
8 v. r. - už Juozą, Joną ir Petrą (sesuo) 
-už Ligiją Ambutienę (Irena) 

Šeštadienis, sausio 30 
8 v. r. - už Rasą Poskočimienę (Z. Cicėnienė) 
-už Romualdą račiūną (6 m.) (šeima) 
-už Elvyrą Degutienę 
-specialia intencija 



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 Švenčiausiojo Sakra-
mento adoracija. Pradžia nuo 3 val. p.p. iki 8 val. v. 

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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