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SAVAITĖS LITURGINIS KALENDORIUS 
 
19 d. P.    Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys 
 Ezd 1, 1-6; Ps 126; Lk 8, 16-18        
  
20 d. A Šv. Andriejus Kim Taegonas ir kiti Korėjos kank. 
 Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 122; Lk 8, 19-21 
 
21 d. T. Šv. Matas, apaštalas, evangelistas  
               Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13 
22 d. K. Ag 1, 1-8; Ps 149; Lk 9, 7-9 
 
23 d. P. Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas 
 Ag 2, 1-9; Ps 43; Lk 9, 18-22 
 
24 d. Š. Zch 2, 5-15a; Jer 31, 10-13; Lk 9, 43b-45  

ŠIOS DIENOS SKAITINIAI 
 
Pirmasis skaitinys - Mano mintys - ne jūsų mintys (Iz 
55, 6-9)  
 
Atliepiamoji psalmė - Dievas arti kiekvienam, kas jo 
šaukias. 
 
Antrasis skaitinys - Mano gyvenimas - tai Kristus 
(Fil 1, 20c—24. 27a) 
 
Evangelija - Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? 
 
 
Mišiolėliuose:  272   psl. - Mišių maldos 
 607   psl. - Mišių skaitiniai 

Rugsėjo 25 d.    

 
9:00 

Dalia Narienė 
Audronė Rainienė 

G. Jonikaitė, Ž. Jonikienė 
A. Jonikas 

Kovas ir Tauras Rugieniai 
Antanas Riškus 

 
11:00 

Rita Venclovienė 
Rimantas Griškelis 

E. Paulikienė, P. Domanskienė 
R. Narbutienė 

 
Agnė Šiupienius 

 
6:00 

 
Irmina Limontienė 

  
 

Rugsėjo 25 d. 2009 SEKMADIENIS 
XXVI EILINIS SEKMADIENIS  
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“Ko čia stovite visą 

dieną be darbo? (...) 

Eikite ir jūs į 

vynuogyną.” 
Mt 20,  

Rugsėjo 18 SKAITYTOJAI KOMUNIJOS DALINTOJAI PATARNAUTOJAI 

 
10:30 

Vienintelės 
Mišios 

 
Rita Venclovienė 
Vytas Čuplinskas 

 
D. Kisielienė, L. Aleksienė,  

Ses. Laimutė, P. Pranckevičius,  
V. Kerelytė, V. Siliūnienė 

 
Žiba ir Zigmas Kisieliai 

Gilius Aleksa 

Pirmasis skaitinys - Jei nusikaltėlis gręšis nuo savo 
neteisybės, tai išsaugos savo gyvybę (Ez 18, 25-28) 
 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, atsimink, kad esi 
maloningas. 
Antrasis skaitinys - Būkite tokio nusistatymo, kaip 
Jėzus Kristus (Fil 2, 1-11) 
 
Evangelija - Apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Muitininkai ir 
ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę 
(Mt 21, 28-32) 
 
Mišiolėliuose:  273   psl. - Mišių maldos 
 609   psl. - Mišių skaitiniai 
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Apie žiemkenčius ir 
jaunimą 

         Pr ieš  daug metų 

rugpjūč io mėnes į buvo 

paskelbtas tautinių šokių 

mokytojų seminaras. Buvo 

labai liūdna, kad niekas iš Brazilijos neatskrido. Tačiau 

rugsėjį, lygiai tą pačią numatytą dieną, prie durų stovi 

Nemuno ansamblio vadovas ir mokytojas iš San Paulo. 

Pagal mus, mėnesį pavėlavo. Pagal jį – kaip tik laiku, nes 

pirma reikia rugius sėti (aštuntą mėnesį), tada pjauti 

(devintą mėnesį). Kai Brazilijoje nėra šalnos ir tik viename 

miestelyje retas sniegas, nenuostabu, kad nežinojo apie 

žiemkenčius javus. 

 Tam tikri žiemkenčiai yra mūsų angeliukai, kitais 

žodžiais, vaikai ir jaunimas. Atgal ne tik į eilinę mokyklą, 

bet ir lituanistinę, kai kaimynai draugai sportuoja ar ką 

kita veikia ar neveikia po penkių darbo dienų mokykloje. 

Prie žiemkenčių gali prisijungti visi, kurie tikisi gražaus 

derliaus ateinantį rugpjūtį... 

 Labai tinka visiems pasinaudoti rugsėju, tai 

reikštų, visomis progomis savo širdyje ir gyvenime sėti 

naujas sėklas, leisti daigams dygti ar jau esamoms šakoms 

išsišakoti religinio ugdymo programomis, tikybos 

pamokose, sakramentų ruoša vaikams (Pirma Komunija, 

Susitaikymas), jaunimui (Sutvirtinimas), suaugusiems 

(Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija). Atsiveria galimybės 

tarnysčių imtis labiau „profesine prasme“ – skaitytojų 

kurseliai, seminaras Komunijos dalytojams bei ligonių 

lankytojoms, finansų reikalais talkinantiems, zakristijos bei 

liturgijos pareigūnams, giedantiems, muzikams bei 

muzikantams apie liturgiją ir daug daugiau. Mūsų vikariatas 

(Čikagos arkivyskupijos pietvakarių šeštadalis) kviečia į 

visą eilę seminarų ar konferencijų jaunimo sielovados ir 

visais kitais minėtais klausimais. 

 Sutvirtinimo kandidatų kapelionas vis klausia, 

„Kodėl mes krikščionys padedame kitiems, ypač 

vargstantiems?“. Jaunimas be išimties atsako, „Nes 

tada geriau jaučiamės“. – Jiems svarbu gerai jaustis, 

save geru ar gera pajusti. Mums suaugusiems daug 

smagiau yra liūdėti, kažkiek dejuoti, kuklintis, rimtai 

nusiteikti, akis nuleisti, viltį užantyje sergėti. Tokiems 

kaip mums daug lengviau būti žiemkenčiais negu 

linksmumo ir geros nuotaikos Dievo ir žmonių 

akivaizdoje siekiančiam jaunimui. 

 

                                          Tėvas Antanas Saulaitis SJ 

 

KATALIKAI 101 

       Kodėl būtinai turiu eiti į 
bažnyčią, jei Dievą labiau 
atrandu ir juntu gamtoje 
besivaikštinėdamas, prie ežero 
žvejodamas ar žvelgdamas į 
gražų peizažą. Juk melstis 
galima visur, tai koks 
skirtumas? 

 

            Kaip gražu, kad patiriate Dievą gamtos grožiu, 
vaizdais, tiesiog stebuklingais gyvūnėliais, augalais, 
reiškiniais, debesimis, vaivorykšte, žvaigždėmis, jūros 
bangomis. Taip buvo Senajame Testamente su pranašu 
Eliju, kuris laukė Dievo audroje, žemės drebėjime, o 
sulaukė švelniu vėjeliu. Tada išėjo vykdyti savo uždavinio.  
Mozė taip pat sutiko Dievą degantyje nesudegantyje 
krūme, Jėzus vis kalbėjo apie augalus, paukščius, sėklą, 
vaisius, derlių, paliko mums javų duoną ir vynmedžio 
vaisių Jį atminti. 
 Tačiau bažnyčion einame ne dėl Dievo, o dėl 
žmonių. Daug kas meldžiamės namie prie stalo, prie lovos 
su vaikučiais, prie susirgusio, prieš svarbų uždavinį (taip 
pat ir norėdami skanią žuvį pagauti). Tikėjimas visuose 
tikėjimuose, religijose yra bendruomeninis. Vienišiaus 
krikščionio ar krikščionės nėra. Krikščionys Kristaus 
Prisikėlimo dieną (sekmadienį) susirenka Dievui drauge 
dėkoti, šlovinti, melstis. Pasidalijame naujienomis bei 
rūpesčiais, klausomės (ir girdime) Dievo žodį, kartu 
meldžiamės ir giedame, dalijamės Kristaus Kūnu (ir 
Krauju), viena Duona (kad ir gabalėliais), viena Taure, 
išeiname imtis tų kasdienių ir kartais stambesnių artimo 
meilės tarnysčių namie, darbe, mokykloje, visuomenėje. 
 Sąmoningas su kitais dalyvavimas padeda mums  
žvelgti iš savo kiauto ar mažesnio pasaulio ir patirti 
plačiau (esame visuotinė, t.y., katalikiška Bažnyčia), 
sulaukti drąsos ar paguodos kibirkšties, paremti kitus su 
naštomis ant pečių ar širdies, gilintis į tikėjimą, kurio 
pradai Krikšte prieš daugybę metų – žengdami paskui 
Kristų su kitais toliau vystomės ir bręstame kaip žmonės, 
asmenys, šeimos ir visuomenės nariai. 

    Į klausimą atsako tėvas Antanas Saulaitis SJ. 
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        Bažnyčios prieangyje 
naujos grindys ir kilimas prie 
pagrindinio įėjimo jau įdėti. 
Misijos daliai ($14,000) jau 
surinkta $10,000.  
        Iš visos širdies dėko-
jame visiems aukojusiems. 
Jūsų dosni parama yra ir dar 
gali būti nepaprastai didelė 
finansinė pagalba. 

PLC grindų 
projektas 

 

      PLC grindų projekto geradarių sąraše: (tęsinys) 

Kronas, Romas ir Baniutė 
Kučas, Regina 
Kunča, Vytenis ir Rūta 
Kuras, Bronius ir Aksenija 
Laniauskas, Ancius ir Birutė 
Laucius, Ilona 
Lieponis, Janina 
Litvinenri, Zita ir Juozas  
Liubinskai, Juozas ir Dalia 
Mackevičius, Tomas ir Asta Švedkauskaitė 
Maleiška, Jonas ir Vida  
Marchertas, Antanas ir Vilija 
Marchertas, Algirdas ir Raminta  
Matulaitytė, Izabelė 
Matuliauskas, Vytautas ir Margarita 
Miknaitis, Janina 
Mikučauskas, Alfredo ir Alicia 
Miliauskas, Stasė 
Misiulis, Domas ir Ada 
Nainys, Bronius  
Navickas, Ignas ir Birutė 
Norvilas, Ona 
Padleckas, Regina 
Paliulis, Irena  
Pasaulis, Lygija ir Jonas  
Petraitis  
Petrulionis, Eugenijus ir Vida 
Petrulis, Vytas ir Laima  
Povilaitis   
Puodžiūnas, Romas ir Danutė 
Radzevičius, Vitas 
Ragas, Praurimė ir Leonidas 
Ramonis, Val ir Lilija 
Razma, Antanas ir Alė 
Rekašius, Kęstutis ir Violeta 
Remeikis, Tomas ir Nijolė 
Rudaitis, Teodoras ir Ritonė 
Rudaitis, Jonas ir Lydia  
Saulis, Maria 
Šaulys, Vacys ir Viktorija 
Shimaitis, Vida 
Siliūnas, Vladė 
Siliūnas, Rimas ir Viktutė 
Siliūnas, Donatas ir Daina 

      Tęsinys kitame numeryje. 

      866-438-7400 - lietuviška psichologinės pagalbos 
linija - pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 6 iki 10 v.v. 
Galima skambinti iš visų JAV. 

       Vaikų grupė, pradėsianti ruoštis Pirmajai 
išpažinčiai ir Komunijai, pirmai pamokėlei renkasi 
sekmadienį, rugsėjo 25 d., po 9 ir 11 val. r. Mišių.  
Visi kviečiami po Mišių susirinkti vestibiulyje. 
           Sakramentui  ruošia ir programą veda seselė 
Laimutė. Visi, kurie dar norėtų prie šios grupės 
prisijungti, kviečiami kuo skubiau registruotis pas 
L a i m utę  t e l . :  ( 6 3 0 )  2 4 3 - 1 0 7 0  a r b a 
ses.laimute@yahoo.com 
 
P.S. nuo šių metų šeštadieninėse mokyklose vaikai 

Pirmai Komunijai nebus ruošiami.  

SUTVIRTINIMAS 

             Primename, kad pradedama ruošti nauja 
grupė Sutvirtinimo sakramentui. Pamokos prasideda 
rugsėjo 25 d. Jaunuoliai, ne jaunesni kaip 13 m.,  
kviečiami registruotis Misijos raštinėje. 
            Pasiruošimo programos  vadovė - Grasilda 
Reinytė  Petkienė.             

SUAUGUSIŲJŲ RELIGINIS UGDYMAS 

          Vis dar galima prisijungti prie suaugusiųjų 
įkrikščioninimo programos. Norinčiuosius priimti 
sakramentus (Krikštą, Pirmąją Komuniją ar 
Sutvirtinimą), prašome kuo skubiau registruotis 
raštinėje. Kviečiami ir tie, kuriems tiesiog norėtųsi 
pagilinti savo žinias bei rasti atsakymus į tikėjimo  
klausimus. Vadovė - Grasilda Reinytė Petkienė. 

PIRMOJI KOMUNIJA 

 
RELIGINIS UGDYMAS 
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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 

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  
Kristinai: kristina79@gmail.com 

• Ateitininkų korporacija “Giedra” praneša, kad ses. 
IGNĖS MARIJOŠIŪTĖS, MVS pagerbimas įvyks 
sekmadienį, spalio 16 d., 12:30 v.p.p. PLC didžiojoje 
salėje. Ses. Ignei bus įteikta prelato Juozo Prunskio 
2011 metų premija "Lietuvė moteris, ypatingai 
pasižymėjusi krikščioniškų idealų tarnyboje". Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti ir susipažinti su ses. Ignės 
gausia ir veiklia tarnyste Lietuvoje ir Amerikoje. 

• Spalio 2 d., sekmadienį, 12:30 p.p. PLC didžiojoje 
salėje vyks Lietuvos Dukterų draugijos metiniai 
iškilmingi ,,Rudens pietūs”.  

• Passion choras kviečia norinčius dainuoti į atrankinę 
perklausą, kurioje bus atrinkti dainininkai orkestro 
koncertui pagal Theodore Dubois’ “Paskutiniai septyni 
Jėzaus žodžiai”. Šiais metais choras vėl koncertuos 
trijose skirtingose vietose. Susidomėjusius prašome 
kreiptis į Anna Pacek tel.: 815-690-3854 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje  

      Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišiose 
dalyvaus garbingas  svečias - V vikariato vyskupas An-
drew P. Wypych, tad visi tikintieji maloniai kviečiami 
dalyvauti Mišiose, nepraleidžiant progos artimiau susi-
pažinti su naujuoju mūsų vikariato vyskupu. 

PRANEŠIMAI 

       Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
vaikų choras „Vyturys“ kviečia naujus 
dainininkus (nuo antro skyriaus) 
prisijungti prie gražaus jaunųjų 
choristų kolektyvo.  

      Pirmoji repeticija vyks  antradienį, rugsėjo 20 d., nuo 
6:30 iki 7:30 v.v. PLC. Jei turite klausimų rašykite choro 
vadovui Dariui Polikaičiui: darneviskas@mac.com  

VAIKŲ CHORAS “VYTURYS” 

 

• Spalio 8 d., šeštadienį, 6 v.v. PLC metinis pokylis.   
 
• Spalio 9 d., sekmadienį, PLC didžiojoje salėje vyks 

Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” 
organizuojamas kaimo kapelos ,,Sodžius” labdaros 
koncertas. Pradžia 12:30 val. p. p 

• JAV LB Lemonto socialinių reikalų skyrius 
trečiadieniais kviečia į filmų popietes. Rugsėjo 21 d., 
1 val.p.p., PLC skaitykloje vyks nuotaikingo Lietuvos 
artistų koncerto NACIONALINIAI PIRŠLYBŲ 
YPATUMAI peržiūra. Programos kūrėjai su šypsena 
pažvelgė į svetimų kultūrų vestuvių papročius. Rytis 
Cicinas įsikūnijo į turkų sultoną ir atsivedė dailių 
šokėjų haremą, sombreru, ponču ir gitara 
apsiginklavęs Gytis Paškevičius dainuoja apie 
meksikiečio ir lietuvės meilę, kantri dainininkas Virgis 
Stakėnas virtęs  lėtapėdžiu suomiu... Nė vieno 
abejingo nepalieka nepakartojamas Ingos 
Valinskienės ir Deivio duetas tyruliuojant Alpių 
varpeliams... Žiūrovų laukia iš viso trylika užkrečiamai 
smagių dainų. 

      Daugiau informacijos tel.: 630-243-8611. 

• Žiemą numatomi atsinaujinimo kurseliai Mišių 
esamiems ir būsimiems skaitytojams. Taip pat trijų 
antradienių vakarų kursai Komunijos dalytojams ir dar 
trys vakarai ligonių sielovadininkams. 

            Ilgus metus sakydavome teturį 
vieną Lietuvos šventąjį – Šv. Kazimierą. 
Ne dėl to, kad nebuvo kitų, bet apie 
juos mažiau girdėdavome iki pal. Jurgio 
Matulaičio 1987 m. Šių metų meno 

projektas yra kreida ant bažnyčios stulpų piešti kitus 
šventus, palaimintus ir gerbiamus Lietuvos asmenis, 
vyrus ir moteris. Tai panašus darbelis kaip puošti 
šaligatvius. Ilgainiui lietus paveikslus nuplaus, jų 
kūrimas bus savivertis kaip Australijos čiabuvių smėlio 
paveikslai, susiliejantys su gamta, ir budistų vienuolių 
mandalos šviesų tikėjimą išreikšti spalvingais 
geometriniais paveikslais irgi lauke, gamtoje. 
 Pernai misijos 20 m. sukakties proga sudarėme 
Bendruomenės knygą su šeimų, būrelių ir kitais 
puslapiais. Užpernai vidinio sodelio langus puošėme Šv. 
Dvasios dovanų simboliais bei užrašais. Dar anksčiau 
audėme juostas su šeimų įrašytais kaspinėliais. Šiais 
metais meno projektui vėl vadovauja Viktutė Siliūnienė 
(žr. nuotr.) su talka.  

BENDRUOMENĖS DIENOS  
MENINIS PROJEKTAS 
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ŠVENTOS MIŠIOS 

PRADŽIA IR ŽODŽIO LITURGIJA 

Mišių pradžios giesmė 
 
 
Dieve - tarė lakštingala 
Ryto maldoj, ryto maldoj, 
Širdį Tu vienas aukštyn keli - 
Tarė žiedai, tarė žiedai. 
 Dieve, Tavęs mes ieškojome 
 Ryto maldoj, ryto maldoj, 
 Puolėm po Tavo kojomis 
 Tartum žiedai, tartum žiedai, tartum žiedai  
 
 

 

Kun.: Broliai ir seserys, ruošdamiesi švęsti išganymo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir 
 melskime Dievą atleidimo. 
Visi: Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau 
 mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. 
 Esu kalta(s), esu kalta(s), esu labai kalta(s). 
 Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jus, 
broliai   ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. 
Kun.: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. 
Visi: Amen. 

Kun.: Viešpatie, pasigailėk Visi: Viešpatie, pasigailėk 
Kun.: Kristau, pasigailėk Visi: Kristau, pasigailėk 
Kun.: Viešpatie, pasigailėk Visi: Viešpatie, pasigailėk   

 Garbės himnas  
                                  Priegiesmis: Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms! 2x 

                                 Pasisveikinimas 
Kunigas: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Visi: Amen. 
Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi:   Ir su tavimi. 
 
                                 Gailesčio aktas 

           Pal. Jurgio Matulaičio misijos bendruomenės diena  
bei šv. Mišios yra aukojamos  

ALGIO STANKUS - SAULAIČIO (1951—2008) 
garbingam atminimui. 

        Sveikiname visus susirinkusiuosius į Bendruomenės Mišias Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. Džiaugiamės ir vertiname kiekvieno Jūsų 
dalyvavimą, buvimą kartu ir troškimą drauge su visais švęsti Viešpaties 
dieną, jį garbinti, dėkoti bei drauge su kitais broliais ir seserimis prisidėti 
savo darbu, aukomis ir malda prie gražaus mūsų bažnyčios gyvavimo.  
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“Ryto maldoj”    L. Abaris/ B. Brazdžionis 

Šviesk mums Sava Evangelija 
Vesk į tenai, vesk į tenai. 
Dieve, mus Savo šešėlyje 
Glausk amžinai, glausk amžinai. 
 Dieve, Tu mūsų pavasaris - 
 Tarė žiedai, tarė žiedai. 
 Tu džiaugsmo, džiaugsmo ašara 
 Ryto maldoj, ryto maldoj, ryto maldoj. 
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Pirmasis skaitinys 
Mano mintys - ne jūsų mintys (Iz 55, 6-9)   

Tikėjimo išpažinimas 
 
Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės,  
regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. 
Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, 
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: 
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo: 
gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. 
Per jį visa yra padaryta.  
Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. 
Šventosios Dvasios veikimu  
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. 
Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų 
buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. 
 

 

 Atliepiamoji psalmė 
 “Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.” 
  
 Noriu kasdien tave šlovint, 
 tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais. 
 Viešpats be galo didingas ir garbės vertas, - 
 Niekas neperpras jojo didybės! - P. 
 
 Viešpats švelnus, gailestingas, 
 Didžiai maloningas, rūstauti negreitas. 
 Viešpats visiems yra geras, 
 savo visiems kūriniams gailestingas. - P. 
 
 Kur Viešpats žengia - žengia teisingai, 
 ką jis padaro, tas šventa. 
 Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias, 
 Kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukias. - P.  

Antrasis skaitinys 
Man gyvenimas - tai kristus (Fil 1, 20c-24. 27a) 
 
Aleliuja 
 
Evangelija 
Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? (Mt 20, 1-16)          
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Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,  
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. 
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, 
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. 
Tikiu Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, 
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą 
ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. 
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią, 
pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. 
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo 
ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. 
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                                              AUKOS LITURGIJA 
 

Atnašavimo giesmė 
“Mes ateinam, Viešpatie”                                 J.Brubaker and O.Westendorf  
 
Priegiesmis: Mes ateinam, Viešpatie, pas tave su džiaugsmu 
          Nešam duoną, vyną Tau, jie greitai taps  maistu šventu. 
                     Viešpatie palaimink aukas, prašome Tavęs. 
                     Tavąją puotą mename, su meile ir dekingumu. 

 
Dėkojimo giesmė 
Kun.: Viešpats su jumis Visi: Ir su tavimi 
Kun.: Aukštyn širdis! Visi: Keliame į Viešpatį 
Kun.:  Dėkokime Viešpačiui Dievui Visi: Verta ir teisinga 
 
Šventas 
Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių Dievas! 
Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. 
Osana aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana Aukštybėse, Osana! 
 
Eucharistijos malda 
Kun.: Tikėjimo paslaptis 
Visi: Mes skelbiame, Viešpatie, tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, 
 laukdami tavęs ateinant (kunigas toliau tęsia maldą) 
Kun.:  Per jį, su juo ir jame Tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia 
 visa garbė ir šlovė per amžius 
Visi: Amen. 

 

Komunija 
Kun.:    Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė: 
Visi:       Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie  
             Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. 
             Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų 
             kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų  gun- 
               dyti, bet gelbėk mus nuo pikto. 

Kun.:    Gelbėk mus, Viešpatie, ... Mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. 
Visi:      Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius! 
Kun.:    Viešpatie Jėzau Kristau … Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. 
Visi:      Amen. 
Kun.:    Viešpaties ramybė visada telydi jus. 
Visi:      Telydi ir tave. 
Kun.:    Palinkėkite vieni kitiems ramybės. 

Dievo Avinėli 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Pasigailėk, pasigailėk, pasigailėk mūsų .      2x 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę, mums suteik. 
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  Pabaigos giesmė                                 K. Kaveckas/ B. Brazdžionis 
 
  O Kristau, pasaulio Valdove, ir žemės ir aukšto dangaus. 
  Tau amžiais ir meilę, ir šlovę varpai širdyse mūsų gaus. 
  Kaip pavasario žydinčioj šventėj, žydi Kristaus šviesi vėliava. 
  Su Tavim eina tautos gyventi, su Tavim eis visa Lietuva. 
 
  O Kristau, o laimės šaltini, gyvenk mūs šeimoj, ją pašvęsk. 
  Kaip brolius į džiaugsmo tėvynę, Šventoj Eucharistijoj vesk. 
  Kaip pavasario žydinčioj šventėj, žydi Kristaus šviesi vėliava. 
  Su Tavim eina tautos gyventi, su tavim eis visa Lietuva. 

 
 

Komunijos giesmė 
 
“Viešpats pakrantėj stovėjo”                           Cesereo Gabarain 
 
Priegiesmis :     O Kristau, Tu mane pastebėjai,                               

                           Savo lūpom mano vardą ištaręs.                                  

                           Savo valtį aš palikęs skubėjau,                                                    

                           Kad per amžius būčiau tavo žveju. 

 

Palaiminimas 
 
Kunigas suteiks išskirtinį palaiminimą, paprašydamas atsistoti visus tuos, kurie ruošiasi ateinančiais 
metais priimti Krikštą, Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo sakramentą, Santuokos sakramentą. Telaimina 
Dievas visus susirinkusiuosius, dalyvavusius šiose šv. Mišiose. 

 
Kun.: Viešpats su jumis. 
Visi: Ir su tavimi. 
Kun.:  Tepalaimina jus visagalis Dievas - Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji  Dvasia. 
Visi: Amen. 
Kun.:  Telydi jus Viešpaties malonė. 
Visi: Dėkojame Dievui. 
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Viešpats pakrantėj stovėjo, mokinių sau ieškodams žiūrėjo, 
Kas Dievo žodžiais žvejotų širdis. - P. 
 
Aš esu silpnas, nevertas, mano turtas - rankos darbui sutvertos, 
Kai meile dega širdis krūtinėj. - P. 
 
    Tau reikalingos šios rankos ir uolumas niekada neišsenkąs, 
    Ir vienišumo rami kantrybė. - P. 
 
    Štai tavo laivą irkluoju sielų žvejo keliu neramiuoju, 
    Užmetęs tinklą tiesos gilybėn. - P. 
 
 
Vaikų choras “Vyturys”  - "Padangėse skamba" iš oratorijos “Pasaulio sukūrimas" 
Muzika: Franz J. Haydn   Pritaikė Hal H. Hopson  
Žodžiai pagal 19-tą psalmę, lietuviški žodžiai Dariaus Polikaičio. 
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              Pietvakarių dekanato klebonų posėdyje kalbėjo 
arkivyskupijos kapinių pareigūnai (Catholic Cemeteries). 
Kapinių atstovai veda pokalbius parapijoje tiek apie 
sielovadą, tiek apie kapinių finansinius bei kitus reikalus. 
Per gerą dešimtmetį 44-iose kapinėse laidojimų sumažėjo 
nuo 24 iki 16 tūkstančių per metus. Viena priežastis – 
pelenai (sudeginti palaikai). Ne visi supranta, kiek 
svarbios šermenys, laidotuvių Mišios ir laidojimo apeigos 
tikėjimo ir gedulo apimtyje. Katalikiškuose kapuose 
kapinių išlaidos būna 3500 dol. už visus reikmenis ir 
patarnavimą – ne taip brangu, kaip kitose kapinėse. 
Žmonės pastebi, kad tarnautojai pagarbiai apsirengę ir 
pagarbiai elgiasi, nes darbas yra ne verslas, o tarnystė. 
Kapinės negali būti uždaromos kaip mokykla ar bažnyčia. 
Jeigu palaidotasis neturėtų giminių ar kitų artimųjų, kiti 
žmonės meldžiasi, būtina metinės Mišios kapuose. 
Arkivyskupija ragina tikinčiuosius kapinių sklypu 
pasirūpinti iš anksto, galima per eilę metų išmokėti. (Visa 
tai būna paaiškinta ir kasmet išdalinamuose lankstukuose 
su adresais ir kitomis nuorodomis). 
 Arkivyskupija praveda ir 12 val. kurselius 
savanoriams, norintiems patarnauti gedulo tarnystėje. 
Gavę pažymėjimą šie asmenys gali vesti šermenų 
apeigas ar talkinti jose, suplanuoti laidotuvių Mišias kartu 
su šeima, artimaisiais, vesti maldas kapinėse, jeigu 
kunigas tą dieną turi daugiau laidotuvių ar kitų 
įsipareigojimų. Savanoriai išmoksta vadovauti gedulo 
savigalbos būreliams, kuriuos žmonės paprastai lanko 
apie vienerius metus. 
 Kapinių pareigūnai atsakinėjo į klebonų 
klausimus. Kūdikiai laidojami nemokamai. Kartais galima 
degintų palaikų dėžutę (ar urną) palaidoti toje pačioje 
vietoje kaip anksčiau palaidotas karstas. Viename 
sklypelyje galima palaidoti ir daugiau urnų, tačiau 
paminklėlyje įrašomi tik trys vardai. Kapinės patarnauja ir 
šeimoms, norinčioms palaikus perkelti į kitus kapus, ypač 
kai senos kapinės užpildytos. Kai kurios parapijos 
paruošia lankstuką kiekvienoms laidotuvėms su šeimos 
parinktais skaitiniais, giesmėmis. Kapinių atstovai ir 
klebonai pastebi, kad žmonės vangiai rūpinasi kapų 
sklypeliais lyg tai būtų paskata skubiau jais pasinaudoti. 
             Kapinių atstovai taip pat pasakojo, kad trečdalis 
buvo laidoti be gedulinių Mišių, nė vienas šeimos narys 
nepalydėjo 491 karstų ar urnų, 230 palaidoti nemokamai  
Carito (Catholic Charities) pašalpų lėšomis. Laidojame ne 
daiktą, o su pagarba asmeniui, nes „nebūti kūne reiškia 
būti pas Viešpatį“, kaip apaštalas Paulius rašo. 

 (Mūsų Misijoje mirusiųjų artimieji gauna laidotuvių 
Mišių skaitinių bei maldų knygelę. Iš šios pasirenka du 
skaitinius, kunigui Evangeliją, paruošia visuotinę (tikinčiųjų) 
maldą. Su muzikos vadove (vargonininke) atskirai sutariama 
dėl giesmių. Jeigu reikia, Misija parūpina tuos pačius 
laidotuvių Mišių tekstus anglų kalba. Šv. Kazimiero 
kapinėse per 108 m. palaidota virš 67.000 lietuvių.)    

• 2,3 milijonai katalikų 1411 kv. mylių plote, 
• 804 vyskupijos ir 727 vienuoliai kunigai, 
• 268 vyrai vienuoliai, 1891 seserys vienuolės, 
• 568 diakonai (vedč vyrai su šventimais), 
• 811 diplomuoti ir paskirti sielovadininkai/ės, 
• 5360 katalikiškų mokyklų mokytojai/os, 
• 357 parapijos, 1703 sekmadienio Mišios: 
• 1290 anglų kalba, 277 ispanų kalba Mišios, 
• 86 lenkų, 50 kitų 19 kalbų Mišios kas sekm., 
• 62,274 katalikiškų mokyklų pradinukai, 
• 25,484 katalikiškų gimnazijų mokiniai, 
• 87,800 lanko pradinės tikybos pamokas, 
• 7,600 lanko gimnazijines tikybos pamokas, 
• 45,310 studentų 6 katalikiškuose universitetuose, 
• 18 katalikiškų ligoninių aptarnavo 2,9 mln ligonių 
• 204 seminarijose studentų ir klierikų, 
• 35,800 krikštai 2010 metais, 
• 26,200 Pirmosios Komunijos, 
• 20,800 sutvirtinti,  
• 5,900 santuokos, 
• 13,000 laidotuvių 46-iose katalikų kapinėse. 

Pagal arkivyskupijos siunčiamus duomenims parapijoms. 

     ČIKAGOS  ARKIVYSKUPIJOJE: 

 

          JAV vyskupų konferencija ragina katalikus 
palaikyti katalikams brangias teises naujo sveikatos 
įstatymo ir potvarkio reikalu, liečiančiu ligonines ir 
kitus medicininius patarnavimus.  
           Tinklalapis www.usccb.org/conscience 
glaustai paaiškina vyskupų rūpestį, siūlo pagal 
pavyzdinį laišką parašyti savo nuomonę kongreso 
atstovams iki rugsėjo 30 d.. 

IŠ KLEBONŲ POSĖDŽIO 

        JAV vyskupų susirūpinimą imigracijos reikalu bei 
imigrantų tarnybų dokumentus galima rasti 
www.justiceforimmigrants.org 
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2012 m. birželio 10-17 d. 

V iso pasaulio katalikai yra kviečiami 
dalyvauti jubiliejiniame 50-ajame Tarptautiniame 
Eucharistiniame Kongrese Dubline, Airijoje. 

Šiame kongrese bus minimas ir 50 m. nuo Vatikano II 
Susirinkimo atidarymo 1962 m. jubiliejus. 

Kongreso tema – „Eucharistija: vienybė su Kristumi ir 
vienas kitu“ (pagal Lumen Gentium, 7).  

Daugiau informacijos kongreso internetiniame 
puslapyje: www.iec2012.ie. Šiame tinklalapyje talpinama ir 
pasiruošimo kongresui medžiaga. Įvairūs žiniasklaidos šaltiniai, 
kaip antai – spaudos konferencijų pranešimai, kalbų įrašai, foto 
galerija, kongreso himnas ir malda talpinami naujienų skiltyje 
(„News“). Organizacinis komitetas talpina medžiagą ir 
facebooke: http://www.facebook.com/IEC2012. 

R eikalingi veiklūs savanoriai  
darbui su Misijos jaunimu  

        Šių metų pastoracinio plano - Spindėkite Kristaus 
šviesą - ašis - dialogas ir užsiėmimai su jaunimu, telkiant 
jaunus žmones tikėjimui bei veikliai meilei Dievui ir 
artimui.  
        Misija ieško žmogaus ar kelių, kurie norėtų 
savanoriškai atstovauti mūsų jaunimui, t.y. galėtų būti 
atsakingas asmuo ar asmenys, gaunantys ir peržiūrintys 
iš vyskupijos gaunamus laiškus su naujienomis apie 
vykstančius projektus, renginius, galintys pastoracines 
žinias pritaikyti dirbant su mūsų bendruomenės jaunais 
žmonėmis. Susidomėjusius prašome kreiptis į raštinę. 
       Kaip tik artėja nemažai vertų dėmesio seminarų ir 
paskaitų ciklų, įgalinančių dirbančius su jaunimu žmones 
sutelkti vaisingai ir įdomiai veiklai. Artimiausias seminaras 
vyks rugsėjo 29 d., nuo 1 val.p.p. iki  4 val.p.p. - Dėmesio 
centre - jaunimas! - (Cardinal Meyer Center, 3525 North 
Lake Park Avenue, Chicago, IL 60653).  
 
        Daugiau informacijos tel.: 312-534-5316 (Nancy) ar  
npolacek@archchicago.org 

YOUCAT -  
Katekizmas jauniems 

             YOUCAT - jaunimo 
katekizmas - gimė nuo tada, 
kai Pasaulio jaunimo dienose 
jauni žmonės pradėjo rinktis 

draugėn, melstis, domėtis, siekti žinių apie tikėjimą. Kilo 
tad mintis Katekizmą „išversti“ į jaunimo kalbą.    
         Knygoje jaunimui suprantama kalba išdėstyta 
katalikų tikėjimo visuma, remiantis Katalikų Bažnyčios 
Katekizmu, tačiau nesistengiant išsamiai perteikti jo teksto. 
Knyga parengta klausimų ir atsakymų forma. Jaunimo 
Katekizmo  teksto paraštėse gausu įvairių papildymų: 
paveikslėlių, apibrėžimų, šventųjų ir tikėjimo mokytojų, 
taip pat netikinčių rašytojų minčių.  
        Labai džiugu pranešti, kad “Katalikų pasaulio 
leidiniai” YOUCAT išleido ir lietuviškai. Būtinai 
pasidomėkite Lietuvos knygynuose ar internete, tai išties 
puiki dovana vaikams, anūkams, draugams. 
 
        “Daugelis žmonių man sako, kad jaunimui šiandien 
nerūpi šie dalykai. Aš nesutinku ir esu tikras, kad 
neklystu. Šiandienos jaunimas nėra paviršutiniškas, kaip 
kad daugeliui atrodo. Jie nori žinoti tiesą apie gyvenimą.  
Detektyvinė istorija yra jaudinanti, nes įtraukia mus į 
kitų žmonių likimus, kurie galėtų būti ir mūsų. Ši knyga 
yra jaudinanti, nes kalba apie mūsų pačių likimą ir giliai 
įtraukia visus kitus.”  /Popiežius Benediktas XVI/ 

          Pal. J. Matulaičio 
misija, kaip ir visos 
b a ž n y č i o s  b e i 
parapijos,  remiasi 
narių bei lankytojų 
dosnumu, atspindinčiu 
ir atsiliepiančiu į Dievo 
dosnumą kiekvienam ir 
visiems. Sielovadinė, 
švietimo, socialinė ir 

liturginė veikla grindžiama savanorių talka, 
įgūdžiais ir finansiniu įnašu.    
      Teišreiškia Jūsų dalyvavimas ir finansinė 
parama ryžtą drauge eiti krikšionišku keliu, 
sekti Kristų šioje bendruomenėje. Misija 
dėkoja širdimi bei darbu prisidedantiems šioje 
tikinčiųjų šeimynoje. 

REMKIME  
MISIJĄ 

TAPKITE MISIJOS FACEBOOK 
PUSLAPIO GERBĖJU 

         Kaip jau daugumai yra žinoma, Pal. Jurgio 
Matulaičio misija turi savo FaceBook puslapį - Palaiminto 
Jurgio Matulaičio Misija. Kviečiame visus Misijos narius 
ir svečius tapti šio puslapio gerbėju. Tam, kad 
matytumėte Misijos naujienas, kalendorių bei kvietimus į 
renginius ir pan. užeikite į  Misijos FaceBook puslapį ir 
paspauskite "Like". Gražu būtų pasiūlyti tą patį padaryti ir 
savo draugams. Ačiū už draugystę! 



Sekmadienis, rugsėjo 18 - Bendruomenės diena 
 
10:30 v. r. - už Misiją 

-už Antaniną ir Antaną Deraškus 
-Dievo palaimos Eugenijai ir Jereslovui 
-už Antaną Brazdžiūną (šeima) 
-už Ingą (šeima) 
-už Jolandą Kerelienę (Van Braun šeima) 
-už Sedleckų, Kaminskų ir Ramoškų šeimos mirusius 
-už Stasį Norvilą (Polikaičiai) 
-už Ruby M. Stafford (3 m.) 
-už Joną Kasį (1 m.) 
-už Aldoną Čiuldienę (1 mėn.) 
-už Antaniną Urbutienę (10 m.) 
-už Vladą Piežą (dukra Danutė) 
-už Aldoną, Mariją, Levutę, Birutę ir Agutę 
-už Albiną Vaškelį 

11 v. r. - už Misiją 
6 v. v. - specialia intencija 

Pirmadienis, rugsėjo 26 
8 v. r. - Šv. Komunijos apeigos 
6 v. v.– Adoracija 

Antradienis, rugsėjo 27 
8 v. r. - specialia intencija 

Trečiadienis, rugsėjo 28 
8 v. r. - už Birutę Rekašienę 
-už Joną ir Ievą Deveikius 

Ketvirtadienis, rugsėjo 29 
8 v. r. - už Kostą Mašiotienę 
-už Ireną Kisinienę (Aldona) 

Penktadienis, rugsėjo 30 
8 v. r. - už Leokadiją Laukienę 
-už Vytautą Meškelę (6 m.) 

Šeštadienis, spalio 1 
8 v. r. - už Rimą Keliuotį 
-už Jolandą Kerelienę (D. ir R. Povilaičiai) 
-už sielas skaistykloje 
-už Ramojų Mozoliauską (žmona) 
 

MIŠIŲ INTENCIJOS 
 

Pirmadienis, rugsėjo 19 
8 v.r. – Dievo žodžio ir Komunijos apeigos 
6 v.v. – Adoracija 
 
Antradienis, rugsėjo 20 
8 v.r. – už Alfonsą Pargauską 
-už Viktoro vėlę ir Gintaro intencija 

Trečiadienis, rugsėjo 21 
8 v.r. – už Genovaitę Gudavičienę 
-už Živilę Vilčinskaitę Grodbergienę (M. Stankus-Saulaitė) 

Ketvirtadienis, rugsėjo 22 
8 v.r. – už Teofilę Rymantienę, E. Repšienę, A. 
Mačiukienę ir M. Gidvilienę (O. Garūnienė) 
 
Penktadienis, rugsėjo 23 
8 v.r. - už Viktoriją Matiukaitę 
-už Aleksandrą Lesčiuvienę (šeima) 

Šeštadienis, rugsėjo 24 
8 v.r. -už Jolandą Kerelienę (A. Brizgienė) 
-už Vytą Juškų (1 m.) (A. Ir P. Snarkiai) 
-už Marijoną, Juozą, Stasę, Stasį Lezbergus 
-už Eriką (10 m.) 
-už Živilę Vilčinskaitę Grodbergienę (M. Stankus-Saulaitė) 
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Sekmadienis, rugsėjo 25 
8 v.r. -už Juozą Galickį (30 d.) (dukra su šeima) 
-už Agotą ir Vincentą Gudaičius (Kerelių šeima) 
-už Bronių Siliūną (šeima) 
-už Jadvygą, Alfonsą, Žukauskus ir Karalius 
-už Kazimierą ir Kostą Lingius 
-už Stasį Žarskų 



     

 

 
 

 

 
 

G rowing with God 
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DATE TITLE OF EVENT LOCATION 

Sept 20, 22, 27 & 29 Initial Training for Ministers of Care St. Patricia 

Sept. 21 Heal  Like Jesus Incarnation 

Oct 12 & 19 Initial Training for Eucharistic Ministers St. Alphonsus 

Oct. 15 What’s Your “ISM”? St. Germaine 

Oct 18, 19, 20 & 25 Initial Training for Ministers of Care St. Symphorosa 

Oct. 27 Sports and Faith St. Christopher 

Nov. 5 Liturgical Training for Teens St. George 

Nov. 10 & 17 Initial Training for Eucharistic Ministers St. Symphorosa 

Nov. 15 & 22 The Word Well Spoken: A Session for New and Seasoned Lectors St. George 

Jan. 18 Bless Us O Lord, and These Thy Gifts SXU 

Jan. 21 Give Yourself A Time Out! St. Barnabas 

Feb. 4 Hospice Training - VITAS HOSPICE St. Stephen 

Feb. 7 & 16 Asking Life’s Questions Most Holy Redeemer 

Feb. 19 Dorothy Day St. George 

Feb 21, 23, 28 & March 1 Initial Training for Ministers of Care St. Stephen 

March 8 & 15 Initial Lector Training: Speak a Word That Will Rouse Them! St. Symphorosa 

March 10 Morning of Enrichment for Ministers of Care Our Lady of Loretto 

March 15 & 22  Lector Training St. Catherine of  Alexandria 

March 22 Proclaiming God’s Goodness St. Patricia 

March 31 RCIA St. Linus 

       Čikagos arkivyskupijos V vikariatas rengia eilę puikių seminarų, paskaitų bei 
susiėjimų, į kuriuos visi esate mielai kviečiami. Tikslas - pašaukti, įkvėpti, 
ugdyti įvairaus profilio tarnaujančiųjų Dievo namams. Jei galvojate, kad 
galėtumėte prisidėti prie Misijos veiklos bei tarnystės Dievui bei žmonėms, labai 
prašome žemiau pateiktoje lentelėje peržvelgti paskaitų tvarkaraštį. Kviečiame 
pasirinkti jus dominančias paskaitas, kuriose norėtumėte dalyvauti ir pranešti 
Misijos raštinėje, kad administratorė galėtų jus užregistruoti.  

DĖMESIO! Norintiems dalyvauti pasirinktose paskaitose labai svarbu apie tai pranešti Misijos raštinėje. 
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IŠ MISIJOS GYVENIMO IR VEIKLOS 



KRIKŠTAS 

Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. susitarti su kapelionu dėl 
santuokos datos bei ruošos. 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 6 val. p. p. 
Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mišių arba 
susitarti dėl patogesnio laiko. Pirmąjį mėnesio penktadienį 
išpažinčių klausoma ryte prieš šv. Mišias nuo 7:30 val. 
Bendruomeninės apeigos per adventą ir gavėnią. 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 

Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį per visas trejas Mišias bei 
antrą mėnesio šeštadienį ir sekmadienį 1:00 val.p.p. Per 
Gavėnią nebūna. Tėvų ir krikšto tėvų pokalbiai mėnesio trečią 
sekmadienį 10:15 val.r. Kreiptis į raštinę dėl datos. 

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 
Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Nuo balandžio 1 d. 
iki spalio 31 d. - 6 v. vak. ir nuo lapkričio 1 d. -  5 v. p.p. 

Renkasi antradieniais 7 val. vakare PLC skaitykloje (už 
Bočių menės). Priimami visi norintieji.  

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

2011 m. gruodžio 8,  Mišios - 8 v. r. ir 7 v.v.  
Lapkričio 1 d., Mišios - 8 v.r. ir 7 v.v. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val.r. - vaikų Mišios 
(mokslo metais). 

PRIVALOMŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 

ŠVENTOS MIŠIOS 

Pirmadienį        8 val. r. - Komunijos apeigos               
Sekmadienį      9 ir 11 val. ryte 
                          6 val vak. 
Šiokiadieniais  8 val. ryte 

Kapelionas-kun. Antanas Saulaitis SJ -  630-257-5613 
Kapelionas būna zakristijoje prieš ir po šv. Mišių. 
Šeštadienį ir sekmadienį - 5-6 val.p.p. 
Prelatas Ignas Urbonas -  630-243-0691 

Misijos seselės - 630-243-1070 

Ses. Laimutė Kabišaitytė (švietimo koordinatorė) ir 

Judita Zabitaitė (bažnyčios priežiūra) 

Daina Čyvienė (raštinės administratorė) - 630-257-5613 

Genovaitė Treinienė (finansų pirmininkė) 

Jūratė Grabliauskienė  

(muzikos ir Misijos choro vadovė) - 630-362-4691 

Genutė Razumienė (kanklininkė) - 708-289-8179 

Darius Polikaitis (choro “Vyturys” vadovas) 

Vilma Skučienė (kantorė) 

Kristina Balniūtė (žiniaraščio redaktorė) 708-769-8878 

METINIS KALENDORIUS 

Rugsėjis 
 
Spalis 

Bendruomenės diena 18 d., Mišios lauke 10:30 ryte 
 
Sutvirtinimas 8 d., 4 v.p.p. 
 

Lapkritis Visi Šventieji 1 d., Mišios  8 v.r. ir 7 v.v. 
4 d., 7 v.v. Mišios už šiemet Lietuvoje mirusius. 
24 d., 10 v.r. Padėkos dienos Mišios. 



 
 
 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 
  September 18, 2011 
 
 NUMBER OF PAGES SENT 
  1 through 16 
 
 TRANSMISSION TIME 
  Tuesday 4:00 
 
 SPECIAL INSTRUCTIONS 
                               There are EIGHT additional pages inserted.  
                                Please staple. 
                                1200 copies of this bulletin 
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