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Pal. Jurgio Matulaičio Misija rūpinasi jos narių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu 
ugdymu. Lietuvių kalba skelbia Kristaus Evangeliją, puoselėja lietuviškas religines 
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auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje. 
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GRUODŽIO 24 - KŪČIOS 
(Mišiolėliuose - 398 psl.) 
 
Pirmasis skaitinys – Viešpats tavimi žavisi (Iz 62, 1-5) 
Atliepiamoji psalmė – Viešpatie, tavo malones giedosiu 
per amžius. 
Antrasis skaitinys – Paulius skelbia Kristų, Dovydo 
Sūnų (Apd 13, 16-17. 22-25) 
Evangelija – Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, kilmė (Mt 1, 18
-25) 

GRUODŽIO 30 D. 
 
Pirmasis skaitinys - Kas Viešpaties bijo - gimdytojus 
gerbia (Sir 3, 2-6. 12-14) 
Atliepiamoji psalmė - Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, 
kad laikotės jo parodyto kelio!  
Antrasis skaitinys - Šeimos gyvenimas Viešpatyje (Kol 
3, 12-21) 
Evangelija - Gimdytojai rado Jėzų tarp mokytojų (Lk 2, 41
-52) 
Mišiolėliuose: 124   psl. - Mišių maldos 
                         409   psl. - Mišių skaitiniai  

GRUODŽIO 24 D. 
Skaitytojai: 
4 v. v.  Siga ir Mantas Kisieliai  
11 v. v.  Rita Venclovienė, Rimantas Griškelis  
 
Komunijos dalintojai: 
4 v. v.  ses. Laimutė, D. Čyvienė, T. Čyvas  
11 v. v.  S. Lisina, R. Marchertienė, V. Kerelytė,  
  R. Narbutienė, ses.Laimutė   
 
Patarnauja: 
4 val. r.   Rokas Kilikevičius,  
  Tadas ir Lukas Stankai  
11 val. r.  Tadas Vildžiūnas, Agnė Šiupienius  
 

GRUODŽIO 25 D. 
Skaitytojai: 
9 val. r.   Lina Poskočimaitė 
11 val. r.  Dalia Zarskienė, Darius Karalis  
 
Komunijos dalintojai: 
9 val. r.  M. Poskočimas, P. Pranckevičius,  
  J. Kurpis, G. Jonikaitė, A. Jonikas    
11 val. r.  R. Venclovienė, P. Domanskienė,  
  V. Valaitytė, R. Žilienė, E. Ablingytė 
 
Patarnauja: 
9 val. r.   Tanvilas ir Augvydas Kuncai  
11 val. r.  Greta Limontaitė, Tumas Zarskus  
 
  GRUODŽIO 30 D. 
Skaitytojai: 
9 val. r.   Mantas Kisielius, Aušra Norušytė 
11 val. r.  Jolanta ir Gintaras Kilikevičiai  
 
Komunijos dalintojai: 
9 val. r.   V. Aleksaitė, L. Aleksienė,  
  P. Pranckevičius  
11 val. r.  ses.Laimutė, R.Marchertienė,  
  I. Grigaitienė 
 
Patarnauja: 
9 val. r.   Gilius Aleksa, Žiba Kisieliūtė 
11 val. r.  Rokas ir Adomas Kilikevičiai  
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BERNELIŲ MIŠIOS  
(Mišiolėliuose - 401 psl.) 
 
Pirmasis skaitinys - Sūnus mums duotas (Iz 9, 1-3. 5-6) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien mums gimė Išganytojas. 
Jis yra Viešpats Mesijas. 
Antrasis skaitinys - Dievo malonė pasirodė visiems 
žmonėms (Tit 2, 11-14) 
Evangelija - Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 1-14) 

GRUODŽIO 25  - KALĖDŲ RYTO MIŠIOS  
(Mišiolėliuose - 404 psl.) 
 
Pirmasis skaitinys - Štai tavo Gelbėtojas ateina (Iz 62, 
11-12) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien šviesa nušvito: mums 
užgimė Viešpats. 
Antrasis skaitinys - Jis išgelbėjo mus ....(Tit 3, 4-7) 

Evangelija - Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį (Lk 2, 

15-20) 

KALĖDŲ DIENOS MIŠIOS  
(Mišiolėliuose - 406 psl.) 
 
Pirmasis skaitinys - Visi pasaulio kraštai išvys... (Iz 52, 
7-10) 
Atliepiamoji psalmė - Mato visas pasaulis išganingąjį 
Dievo veikimą. 
Antrasis skaitinys - Dievas prabilo į mus per Sūnų (Žyd 

1, 1-6) 

Evangelija - Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1, 

1-18) 

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ  



 

 
 

Priima visi  Pirmosios Šv. Komunios priėję katalikai, 
kurių širdys neapsunkintos didele nuodėme. 
Komunija priimama ant liežuvio arba į sudėtus 
delnus. Į kreipinį „Kristaus kūnas“ atsakoma „Amen“. 
Komunija suvalgoma tuoj pat ją priėmus. Artėdamas 
prie Komunijos dalytojo/s žmogus iš pagarbos 
linkteli galva. Maži vaikai ir Komunijos nepriimantys 
asmenys kviečiami sukryžiuoti rankas ant krūtinės, 
prieiti prie Komunijos dalytojo/s ir priimti palaiminimą 
kryžiaus ženklu ant kaktos - simboliškai dalyvauti 
Komunijoje. Pagal tradiciją, bažnyčioje 
nepalaimintoje Santuokoje gyvenantys turėtų 
pasitarti su klebonu, kapelionu ar kitu asmenimi apie 
galimybę gyventi sakramentinėje Santuokoje. 

Kviečiame įstoti į Misiją 
 
 JAV-se žmonės įsirašo nariais kurioje nors 
parapijoje. Dar nepriklausantys jokiai parapijai ar 
norintys priklausyti ir kuriai nors lietuviškai parapijai 
raginami registruotis  -Marijos Gimimo Marquette 
Parke, Nekalto Prasidėjimo Brighton Parke, Šv. 
Antano Ciceroje ar Pal. J. Matulaičio misijoje 
Lemonte. 
 Narystė užmezga pastovesnius ryšius, 
užtikrina parapijos išlaikymą bei veiklą, palengvina 
dokumentų sudarymą. Adresai bei duomenys – tiktai 
parapijos/misijos vidaus reikalams. Nariai 
kiekvienais metais gauna savaitinius rinkliavoms 
vokelius. Metams pasibaigus, pageidaujantys gauna 
IRS mokesčių apskaitai dokumentą.  

Rinkliava  
(Mišių dalyvių nuoširdi, dosni auka atspindi šventų 
Kalėdų dvasią. Matulaičio misija dėkoja visiems, 
nuoširdžiai prisidedantiems prie jos veiklos. Misija 
atvira žmonėms per Kalėdas, Velykas ir dar 363 
dienas per metus. Išsilaikome remiami narių įnašu, 
svečių bei viešnių dosnumu, įvairiais renginiais, 
aukomis. Dauguma tarnysčių yra visuomeninio 
pagrindo ir savanoriškos. Išlaikyti tarnystes, veiklą, 
religinį vaikų, paauglių bei suaugusių švietimą, 
aprūpinti bažnyčią bei raštinę reikmenimis ir 
priemonėmis, šelpti labdaringą veiklą... finansai 
remiasi sekmadienių bei švenčių rinkliavomis. Čekiai 
rašomi Matulaitis Mission vardu. Dėkojame visiems.) 

 
Visi Sakramentai yra susitikimas su Kristumi. 
Įkrikščionijimo Sakramentų yra trys: Krikštas susieja 
mus su Kristumi, Sutvirtinimas dovanoja mums Jo 
Dvasią, ir Eucharistija suvienija mus su Kristumi. 
Krikštas dažniausiai įvyksta kūdikystėje, o tik 
brendimo laike kiti Sakramentas yra suteikti.  
 Nuotraukoje yra kandidatai: Rasa, Tomas, 
Daiva, Asta, Darius, ( trūksta Marijos) kurie sąmon-
ingai ruošiasi patvirtinti jų Krikštą ir tapti visateisiais 
ir atsakingais Katlaikų Bažnyčios nariais. Kadangi 
viskas vyksta bendruomenėje, visa parapiją yra 
kviečiama už juos melstis. Taip pat visa parapija yra 
kviečiama apmąstyti tikėjimo vertę, atnaujinti savo 
atsivertimą ir savo pavyzdžiu liudyti Dievo meilę  

2013 metų privalomos šventės: 
 
∗ Naujieji Metai, sausio 1 d. 

∗ Žolinė, rugpjūčio 15 d. 

∗ Visi Šventieji, lapkričio 1 d. 

∗ Šv. Kalėdos, gruodžio 25 d. 

Šv. Komunijos priėmimas 
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Kviečiame kartu sutikti Naujuosius Metus! Šventę 
gruodžio 31 d., 8 v. v., PLC Didžiojoje salėje organizuoja 
JAV LB Lemonto Apylinkė ir Pasaulio Lietuvių Centras. 
Jus linksmins B. Mūras ir A. Stakaitis. Pavaišinsime 
skania vakariene, saldumynais, kava ir šampanu.  Kaina 
$75. Informacija ir rezervacijos tel. 773-719-1003 ir 630-
257-8787.  
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ŠVENTOS MIŠIOS 

PRADŽIA IR ŽODŽIO LITURGIJA 

Mišių pradžios giesmė 
„Sveikas Jėzau gimusis“    J. Naujalis 
 
1. Sveikas Jėzau gimusis, šventas Dievo Kūdiki,       2. Kanklėmis kankliuokime, sutartinę leiskime 
Brangią dieną švęsdami Užgimimo Viešpaties.              Brangią dieną.... 
Linksminkimės ir džiaukimės,                                     3. Dangus mums jau artinas, žemėj žmonės linksminas 
Dievui garbę duodami giedokime.                                   Brangią dieną... 
 

 
 
 

 
 
 

Garbės himnas  
Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė geros valios žmonėms!  
Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, 
garbiname tave, gėrimės tavo didžia garbe, 
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! 
Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, 
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau 
Tu naikini pasaulio nuodėmes - pasigailėk mūsų 
Tu naikini pasaulio nuodėmes - priimk mūsų maldavimus 
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje - pasigailėk mūsų 
Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, 
tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia 
Dievo Tėvo garbei. Amen. 

Pirmasis skaitinys (atsisėdame)   

                                 Pasisveikinimas (stovime) 
Kunigas: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Visi: Amen. 
Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi:   Ir su tavimi.                                  
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         Mielieji Misijos nariai ir svečiai! Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Štai ir 

vėl švenčiame nuostabios Paslapties slėpinį, Viešpaties angelo 

žodžiais kviečiančiam mus didžiam džiaugsmui - „Šiandien Dovydo 
mieste jums gimė Išganytojas!“ (Lk 2, 11). Esame išsipildžiusio 

pažado dalininkai. Artinkimės prie Kūdikėlio džiaugsminga ir ramia 

širdimi, besąlygiškai tikėdami Dievo Meile, atėjusia į pasaulį, 

priimkime ją. Žmogaus širdies Betliejus yra ta vieta, kur Dievas nori 

gyventi. Atsiverkime, šlovinkime Viešpatį, džiaukimės, mylėkime! 

Nuoširdžiausiai sveikiname visus ir dėkojame, kad esate čia, kad 

drauge švenčiame šią dieviškąją malonę. Būkite laimingi ir palaiminti! 
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 Tikėjimo išpažinimas (stovime) 
 
 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. 
 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. 

 

  

 Atliepiamoji psalmė 
Atkartotinės: 
 
Kūčių vakaro:   Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius. 
Bernelių:  Šiandien mums gimė Išganytojas. 
   Jis yra Viešpats Mesijas. 
Kalėdų ryto:  Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats. 
Kalėdų dienos: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą. 
Šv. Šeimos:  Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, 
   kad laikotės jo parodyto kelio. 

                                       Antrasis skaitinys 
  
                                       Aleliuja (atsistojame) 
 
                                       Evangelija (stovime)  
 
                                       Pamokslas (atsisėdame) 

Visuotinė tikinčiųjų malda (atsistojame) (po kiekvieno kreipinio visi kartu atsiliepiame) 
 
Kun.:  Melskitės, broliai ir seserys... 
Visi:  Tepriima Viešpats iš tavo rankų.... 
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Atnašų malda 

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ 
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                                              AUKOS LITURGIJA 
 
Dėkojimo giesmė (stovime) 
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 (klaupiamės) 
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 (stovime) 
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 gundyti, 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 (atsiklaupiame) 
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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Kun.:     Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą. 
Visi: Viešpatie, nesu verta(s), kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks. 

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ 
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Mišių pabaigos giesmė    
„Linksmą giesmę“                                                       J. Naujalis                         

 
 
  
 
 

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. 

 

Komunijos giesmė (sėdime) 
 
Komunijos malda (stovime) 
 
Tikėjimo metų malda 
Dieve, mūsų Tėve, 
per Jėzų Tu kvieti visas krikščioniškas šeimas ir namus 
būti gyvo tikėjimo ženklais. 
Šventosios Dvasios šviesa ugdyk mumyse dėkingumą 
už tikėjimo dovaną ir dovaną augti bendryste su 
Tavo Sūnumi Jėzumi, 
drąsiai liudyti krikščionišką viltį ir meilę visiems, 
kuriuos sutinkame. 
Vardan mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Amen. 
 
Palaiminimas (stovime) 
 
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. 

Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į  
Misijos raštinę arba rašyti  

elektroniniu paštu redaktorei  
Daivai: LDAIVA@yahoo.com 
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Linksmą giesmę mes užtrauksim, 
Į padanges balsiai šauksim: 
Gimė mums jau Atpirkėjas 
Iš Marijos štai Betliejuj. (Pr.) 

Piemenėliai gavę žinią 
Ir Aukščiausiąjį pažinę, 
Sveikino jį džiaugdamiesi, 
Šaukdami - Tu Dievas esi. (Pr.) 

Priegiesmis: 
     Muškim būgnais, trimituokim, 
     Jėzui garbę atiduokim, 
     Šiandien mums Užgimusiam. 

         Ačiū visiems Mišių dalyviams už gražų dalyvavimą. Dar kartą sveikiname su šventėmis. Jums ir jūsų 
šeimoms linkime Dievo palaimos ir globos ateinančiais Naujaisiais metais.   
       Misijos žiniaraštis yra spausdinamas visiems Misijos nariams ir svečiams. Jį  galima pasiimti į namus. 
Čia rasite reikalingas Misijos koordinates, žinias, švenčių ir renginių kalendorių. 

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ 

Po Mišių Misija kviečia norinčius pabendrauti prie kavutės ir sausainių. 
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2012 – PAL. JURGIO MATULAIČIO METŲ – APŽVALGA 

 

 
 

2013 kalendorinius metus pal. J. Matulaičio 
misija pradeda su 786 įsirašiusiais nariais – 
šeimomis, pavieniais asmenimis. Iš jų 60 
šeimų ar asmenų pranešė, kad pamaldas 

lanko kitur, nedalyvauja Misijos gyvenime ar dėl kitų 
priežasčių tapo neveikliais nariais. Spalio mėnesį 
skaičiuojami sekmadieninių Mišių lankytojai – šių metų 
vidurkis 735 iš viso per trejas Mišias, o Bendruomenės 
dienos Mišiose buvo 1050. Per Kalėdas bei Velykas 
skaičius viršija 3000 asmenų. Norint tapti Misijos nariu 
reikia užpildyti registracijos lapą, kiekvienai šeimai 
siunčiami sekmadieninių Mišių, šventadienių ir 
arkivyskupijos rinkliavų vokeliai, 
kad metų gale būtų galima pranešti 
aukas (mokesčių tikslams). 2011 
metais Misijoje buvo 750 narių, 
sekmadienių vidurkis – 700. 

 

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ 

Misijos duomenys 

Per 12 mėnesių Krikšto sakramentą 
priėmė 30 kūdikių ir vaikų. Pirmąją Šv. Komuniją priėmė 
75 vaikai, vyskupas sutvirtino 26 Misijos narius, dar trys 
suaugę sutvirtinti Velyknaktį. Jau ketverius metus 
(privalomus) pokalbius Krikšto tėvams ir tėvams 
praveda Daiva Kisielienė, talkinama Irenos Grigaitienės. 
Vaikus Komunijai rengia ses. Laimutė Kabišaitytė su 
talka, o Sutvirtinimui visus metus jaunimą bei 
suaugusius ruošia Grasilda Reinytė Petkienė. Santuokų 
buvo trejos, keletas porų ruošėsi Misijoje, tačiau šventė 
kitose bažnyčiose. Ligonių Patepimo sakramentą 
priėmė arti 30 asmenų, Šv. Komunija išnešiota į namus, 
ligonines bei preiglaudas virš 1500 kartų – čia 
Komunijos nešiotojų ir ligonių lankytojų tarnystė. 
Išpažinčių klausoma kas šeštadienį ir sekmadienį 5-6 
val. p. p., tačiau dauguma pasinaudoja 

Sakramentinis gyvenimas 

bendruomeninėmis Susitaikymo sakramento apeigomis 
per adventą ir gavėnią, paprastai apie 100 tikinčiųjų per 
kiekvienas keturias pamaldas. Šiemet per Misiją 
palaidoti 46 asmenys, kai kurie atvežti iš tolimų vietovių, 
nes nuo seno turi sklypus Šv. Kazimiero arba 
Tautiniuose kapuose. Prie pamaldų bei kitų renginių 
bažnyčioje talkina naujų zakristijonų, taip pat ir 
besirūpinančių augalais. Sesuo Judita Zabitaitė prižiūri ir 
rūpinasi bažnyčia, talkina raštinės ir kitais reikalais. 

 
 
Be ruošos sakramentams, ses. Laimutė Kabišaitytė ir 

kitos mokytojos moko tikybą 
Marionio lituanistinėje mokykloje ir 
Čikagos jaunimo centre, taip pat 
palaikomas ryšys su Napervilės 
mokykla. 2011-2012 metai Čikagos 
arkivyskupijoje buvo „Jaunimo ir 
jaunų suaugusių metai“. Misijoje 
jaunimo Mišias šventėme du kart – 
vasario 25 d. ir spalio 27 d., 
dalyvavo 100-150 jaunų žmonių. Jie 
patys sustatė liturgijos eigą, 

giesmes, muziką, skaitytojus, apeigas. Maironio 
lituanistinės mokyklos mokytoja Tayida Chiapetta 
gavėniai, adventui ir Kalėdoms paskatina mokinius 
papuošti bažnyčios langus karpiniais ar piešiniais. Jau 
dešimtą kartą 2012 gruodžio 27-28 dienomis vyks 
biblinė stovykla 1-6 kl. vaikams. Ateitininkų namuose 
pernai susirinko 60 dalyvių, 20 talkininkų paauglių bei 
studentų, visi vadovaujami  Grasildos Reinytės 
Petkienės. Mokslo metais pirmąjį mėnesio sekmadienį 9 
val. gieda vaikų choras „Vyturys“ su vadovu Dariumi 
Polikaičiu. „Vyturys“ dalyvavo nuostabioje „1000 balsų“ 
religiniame koncerte Čikagoje, gausiausias vienetas iš 
visų ten nuvykusių. „Vyturys“ papildo ir Misijos choro 
kalėdinio koncerto programą, gieda ir per Kūčių (šeimų) 

Dėmesys jaunimui 
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Misija 2013 sausio 20 d. renkasi į visuotinį susirinkimą. 
Pernai susirinkime dalyvavo 170 asmenų,kurie išklausė 
pranešimų ir pasisakė apie Misijos bendrus reikalus. 
Pirmoji didesnė Matulaičio metų šventė, mininti 
palaimintuoju paskelbimo dvidešimpenkmetį, vyko 
sausio 27 d. Tuomet buvo pakabinti užrašai su 
arkivyskupo šūkiu „Blogį nugalėti gerumu“. Į pagrindinę 
šventę Marijos Gimimo (Marquette Parko) bažnyčioje 
gegužės 27 d. nuvyko Misijos choras ir daug 
parapijiečių. Matulaičio metai baigėsi lapkričio 18 d 
Mišiomis ir giesmėmis, ses. Ignė 
Marijošiūtė Ateitininkų namuose 
pravedė moterų rekolekcijas 
„Tikėjimas moters kasdienybėje“, į 
rekolekcijas susirinko 67 dalyvės. 
Visus metus po Komunijos 
bažnyčioje dalyvaujantys kalbėjo 
„Matulaičio metų maldą“, kaip 
dabar kalba „Tikėjimo metų 
maldą“. Gavėnios metu vyko trejos 
žuvies vakarienės, penktadienio 
vakaras buvo skirtas žymioms Šv. Rašto moterims. 
Metiniai sriubos pietūs (kovo 18 d.) paremia Lietuvos 
Carito valgyklas varguomenei. Gavėnią 200 mokinukų ir 
kitų sugrąžino išdalintus „ryžių dubenėlius“ su 
santaupėlėmis pasaulio vaikams maitinti. Motinos dieną 
Misija rengia blynų pusryčius, patarnauja Sutvirtinimo 
kandidatai ir kiti savanoriai. Šiemet vietoj gėlių 
motinoms buvo dovanoti vaikų piešti ar klijuoti 
sveikinimai. Bendruomenės dienos (rugsėjo 30 d.) 
Mišias PLC kiemelyje sekė tarnysčių mugė, meno 
projektas ir vaišės. Šiemet dėl Matulaičio metų renginio 
Čikagoje nebuvo Sekminių išvakarių Mišių sodelyje, kai 
skiriamas dėmesys sakramentus (pavasarį ir per metus) 
priėmusiems asmenims. 

Misijos renginiai 

Misijos giesmynas 

 
 

Labai mielai moterys dalyvavo ses. Ignės rekolekcijose. 
Gavėnios metu buvo trys užsiėmimai Šv. Rašto 
temomis, advento metu įvyko du susitikimai „Šviesa 
mūsų žingsniams“, kurių metu kalbėta apie Senąjį 
Testamentą. Šventojo Rašto būrelis, dešimtmečius 

antradienio vakarus praleidęs kartu, 
nustojo veikti šiais metais. Vasarį 
Aldona Zailskaitė pravedė Mišių 
skaitytojų kurselius, juos baigė 24 
asmenys. Šie susitikimai 
skaitytojams kartojami 2013 m. 
pradžioje, kaip ir trijų susitikimų 
programa Komunijos dalintojams, 
papildomi  trys susitikimai ligonių 
lankytojams, gaunantiems 
vyskupijos įgaliojimus. Vasarį 

vyskupija rengia didelį parapijose veikiančiųjų sąskrydį 
su įdomiais užsiėmimais, paskaitomis, diskusijomis. 
2012 metais dalyvavo 16 Misijos  asmenų. Dabar vyksta 
registracija į 2013 m. studijų dieną. Kas dvi savaites 
veikė „Logos“ knygos klubas, pirmadieniais aptardavo 
pal. J. Matulaičio „Užrašus“. Per metus papildomai prie 
kavutės ar arbatos per tikėjimo ugdymo valandėles 
kalbėjo kun. Julius Sasnauskas OFM, kun. Gintaras 
Vitkus SJ (abu iš Vilniaus). 2012-2013 Tikėjimo metais 
Misijos žiniaraštyje būna trumpas rašinėlis apie Tikėjimo 
išpažinimą. Vyksta ir pirmosios Komunijos tėvų 
pasitarimai religiniais klausimais. Toliau lavinasi dvi 
Misijos narės: ses. Laimutė Kabišaitytė jau antrus metus 
lanko arkivyskupijos „Called and Gifted“ programą, 
Grasilda Reinytė Petkienę 2013 metais baigs sielovados 
magistrą Lojolos universitete ir pasieks parapinės 
sielovadininkės įgaliojimus. 

Suaugusių tikėjimo ugdymas 

Mišias. Netrukus pirmos Komunijos vaikai su tėvais, 
broliais ar seserimis talkins kiekvienose Mišiose. 
Jaunimas mielai patarnauja Misijos ruošiamose 
gavėnios žuvies vakarienėse, sriubos pietuose, per 
Motinos dienos pusryčius. Šeštadienį lituanistinės 
mokyklos dainavimo pamokos kartais vyksta bažnyčioje 
prie elektroninio pianino, prieangyje tautinių šokių 
pamokos, kadangi Maironio lituanistinėje mokykloje 
daug mokinių, labai ankšta. 

 
 
Keliolika metų vienaip ir kitaip muzikos mylėtojai rinko ir 
dailino medžiagą giesmynui. Visos giesmės buvo naujai 
atspausdintos, metus užtruko vien tik autorines teises 
surankioti. Atspaudėme 1000 egzempliorių, iš kurių 150 
buvo užsisakiusi Dievo Apvaizdos parapija Detroite. 
Giesmyno išlaidas dalinai padengia aukotojai, skirdami 
25 dol. gyviesiems ar mirusiems atminti – jų vardai 
įklijuoti giesmynuose. Giesmynas viešai buvo pristatytas 
rugsėjo 09 d. Giesmių numeriai kabinami dviejose 
lentelėse bažnyčioje, muzikai stengiasi pasakyti, kuriai 
giesmei pasiruošti. Labai daug paskutiniais mėnesiais 
prie giesmyno dirbo dr. Ona Daugirdienė ir Grasilda 
Reinytė Petkienė. 
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Kas savaitę Misijos žiniaraštyje pranešami praėjusio 
sekmadienio rinkliavų duomenys. Vidutinė rinkliava 
turėtų siekti 3,800 dol. kas savaitę, kad Misija galėtų 
išsiversti. Vasarą sumažėja žmonių, nes lanko 
parapijas ten, kur atostogauja. Šimtai žmonių dalyvavo 
puikioje Tautinių šokių šventėje Bostone, vaikai bei 
jaunimas išsiskirstė po stovyklas. Pilna apyskaita 
atspausdinama sausio viduryje ir pateikiama per 
visuotinį Misijos susirinkimą (2013 sausio 20 d.). 2012 
metais Misija išleido giesmyną, visai neseniai dėjo 
grindis bažnyčios prieigose, 2013 metais turbūt laukia 
pietinės sienos remontas, nes tarp plokščių trupa tinkas 
ir slenka trikampės plytos. 
Misija jau trečius metus 
nesuveda galo su galu. 
Padaugėjo savo įnašą 
atsiunčiančių paštu, kai negali 
Mišiose dalyvauti. Padidėjo ir 
krepšelio savaitinės rinkliavos 
aukos, jos pasiekė beveik 
ketvirtį vidutinės aukos lygio 
aplinkinėse parapijose. 2012 
metais sutvirtėjo Misijos finansų 
komisija (pirm. Remigijus 
Poskočimas), buvo peržiūrėtos 
apyskaitos, siūlomi būdai pajamoms praplėsti ir 
išlaidoms santūriai leisti. Bendruomenės dieną veikė 
Misijos reikmenėlių stalas, PLC kalėdinėje mugėje buvo 
du stalai – su kalėdaičiais ir su religiniais bei kitais 
„menkniekėliais“. Labai ištikimai ir pastoviai padeda 
sekmadieninė kavutė su užkandžiais, paruošiama 
Vidos Kosmonienės uolių savanorių. Misijos finansų 
atstovas visada dalyvauja Misijos tarybos mėnesiniuose 
posėdžiuose. Labai padeda keliaujantys iš Lietuvos, iš 
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios – jėzuitų namų 
pargabendami Šv. Raštus ir kitas knygas, kad jų kaina 
čia mums būtų prieinamesnė ir mus greičiau pasiektų 
reikalingi vadovėliai ar skaitiniai. 
 

Misijos finansai 

 
 

Jau minėta, kad sriubos pietų likutis skiriamas Carito 
valgykloms Lietuvoje. Spalio mėnesį vyksta tradicinė 
kalėdų eglutė, apkaišiota vaikų vardais, kuriuos išsirinko 
200 asmenų ar šeimų. Jie atnešė labai gražių kalėdinių 
dovanų Lietuvos dienos centrų ar vaikų namų vaikams. 
Gavėnios „ryžių dubenėlis“ tenka pasaulio vaikų 
maitinimui. Bažnyčioje nuolat renkamas negendantis 
maistas vargdienių sandėliukams prie seserų 
kazimieriečių Čikagoje ir vasarą pačiame Lemonte. 
Šiemet savanorių būrelis su Vaciu Šauliu įrengė dėžutes 
bei plakatus šešiose lietuvių parduotuvėse ar 
restoranuose. Kasmetinė Lietuvių katalikų religinės 
šalpos (būstinė NY) rinkliava parūpina mūsų įnašą 
bažnytiniams reikalams Lietuvoje ir užsienyje. Religinei 
šalpai rinkliava lietuvių parapijoms privaloma pagal JAV 
vyskupų konferencijos sprendimą. Čikagos arkivyskupija 
kasmet praveda Catholic Appeal rinkliavą vasario 
mėnesį, nustatydama 6% pagrindinių pajamų, Misijos 

atveju– 12,460 dol. (2012 m. ) 
Šios lėšos skiriamos katalikiškų 
mokyklų stipendijoms, artimo 
meilės tarnyboms, specialiems 
projektams.   

Parama kitiems 

 
Misija priklauso įvairiems 
telkiniams. Ignas Budrys ir ses. 
Laimutė Kabišaitytė atstovauja 
Misiją arkivyskupijos 

sielovadinės tarybos pietvakarių skyriuje. Kapelionas 
lanko europinių parapijų atstovų susitikimus kiekvieną 
metų ketvirtį – birželio mėnesį subuvimas vyko Misijos 
globoje. Misijos vadovybė pasireiškia ir Lemonto 
miestelio katalikiškų įstaigų vadovų pusmetiniame 
susitikime, kurių sekantis vyks kaip tik prie Misijos, PLC. 
Misijos muzikos vadovė Jūratė Grabliauskienė lanko 
liturginės muzikos arkivyskupijos pietvakarių sambūrį. 
Kapelionas kas mėnesį prisijungia prie dekanato 
(apylinkės) klebonų pasitarimo, kaip ir protarpiais 
apsilanko visų pietvakarių (vikariato) susirinkimuose. 
Labai aišku, kad Misija bendradarbiauja su kitais PLC 
gyventojais, lankytojais ir veikėjais. 2013 metų balandį 
Misija talkins užsienio lietuvių sielovados vadovui prel. 
Edžiui Putrimui (iš Toronto), planuojama Lemonte 
sukviesti lietuvių sielovados 4-tąją konferenciją.  

Ryšiai apylinkėje ir plačiau 
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Virš 15 metų prie bažnyčios zakristijos išgyvenęs ir 
kasdien Mišiose dalyvavęs prel. Ignas Urbonas mirė 
gegužės 25 d., sulaukęs 101 ir pusės metų. Šermenys ir 
laidotuvės vyko mūsų bažnyčioje. Labai daug žmonių 
lankė šermenis, laidotuvių Mišiose dalyvavo prelato 
vyskupijos, Gary vyskupas Melczek, taip pat jo bičiuliai 
kunigai iš Indianos. Kasdienių Mišių lankytojos 
pasigenda įprasto Mišių dalyvio, Misija pasigenda 
nuolatinio malonaus buvimo mūsų tarpe.  

Pusmetis be prelato 

  
 

 
Protarpiais jauni ar vyresni kreipiasi dėl galimybės 
atidirbti savanoriškas valandas Misijoje, tačiau 
pagrindinė jėga yra visų rūšių savanoriai, užsirašę 
Bendruomenės dieną ar kitomis progomis. Daugybė 
užsirašo kas savaitę savanoriauti prie pamaldų, kiti 
savaime lanko ligonius, padeda bažnyčioje, dovanoja 
gėlių, kažką sutvarko, budi prie giesmynų ar stalų. 
Pagrindinį ratą suka Misijos administratorė Daina 
Čyvienė, raštinėje dirbanti šiokiadieniais ir neretai kitomis 
dienomis. Misijos žiniaraštį kas savaitę suredaguoja 
Daiva Litvinskaitė, pati auginanti mažylį. Kitais darbais 
pasiskirsto talkininkai ir pagalbininkės. Tebėra vietos 
mėgstantiems raštus – padėti sąrašus, sakramentinius 
duomenis suvesti. Mamos su mažais vaikučiais šiemet 
sudėjo 7000 kalėdaičių bei maldelių į vokelius.  

Misijos tarnybos ir tarnybos Misijoje 

 
 
Pietvakarių vyskupas Andrew 
Wypych gegužės 01 d. kelias 
valandas praleido Misijoje, 

klausinėdamas apie veiklą, gyvenimą, bėdas, viltis, 
dalydamasis savo ilgamete klebonavimo Čikagoje 
patirtimi. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kovo 20 
d. tarėsi su visu būriu Misijos narių apie kunigų 
reikalingumą Čikagos apylinkių lietuviams. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vargdienių seserų provincijolė ses. 
Ignė Marijošiūtė kelis kartus lankė savo seseles ir 
Misiją, kur pravedė pokalbius bei rekolekcijas. Iš 
Lietuvos atskrido MVS seserų generalinė vyresnioji ses. 
Viktorija Plečkaitytė su seserų darbu ir Misija arčiau 
susipažinti. 2012 metais Misija džiaugėsi ir visa eile kitų 
dvasininkų. Jėzuitai kun. Algis Gudaitis ir Gintaras 
Vitkus pabuvojo keletą dienų, ligoninėse lankė jauną 
jėzuitą Gvidą Vainorių, kuris mirė balandžio 20 d. Kun. 
Artūras Sederevičius SJ, Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
direktorius, pavadavo kapelioną, o kun. Algis Kanapka 
pabuvo visą savaitę, pristatė ir savo knygą apie dešimt 
Dievo įsakymų. Ilgametis Misijos kapelionas kun. 
Algirdas Paliokas SJ atskrido į prel. Urbono laidotuves ir 
pabuvo trumpai draugų tarpe. Kauno jėzuitų gimnazijos 
direktorius Br. Virgilijus Saulius SJ talkino Didžiąją 
savaitę. Maloniai viešėjo Maryknoll vienuolijos kun. 
Edward Davis (lietuvių kilmės Diškevičius) misijoms 
rinkliavos sekmadienį. Servitas kun. Augustinas Kulbis 
iš Our Lady of Sorrows bažnyčios kartais padeda per 
Mišias, aplanko Misiją ir pakvietė būrelį apžiūrėti jo 
vienuolijos bažnyčią bei namus vakarų Čikagoje. Kun. 
Julius Sasnauskas išbuvo visą Didžiąją savaitę, 
maloniai patarnaudamas per pamaldas bei susitikimus. 

Misijos svečiai 

 



Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės. Kreiptis tel.: 
630-243-1070. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramento bei 
suaugusiųjų įkrikščioninimo programos vadovė - Grasilda 
Reinytė-Petkus. Tel.: 630-257-5613 

ADORACIJA 

Kiekvieną pirmadienį vyksta vienos valandos 
Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Nuo 5 val. v. iki 6 
val. v.   

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

2012 m. rugpjūčio 15 d., lapkričio 1 d., gruodžio 8 d., 
Mišios - 8 v. r. ir 7 v. v. 
Pirmąjį mėnesio sekmadienį, 9 val. r. - vaikų Mišios 
(mokslo metais). 

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 vyksta mėnesio 
trečią sekmadienį 10:15 val. r.  Kreiptis į raštinę dėl datos. 

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

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. 
Misijos seselės - 630-243-1070 

Ses. Laimutė Kabišaitytė ir Judita Zabitaitė 

Ignas Budrys, Valius Razma, Laima Trinkūnienė, 
Remigijus Poskočimas, Alvydas Jonikas, Venecijus  
Jonaitis  (zakristijonai) 
Jūratė Grabliauskienė  

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

Misijos choro pirmininkas - Rimantas Ramanauskas  

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

Genovaitė Treinienė (sąskaitininkė) 

Remigijus Poskočimas (finansų pirmininkas) 

Darius Polikaitis (choro „Vyturys“ vadovas) 

Daiva Litvinskaitė (žiniaraščio redaktorė)  

Sekmadienines Pal. Jurgio Matulaičio misijos šv. Mišias 
galite pasiklausyti atsidarę laikraščio „Amerikos lietuvis“ 
tinklalapį www.alietuvis.com ir dešinėje pusėje paspaudę 
skilties „Pal. J. Matulaičio Misijos šv. Mišios“ garsiakalbį. 

 KNYGOS KLUBAS „LOGOS“ 

Renkasi kas antrą pirmadienį, 7-8:30 v. v. zakristijoje. 
Skaitomas knygas galima pasiskolinti ar įsigyti raštinėje.   

Misijos raštinėje darbo valandomis veikia religinių knygų 
biblioteka. 



 
 
 CHURCH NAME AND ADDRESS 
  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
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  630 257-5613 or 708 769-8878 
 
 CONTACT PERSON 

  Daiva Litvinskaite  312 953-0946 
  Daina Cyvas 
 
 SOFTWARE 
  MSPublisher 2007 
  Adobe Acrobat 9.0 
  Windows 7 
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