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LITURGINIAI SKAITINIAI  
 

2013 m. gruodžio 24 d. , antradienis 
 
KŪČIŲ VAKARO MIŠIOS  
Pirmasis skaitinys - Viešpats tavimi žavisi (Iz 62, 1-5) 
Atliepiamoji psalmė - Viešpatie, tavo malones giedosiu 
per amžius. (Ps 88) 
Antrasis skaitinys - Paulius skelbia Kr istų, Dovydo 
Sūnų (Apd 13, 16-17. 22-25) 
Evangelija - Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, kilmė  
(Mt 1, 18-25) 
Mišiolėliuose: 119 psl.  – Mišių maldos 
  398 psl. – Mišių skaitiniai  
 
BERNELIŲ MIŠIOS  
Pirmasis skaitinys - Sūnus mums duotas  
(Iz 9, 1-3. 5-6) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien mums gimė 
Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (PS 95) 
Antrasis skaitinys - Dievo malonė pasirodė visiems 
žmonėms (Tit 2, 11-14) 
Evangelija - Šiandien jums gimė Išganytojas  
(Lk 2, 1-14) 
Mišiolėliuose: 120 psl.  – Mišių maldos 
  401 psl. – Mišių skaitiniai  

GRUODŽIO 24 D. 
 

Skaitytojai: 
4 val. p.p.    Nerija ir  Vytas Čuplinskai,  
       Ramona Žemaitienė 
11 val. v.     Bernelių Mišios  
       Svajonė Kerelytė, Violeta Valaitytė,  
       Šarūnė Braziulienė  
 
Komunijos dalintojai: 
4 val. p.p.    P. Pranckevičius, V. Siliūnienė,R. Venclovienė, 
       L. Aleksienė, V. Aleksaitė 
11 val. v.     R. Žilienė, ses. Laimutė, S. Lisina, S. Kerelytė,        
       R. Marchertienė, I. Grigaitienė 
 
Patarnauja: 
4 val. p. p.  Vėjas Čuplinskas, Lukas ir  Tadas Stankai 
11 val. v.     Agnė Šiupienius 
  

GRUODŽIO 25 D. 
Skaitytojai: 
10:30 val. r.  Kęstutis Sušinskas, Ramunė Motekaitienė  
                       
Komunijos dalintojai: 
10:30 val. r.   L. Poskočimaitė, M. Poskočimas,  
          R. Poskočimas, G. Jonikaitė, Z. Jonikienė,  
          A. Jonikas, L. Trinkūnienė 
 Patarnauja: 
10:30 val. r.    Aldas Kr iaučiūnas 

Gruodžio 25 d. 
KALĖDŲ RYTO MIŠIOS 

 
Pirmasis skaitinys - Štai tavo Gelbėtojas ateina (Iz 62, 
11-12) 
Atliepiamoji psalmė - Šiandien šviesa nušvito: mums 
užgimė Viešpats. 
Antrasis skaitinys - J is išgelbėjo mus ... (Tit 3, 4-7) 

Evangelija - Piemenys rado Mariją, Juozapą ir  kūdikį 

(Lk 2, 15-20) 

 
Mišiolėliuose: 121 psl.  – Mišių maldos 
  404 psl. – Mišių skaitiniai  

LITURGINIS SAVAITĖS KALENDORIUS 
 
26 d.  K    Šv. Steponas, pirmasis kankinys  
 Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22  
 
27 d.  P     Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas 
 1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 1–8  
 
28 d.  Š    Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai 
 1 Jn 1, 5–2, 2; Mt 2, 13–18          
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PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS 
 Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas  

užsienio lietuvių katalikų sielovadai 

 
Brangūs broliai, seserys Kristuje, 
 

 štai jau sukanka dešimt metų nuo tos dienos, kai Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencijos nutarimu buvau paskirtas jos delegatu sielovadai užsienyje. Perėmiau pareigas, ku-
rias daugelį metų nuoširdžiai ir pasiaukojančiai ėjo vyskupas Paulius Baltakis, OFM. Jos 
leidžia man pažinti išeivijos rūpesčius ir viltis, konfliktus ir pasiekimus. Šis pažinimas - vi-
ena iš didžiausių Dievo dovanų mano gyvenime, už kurią Jam esu be galo dėkingas. 
 

 Šių dienų išeivija yra labai jauna. Ji sudaro net 76% visų emigrantų tarp   
15 ir 44 metų amžiaus, išsibarsčiusių 42 kraštuose. Eurazijos žemyne turime lietuviškų 
parapijų arba misijų Airijoje, Belgijoje, Danijoje, Islandijoje, Italijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, taip pat Lietuvos etninėse žemėse  - Pe-
lasoje ir Gervėčiuose, Punsko-Seinų krašte ir Karaliačiuje. Šiaurės Amerikoje Jungtinės Amerikos Valstijos glaudžia 37 
parapijas / misijas, o Kanada - 6 parapijas su daugybe misijų. Pietų Amerikos žemyne yra 2 lietuvių parapijos Argentinoje, 
taip pat Urugvajuje ir Brazilijoje, ir trys misijos tolimoje Australijoje. Iš viso - 66 parapijos arba misijos, kurias aptarnauja 51 
lietuvis katalikų kunigas. Be abejo, yra ir daugiau kunigų ir vienuolių, bet daugelis jų garbingo amžiaus arba nedirbantys lie-
tuviškose parapijose. Labai apgailestauju, kad šiuo metu nepajėgiame aptarnauti visų lietuviškų bendruomenių. Bet širdį rami-
na faktas, kad jūs, broliai ir seserys, pasauliečiai, nenuleidžate rankų ir jungiatės tarpusavyje sielovadinei veiklai, bendradarbi-
aujate su Lietuvių bendruomenių apylinkėmis bei vietinėmis institucijomis, diplomatais, kurie padeda vienokiu ar kitokiu 
būdu gyventi dvasinį, sakramentinį gyvenimą. Gražus pavyzdys - Suomija. Jei nebūtų bendradarbiavimo tarp Lietuvos am-
basados ir Helsinkio lietuvių bendruomenės, nebūtų ir lietuviškų Mišių Helsinkyje. Tai tik vienas iš daugelio pasigėrėtinų 
bendradarbiavimo pavyzdžių. 
 

Džiaugiuosi galėdamas susitikti su Jumis, aplankyti Jus skirtingose pasaulio vietose. Džiaugiuosi bendravimu su 
Jumis. Jūsų mintys, išgyvenimai mane kasdien verčia apie daug ką susimąstyt, daug ką nunešti prie Viešpaties altoriaus. Do-
vanokit, jei kas buvo ne taip iš mano pusės šiais, praėjusiais metais. 
 

Matydamas tokį didelį mūsų paplitimą pasaulyje, mūsų dvasinius ir materialinius poreikius, kreipiausi į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją su pasiūlymu ir prašymu liturginiame Bažnyčios kalendoriuje įvesti Maldos už lietuvius pasaulyje 
sekmadienį. Esu dėkingas Lietuvos vyskupams, kad šiam pasiūlymui buvo pritarta ir nuo 2014 metų Maldos už lietuvius pa-
saulyje sekmadienis bus švenčiamas kasmet pirmąjį kovo sekmadienį. Šis sekmadienis par inktas neatsitiktinai - šią 
dieną dažniausiai  lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo, Švento Kazimiero šventę, kuri kalendoriuje iš 
tikrųjų minima kovo 4 d.  Jo garbei pavadintos devynios užsienyje esančios parapijos arba misijos, taip pat Šv. Kazimiero 
kolegija Romoje, kapinės Čikagoje bei 2 šeštadieninės lietuvių mokyklos. Jo vardu pavadinta net ir Tėvų Pranciškonų provin-
cija! Nuo 1636 m. Šventasis Kazimieras Bažnyčios prašomas būti ypatinguoju mūsų tautos užtarėju pas Viešpatį, o nuo      
1948 m. - Lietuvos jaunimo globėju. Turint minty, kad mūsų tauta pirmą kartą istorijoje taip plačiai ir gausiai yra išsibarsčiusi 
po visą pasaulį bei kad didžioji išeivijos dalis yra jaunimas, tikiu, kad Švento Kazimiero užtarimas šiandien kaip niekada yra 
svarbus ir reikalingas. Tikiuos ir viliuos, kad Šventas Kazimieras savo užtarimu suartins mus visus, kad ir toli esančius vienas 
nuo kito, ir neprarasime savo tautos dvasios ir sąlyčio taškų su tėvų ir protėvių Lietuva. 
 

Sveikinu Jus, brangūs tautiečiai, su artėjančiom Kalėdom. Lai kasmet kūdikėliu gimstantis Kristus primena mums, 
kad Dievas visada yra jaunas ir savo jaunatviškumu teikiantis viltį, kviečiantis mus išsaugoti savyje jaunystės dvasią, kvie-
čiantis rūpintis jaunomis savo tautos atžalomis, palaikyti jas, kad ir kur jos bebūtų, Lietuvoje ar užsienyje, nes jos - kiekvieno 
mūsų ir kiekvienos tautos viltis bei ateitis.  
 
 Su Šventom Kalėdom! Su amžinos Dievo jaunystės švente! 
 

Prelatas Edmundas J. Putrimas 
 



2013                                                                      DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ  

ŠVENTOS MIŠIOS 

PRADŽIA IR ŽODŽIO LITURGIJA 

Mišių pradžios giesmė 
J. Naujelis ,,Sveikas Jėzau gimusis”     
 
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.                                  

 4 

         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 Mišių:  Šiandien mums gimė Išganytojas. 
    Jis yra Viešpats Mesijas. 
Kalėdų ryto:   Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats. 

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

 Visuotinė tikinčiųjų malda (po k iekvieno kreipinio atsiliepiame): 
   Visi:  Išklausyk mus, Viešpatie! 

  5 
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                                            AUKOS LITURGIJA 
(visi atsisėdame) 

Aukojimas 
 
Kunigas: Garbė tau, Dieve, visatos Kūrėjau! Iš tavo dosnumo turime duonos, 
     kurią aukojame tau. Tas žemės ir žmogaus darbo vaisius taps 
mums      gyvybės duona.  
Visi:        Garbė tau, Dieve, per amžius!  
Kunigas: Garbė tau, Dieve, visatos Kūrėjau! Iš tavo dosnumo turime vyno, 
kurį      aukojame tau. Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums 
     dvasiniu gėrimu.  
Visi:         Garbė tau, Dieve, per amžius!  
Kunigas:  Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai    
     priimtų mano ir jūsų auką.  
Visi:        Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul ji teikia jam garbę 
ir       šlovę, o mums ir visai Bažnyčiai – dvasinę naudą.  

Komunija (stovime) 
Kunigas:    Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus  šmokė: 
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 kalti-
 ninkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. 
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 ATNAŠŲ MALDA 
(visi atsistojame) 

Kunigas:   ... viešpatauja per amžius. 
Visi:         Amen  

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

Dievo Avinėli  
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Pasigailėk, pasigailėk, pasigailėk mūsų. (2 kart.) 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę, mums 
suteik. (atsiklaupiame) 

Mišių pabaigos giesmė    
J. Naujalis ,,Linksma giesmė”                                                         

 
 
  
 
 

Komunijos giesmė (sėdime) 
Komunijos malda (stovime) 
Palaiminimas (stovime) 
Telaimina Dievas visus susirinkusiuosius, dalyvavusius šiose šv. Mišiose. 
 
Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi: Ir su tavimi. 
Kunigas: Tepalaimina jus visagalis Dievas - Tėvas, ir Sūnus, ir 
Šventoji Dvasia. 
Visi: Amen. 
Kunigas: Telydi jus Viešpaties malonė. 
Visi: Dėkojame Dievui. 

Kunigas:   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. 
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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. 
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2013-ieji PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE  

 

        Bendruomenės šventės     
 Ryškiausia metinė šventė – Bendruomenės 
diena rugsėjo mėnesį, kai vietoj trejų Mišių 
sekmadienį švenčiamos vienerios PLC kiemelyje. 
Vaišės, tarnysčių mugė, meno projektas (lentelių 
mozaika su žodžiais ir votais). Šiemet lijo, ji 
sutapo su Šiluvos atlaidais Čikagoje, tad buvo tik 
maždaug pusė tiek dalyvių kaip pernai.  

 Nauja jau-
nų šeimų sukvies-
ta šventė – Šv. 
Valentino dieną 
(vasario 14 d.), 
kai dalyvavo visai 
neseniai vedę ir 
sutuoktiniai, tą 
dieną švenčiantys 
60 m. vedybinę 
sukaktį. Sielova-
dos srityje Taiyda 
ir Ričardas Chia-
pettos iš arkivys-
kupo gavo jauni-
mo sielovados gar
-bės pažymėjimą. 

  Kukliai pravedamos Betliejaus taikos 
liepsnos apeigos, kai skautai ir skautės atneša iš 
tikrojo Betliejaus atgabentą ugnį. 
 Kūčių vakarą misija kasmet vakarienei 
sukviečia toli nuo namų esančius, namuose 
nešvenčiančius ir norinčius kartu Šv. Kalėdų 
sulaukti.  
 
 Sielovados tarnybos misijoje. 
 Vasaros viduryje sužinota, kad kapelionas 
kun. A. Saulaitis, SJ baigs savo pareigas misijoje 
ir jėzuitų siunčiamas į Lietuvą. Rugpjūtį kapelioną 
pavadavo kun. Algis Baniulis, SJ, kuris  2014 m. 

sausio 8 d. Atskrenda į Čikagą ir taps ketvirtuoju 
misijos kapelionu, kaip tik misijos 25-tų metų 
sukaktį.  
 Grasilda Reinytė-Petkienė baigė magistro 
studijas Lojolos universitete ir sielovados magist-
ro laipsnį. Ji toliau tęsia Čikagos arkivyskupijos 
studjų programą ,,Lay Ecclesial Ministry“ Uni-
versity of St. Mary of the Lake seminarijoje. Ses. 
Laimutė Kabišaitytė baigė dviejų metų arkivys-
kupijos sielovados programą ,,Called and Gifted“ 
University of St. Mary of the Lake. Abi jos rengia 
jaunimą sakramentams: ses. Laimutė - Pirmajai 
Komunijai, G. Reinytė-Petkienė - Sutvirtinimui. 
Jau dešimt metų jos abi veda Biblinę stovyklą. 
Daiva Kisielienė ruošia šeimas Krikštui. 

 Didžiąją savaitę vėl talkino katalikų radijo 
programos vedėjas kun. Julius Sasnauskas, OFM iš 
Vilniaus. Kas gruodį misiją aplanko Lietuvos-
Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus, 
SJ. Pastovi talka misijoje – prieš metus iš Lietuvos 
Čikagon dirbti atvykęs kun. Gediminas Keršys, 
vadovaujantis Mišioms bent kartą per mėnesį. Jis 
taip pat talkina Marquette Park, Brighton Park 
bažnyčiose, o nuo š. m. gruodžio 15 d. ir Čikagos 
šiaurėje.  
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  Seminarai bei kursai 
  Kiekvieną sausį – vasarį ses. Janina 
Golubickytė praveda arkivyskupijos patvirtintus 
Komunijos dalintojų bei ligonių lankytojų kursus, 
o dalyviai įsipareigoja trejus metus šią tarnystę 
vykdyti.  Aldona Zailskaitė vadovavo seminarui 
skaitytojams, patarnau-
jantiems sekmadienio, 
švenčių ir šiokiadienių 
Mišiose ar pamaldose.  
 Visas būrys misi-
jos narių lavinosi arki-
vyskupijos parapijų va-
dovų seminaruose, ypač 
domėdamiesi jaunimo 
bei imigracijos klausi-
mais.  Psichologinės bei 
dvasinės pagalbos drau-
gija kas mėnesį kamba-
ryje „Pas Prelatą“ parūpina psichologę, socialinę 
darbuotoją ar kitą asmenį konsultacijoms bei 
pasitarimams. 
  Misija padėjo Užsienio lietuvių sielova-
dos vadovui prel. Edmundui Putrimui balandžio 
mėnesį sukviesti JAV lietuvių sielovados suvažia-
vimą, prasidėjusį maldos bei Taizė giesmių 
vakaru bažnyčioje. 
 
 Tikėjimo ugdymas 
  Kartu su Pirmosios Komunijos vaikų bei 
Sutvirtinimo jaunimo ruoša šių šeimų tėveliai 
susirenka į pokalbius su kunigu ar kita sielova-
dininke drauge gilintis į klausimus bei tikinčiųjų 
auklybos rūpesčius. 
 Apie 90 mokinių dalyvauja Biblinėje 
stovykloje tarp Kalėdų ir Naujų Metų. Čia jie 
piešia, vaidina, aptaria, dirba rankdarbius, gieda ir 
kitaip įsigilina į tų metų pagrindinę mintį (2014 – 
Draugystė).  
 Kun. G. Keršys vedė kelis susitelkimo 
vakarus, ses. Ignė Adventą papildė pokalbiais, 
filmuku, malda. Šiemet mokinukų žvaigždutėmis 
papuošti bažnyčios langai tiko tradicinėms 
Advento stotims pagal Marijos giesmės „O 
priegiesmius“. 2013-2014 metai Čikagos arki-
vyskupijoje – Šeimos ir tvirtų katalikų tėvų metai. 
Kapelionas vasarą susitinka su kiekvienu 
Sutvirtinimo kandidatu pasikalbėti apie sakra-
mentui ruošą. 
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 Išskirtiniai renginiai 
  ,,Sriubos pietūs“ suteikia progą Sutvir-
tinimo kandidatams patarnauti virtuvėje ir prie 
stalo, o dalyviams sutelkti lėšų vargdienių val-
gykloms Lietuvoje. Programoje – giesmės ir vaiz-
deliai iš Carito stotelių Vilniuje.  

 Motinos dieną mi-
sijos paruošti pusryčiai, 
Gavėnios penktadieniais 
žuvies vakarienės pabend-
rauti ir kukliai maitintis 
jau keli metai sukviečia 
nekintantį dalyvių skaičių.  
 Misijos choras kar-
tu su ,,Vyturio“ vaikais 
paruošia kalėdinį koncertą, 
vaikų choras mokslo me-
tus baigia programėle ir 
vaišėmis. Jaunimo Mišios 

vyko vasarį ir lapkritį su mėgstama muzika, 
pritaikytomis apeigomis ir vaišėmis.  Labai uolus 
būrelis ne tik rūpinasi vargdieniams surinktą 
maistą į Lemonto miestelio ar seserų kazimie-
riečių sandėliuką nuvežti, bet 
pravedė didžiulį vajų visoje apy-
linkėje, parūpindami keturiems 
mėnesiams maisto prekių bei 
lėšų. 
  Kapeliono ir Jūratės 
Kuodytės knyga ,,Slenkstis“ 
buvo pristatyta PLC, Washing-
ton, DC ir Cleveland, OH li-
kusios pajamos paremia misiją. 
 
 Susitelkimo valandėlės 
  Per Adventą ir Gavėnią įprastą dalyvauti 
susimąstymo bei maldos programėlėse. Abiem  
laikotarpiais būna Susitaikymo sakramento 
(išpažinties) bendruomeninės pamaldos su keliais 
talkinančiais kunigais. Vėlinėms susirinko bent 
500 žmonių. Tad net pritrūkome žvakučių. Po 
Mšių kamerinis choras suruošė giesmių pusva-
landį prieš maldas ir giesmes su žvakutėmis 
Kryžių kalnelyje. 
 Moterų būrelis bažnyčioje meldžiasi ir 
gieda trečiadienį 6 val. v. Maldų knyga, visuomet 
padėta bažnyčios gale, pildoma prašymais, pa-
dėkomis, dvasingomis mintimis. 
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  Misijos gyvenimas 
  Visuotinis narių ir veiklos bei finansų 
ataskaita vyks 2014 m. sausio 20 d. po 11 val. r. 
Mišių. Misijų sekmadienį bažnyčios sienos buvo 
papuoštos pasaulio žemėlapiais su lietuvių misio-
nierių bei savanorių pavardėmis. Po baisios 
audros buvo renkamos aukos Filipinų gyvento-
jams. 
  Misija dalyvauja Kaziuko ir Kalėdų mu-
gėse, platindama knygas, religinius daiktelius, ka-
lėdaičius, misijos suvenyrus. Prie bažnyčios durų 
visada padėti katalikiški žurnalai ,,Artuma“, ,,Bi-
tutė“, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Ateitis“, šeštadie-
ninis ,,Draugas“, įvairūs lankstinukai. Giesmynai, 
sudėti naujuose vežimėliuose, lengvai paseikiami. 
Įeidami Mišioms tikintieji juos pasiima, kad 
galėtų pilniau, sąmoningiau liturgijoje dalyvauti. 
Sekmadienio Mišios įrašomos internete, tad 
galima klausytis adresu: www.alietuvis.com arba 
rasti misijos tinklalapyje 
www.matulaitismission.com.  

 Gruodžio 15 d. Čikagos šiauriniuose prie-
miesčiuose veiklą pradėta nauja misija. Mišios 
kas trečią mėnesio sekmadienį 2 val. p. p. vyks 
Santa Maria del Populo bažnyčios koplyčioje, 
Mundelein, IL. 
 
 Misijos ūkis 
  2013 metų vyskupijos metinis vajus ,,Ca-
tholic Appeal“ labai dosniai parėmė vyskupijos 
darbą, švietimą, ugdymą. Misijai sugrįžo per 
7,000 dol., permokėtų virš nustatytų 13,000 dol. 
Sausio mėnesį misijos savanoriai pradės ruoštis 
arkivyskupijos vajui ,,To Teach Who Christ Is“, 
kuris bus skirtas švietimui ir parapijoms bei 
misijoms remti. Jis baigsis apie Sekmines. Misijai 

skirta surinkti 130% 
metinės rinkliavų 
apyvartos. 60% lėšų 
liks misijoje, tad da-
linai padės padengti 
didelį rūpestį – PLC/
bažnyčios priekinės, o 
gal ir galinės sienų 
remontą. 
  Gražiai atnau-
jintas a. a. prel. I. 
Urbono butukas zak-
ristijoje, tinka ne tik 
mažiems būreliams 
(šeimų ruošimo Krik-
štui, ,,Alanono“, su-
augusių ruošimo Sak-
ramentams) susitikti, 
bet ir savoms suei-
goms, posėdžiams, 
kartais ir  svečiams 
kavute pavaišinti. 
  Misija apsiėmusi įnašu rūpintis kun. 
Gedimino Keršio išlaikymu. 
 
 Misijos duomenys 
  2013 m. pabaigoje misija turi 853 narius 
(šeimas ar pavienius asmenis), kurių 150 pasisakė 
ligi šiol nedaug dalyvaujantys. Pirmų Komunijų 
buvo 73, sutvirtintų - 33, krikštynų - 40, santuokų 
- 5, laidotuvių - 66, įskaitant ir asmenis iš tolimų 
vietovių, turinčius kapavietes Šv. Kazimiero 
kapinėse.  
 Tikybos pamokas Maironio lituanistinėje 
mokykloje  lanko 100 mokinių penktadienio va-
karais, 400 mokinių - šeštadienio rytais. 
 
 Misijon kvietimas 
 JAV galioja paprotys priklausyti parapijai 
(ar misijai). Sakramentams priimti bei švęsti 
reikalinga būti paarpijos ar misijos nariu, kaip ir 
imigracijos įstaigai misijos liudijimui gauti. PLC 
ir mūsų misijoje daugybė galimybių savanoriauti, 
proginiai ar pastoviai prisidėti, remti kurį tai darbą 
ar sielovadą, renginį ar šventę. Svarbiausia, 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje džiau-
giamės kiekvienu, mažu ir dideliu, sutinkančiu 
tikinčia dvasia drauge Dievui dėkoti ir Viešpatį 
garbinti malda, giesme, darbu, tarnyste. 

 



 

Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės (tel. 630-243-1070). 
Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui bei suaugusiųjų įkrikščio-
ninimo programos vadovė - Grasilda Reinytė-Petkus 
 (tel. 630-257-5613). 

 

Misijos svajonė - bent kartą per metus suburti 
daug jaunų žmonių jaunimo Mišioms 

KRIKŠTAS 

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

SANTUOKOS SAKRAMENTAS 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v. 
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. r. Bendruomeninės 
apeigos per Adventą ir Gavėnią. 

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 

Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį per visas trejas Mišias bei antrą 
mėnesio šeštadienį ir sekmadienį 1 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 

 

Kapelionas kun. Antanas Saulaitis, SJ -  
tel. 630-257-5613.  
Kapelionas būna zakristijoje prieš ir po šv. Mišių. 
Šeštadienį ir sekmadienį nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v. 
Misijos seselės: Laimutė Kabišaitytė ir Judita Zabitaitė  - 

tel. 630-243-1070 

Sielovada: Grasilda Reinytė - tel. 630-257-5613 

Zakristijonai: Ignas Budrys, Valius Razma, Laima 
Trinkūnienė, Remigijus Poskočimas, Alvydas Jonikas,  
Venecijus Jonaitis   
Jūratė Grabliauskienė (Misijos choro vadovė) - 

 tel. 630-362-4691.  

Misijos choro pirmininkas - Rimantas Ramanauskas 

Darius Polikaitis (choro „Vyturys“ vadovas) 

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

Aušrelė Jonynaitė (sąskaitininkė) 

Remigijus Poskočimas (finansų pirmininkas) 

Laima Apanavičienė (žiniaraščio redaktorė) -  

tel. 708-296-3192 

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

ŠVENTOS MIŠIOS 

Kiekvieną pirmadienį nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v. 
vyksta vienos valandos  
               Švenčiausiojo Sakramento adoracija  
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  Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission  #512190 
  14911 127th Street 
  Lemont, IL 60439 
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