
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Aldoną Podsadecki      (S.Kopera) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
   †Danutę Keršienę (15 m.)     (dukra)   
   †Oną Anskienę      (Stanevičių šeima) 
   padėkos intencija      (GJ) 
   †Ireną ir Česlovą Šalčiūnus     (šeima) 
   †Danielių ir Petronėlę Pečiulius    (dukra)   
   †Vytą ir Onutę Marcinkevičius    (O.Pečiulytė) 
   †Rimą Zavytę     (G.Gaižutienė) 
   Viešpaties palaimos Sofijai Augaitienei švenčiant 102 gimtadienį (A.Ratavičius) 
   †Petrą Jurėną      (šeima)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 3  (3373)  Sausio 17 d. 2021 

II EILINIS SEKMADIENIS  -  B 
 Kiek daug šioje ištraukoje žodžių galinčių duoti peno 
mūsų mąstymui. Tai ir Jono Krikštytojo tvirtimas: „Štai 
Dievo Avinėlis“ ir Jėzaus klausimas: „Ko ieškote?“ bei 
pakvietimas: „Ateikite ir pamatysite“. Jonas pats krikštijo 
atgailos krikštu. Bet dabar jis nurodo Dievo Avinėlį, tai yra 
tą, kuris naikina nuodėmę. Jėzus paklausia jų: „Ko ieškote?
“. Pagrindinė mokinio užduotis yra tyrinėti ir ieškoti, dėl šito 
jis turi visa kita palikti. Tad dviem Jono mokiniams atėjo 
laikas pakeisti mokytoją. O juk ir jis pats kviečia: „Ateikite 
ir pamatysite“. Tai tam tikra kelionė. Kelionė mokinių, kurie 
nesustoja, neapsipranta, o eina pirmyn. 
 Kiek daug veiksmo šioje ištraukoje. Tai taip pat gali 
įkvėpti mus apsispręsti gyvenimo kryžkelėse. Tiesa, visų 

pirma jas reikia pamatyti. Jonas Krikštytojas buvo geras mokytojas. Jis mokėjo savo 
mokiniams parodyti išsišakojančius kelius. Iš pradžių visi trys tik stovi, bet tik Jonas ištaria: 
„Štai Dievo Avinėlis“, mokinių akivaizdoje ima vertis pasirinkimas: kai ką jie jau turi palikti, 
kai kur pajudėti. Būtų galima dar pasakyti, kad Andriejus ir Jonas buvo geri mokiniai. Jie 
pastebėjo - štai naujas mokytojas. Jie seka Jėzumi, apsistoja pas jį, o netrukus Andriejus ims 
ieškoti savo brolio. 
 Yra dar vienas smulkmenėlė šioje ištraukoje, kuri atrodo kaip koks prielipas ar 
spuogas. Tai sakinys: „Tai buvo apie dešimtą valandą“. Koks mums skirtumas žinoti, kad tai 
įvyko dešimtą valandą (mūsų laiku ketvirtą popiet) kai tiksliai nežinome nei metų, nei 
menėsio, nei savaitės dienos? Mano naudojama Biblija pateikia tokį aiškinimą: „Pirmasis 
susitikimas su Jėzumi Jonui buvo toks įspūdingas ir lemiamas, jog jis įsidėmėjo net valandą“. 
Sutinku, tačiau noriu kai ką pridurti. 
 Ši ištrauka dvelkia tam tikru lengvumu. Atrodo, kad žodžiai, apsiprendimai ir 
veiksmai labai sklandžiai išnyra vienas iš kito. Viskas einasi tarsi per sviestą. Išties tai 
primena vaikystę. Tokiu atveju aš nežvilgčioju į laikrodį. Jis yra nereikalingas. Juk ir sakoma 
- laimingi laiko neskaičiuoja. Tačiau yra priešingai, kai turiu apsipręsti už kažką labai didingo 
ir dėl to baiminuosi. Tuomet imu skaičiuoti: kaip ir kuomet tai padarysiu. Tada apgalvoju 
detales. 
 Kaip buvo dešimtą valandą prieš maždaug du tūkstančius metų? Mano spėjimas būtų 
toks. Būta tam tikro sklandumo, tam tikro „ėjimo kaip per sviestą“, nes Kristus patraukia, 
gimsta troškimas atsiliepti, tačiau yra ir kita pusė. Kiekvienąsyk pasirinkdmas turiu 
apsvarstyti, stabtelėti savo viduje, ir todėl Jonui išsprūsta - tai įvyko dešimtą valandą. Tegul 
taip nutinka ir mums.       kun. Rimgaudas Šiūlys
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Ateinu, Viešpatie, vykdyti tavosios valios.



“Kai	būnam	dosnūs,	duodi	mums	gausiai”	-	
Šv.Pranciškaus	malda	

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje  

sausio 5-14 d.d. 

Parapijai (7 vokeliuose) - $ 285 
Per bankus - $ 1,565 

a.a.Aldonos Podsadecki atminimui 

 draugai ir artimieji parapijai  

aukojo - $230 

DĖKUI 

 remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	316,944	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (sausio 18): 7 v.v. †Darią 
Chodočinskas (O.A.Vyšniauskas); †Mary 
Anne Kušlikis (A.E.Bubulis); 
ANTRADIENIS (sausio 19): 7 v.v. už 
gyvus ir mirusius geradarius; †Eugenijų 
Čuplinską (šeima);  
TREČIADIENIS (sausio 20): 7 v.v. 
†Laimą Mačionienę (H.Simanavičienė); 
KETVIRTADIENIS (sausio 21): †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †Zenoną Kučinską 
(D.Kučinskas); 
PENKTADIENIS (sausio 22): 7 v.v. 
†Sofiją Styrienę, Adą Ledienę ir Adelę 
Karauskienę (E.Benetis);  
ŠEŠTADIENIS (sausio 23): 9 v.r. †Mary 
Anne Kušlikis (L.Underis); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (sausio 24): 9 v.r.;  11 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius; †Elenutę 
Krikščiūnienę (“Kretinga”); už Samulevičių 
šeimos mirusius (Samonių šeima); †Manuel 
Barata Rodrigues (Akelaičių šeima); 
†Alfredą Stanevičių (15 m.) (A.G.Valavičiai); 
† Te k l ę P a u l i u k o n y t ę - K a l v i n s k i e n ę 
(O.Pečiulytė); †Shela Stephen (D.D.Danaitis-
Stacey); Bronių Karasiejų (R.J.Karasiejus).

	Mieli	parapijiečiai,	 	siekiant	suvaldyti	COVID	19	viruso	plitimą,	Ontario	
provincijos	 valdžia	 paskelbė	 reikalavimą	 uždaryti	 visas	 įstaigas	 ir	
darbovietes,	 išskyrus	 tas,	 kurios	 teikia	 būtiniausias	 paslaugas.	
Apgailestaujame,	kad	tai	apima	ir	mūsų	bažnyčią	bei	parapijos	raštinę.			
	 	 Tai	 labai	 skaudus,	 tačiau	 reikalingas	 sprendimas	 mūsų	 tikėjimo	
bendruomenei.	 Šiuo	 sunkiu	 laikotarpiu,	 kviečiame	 kreiptis	 e-mailu:	
resparish@prisikelimas.ca	arba	telefonu:	416-533-0621.		
	Broliai	pranciškonai	toliau	privačiai	aukos	Šv.	Mišias	parapijiečių	ir	savo	
intencijomis.	Sekmadienio	Mišias	transliuojame	internetu	-		
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/.			
		Primename	ir	apie	kitą	virtualaus	bendravimo	galimybę		-	
Internetinė	svetainė:	www.prisikelimas.ca	
Facebook	Grupė:	https://www.facebook.com/groups/
prisikelimo.parapija	
	Mišių	įrašai,	transliacijos	https://www.youtube.com/channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g?	
Paieška:	Prisikelimo	Parapija,	Tevai	Pranciskonai	
	 Likime	saugūs	ir	sveiki…		Viešpats	telydi	ir	globoja	Jus	VISUS		

šiuo	sunkiu	metu	ir	veda	į	šviesią	viltį…

	 Prisikėlimo	 parapijos	 “Labdaros	 sekcija”	 suruošė	 NEGENDAMO	
MAISTO	vajų	padėti	apylinkės	stokojantiems.	NEGENDANTĮ	maistą	
galite	atnešti	bet	kada	ir	įdėti	į	dėžę,	padėtą	prie	parapijos	durų.										
	 	 	 	 					Dėkojame	visiems	prisidedantiems.

Malda Šv.Dvasiai 
Ateik, o Šventoji Dvasia! 

Ateik, Dievo stiprybe ir švelnume! 
Ateik Tu, kuri esi išsyk judėjimas ir ramybė! 

Atnaujink mūsų drąsą, 
Pripildyk mūsų vienatvę pasaulyje, 
Sukurk mumyse artumą su Dievu! 
Mes jau nesakome kaip pranašas:  

„Ateik iš keturių vėjų“, 
Tarytum dar nežinotume, iš kur Tu ateini. 

Meldžiame: 
„Ateik, Dvasia, iš nukryžiuoto Kristaus šono žaizdos! 

Ateik kaip kvapsnis iš Prisikėlusiojo lūpų!“

 Pandemija paveikė mus visus, o ypač parapijos kaimynus 
“Labdaros” slaugos namuose. Dėl sveikatos apsaugos taikomų 
suvaržymų draudžiama lankyti slaugos namų gyventojus, tad 
daugelis pasiilgsta žmogiškos šilumos ir bendrystės. Todėl 
kviečiame visus prisidėti prie akcijos pradžiuginti senolius ir 

parašyti jiems sveikinimus Valentino dienos proga. Paruoštas korteles galite 
palikti dėžėje prie parapijos durų.   
   Lauksime jūsų sveikinimų iki vasario 7 d., kad užtektų laiko pašto karantinui. 
  Šio artimo meilės darbelio iniciatorė – Vida Dirmantaitė - Groen int Woud, 
kuri jau kelintą kartą vykdo tokį sumanymą. Pasak Vidos – nors tokie gerumo 
gestai maži ir paprasti, jie yra galingi. Šie sveikinimai pragiedrins mūsų 
kaimynų kasdienybę, suteiks džiaugsmo ir primins, kad jie neužmiršti. 
 Jei turite klausimų, rašykite Vidai – vidag@primus.ca 
      Dėkojame už Jūsų geraširdiškumą!

mailto:vidag@primus.ca
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Popiežiaus katechezė. Šlovinkime Dievą gerais ir blogais laikais 
 Dar viena Šventojo Tėvo bendroji audiencija be žmonių. Trečiadienio rytą iš Vatikano rūmų 
bibliotekos per internetą buvo transliuojama popiežiaus Pranciškaus katechezė apie šlovinimo maldą. 
 Trečiadienio katechezėje popiežius komentavo gana sudėtingą Jėzaus gyvenimo ir misijos 
momentą. Po pirmųjų stebuklų ir mokinių įtraukimo į Dievo karalystės skelbimą Mesijo misija 
išgyvena krizę. Netgi Jonas Krikštytojas suabejoja Jėzumi ir, pats tuomet būdamas kalėjime, per 
pasiuntinius paklausia Jėzų: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ (Mt 11, 3). Jam neramu; jis ima 
abejoti, ar tik nebus suklydęs. Gyvenime visada būna tamsių akimirkų, dvasios naktų, sakė Pranciškus. Kaip tik tokią 
akimirką dabar išgyvena Jonas. Evangelistas Matas sako, kad ir kaimuose ant ežero kranto, kur Jėzus dar visai 
neseniai padarė daugybę stebuklų, dabar jaučiamas priešiškumas (plg. Mt 11, 20–24). Tačiau kaip tik dabar, šią 
nusivylimo akimirką, Jėzus visus nustebina. Jis nesiskundžia, bet kreipiasi į Tėvą džiugia šlovinimo malda: „Aš 
šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei 
mažutėliams“ (Mt 11, 25). Pačiame krizės viduryje, kai daugybės žmonių, kaip ir Jono Krikštytojo, sielą apgaubė 
dvasios naktis, Jėzus ima šlovinti Tėvą. Kodėl? 
 Pirmiausia jis šlovina Tėvą už tai, kad jis yra dangaus ir žemės Viešpats. Jėzus džiaugiasi, nes žino ir jaučia, 
kad jo Tėvas yra visatos Dievas, o tai reiškia, jog ir jis pats yra Aukščiausiojo sūnus. Jėzus šlovina Tėvą ir dėl to, kad 
jis renkasi mažutėlius ir yra jų pusėje. Tai jis žino ir iš skelbimo patirties Genezareto ežero pakrantės kaimuose ir 
miesteliuose: išmintingais save laikantys žmonės yra įtarūs ir uždari, jie viską apskaičiuoja, o mažutėliai yra atviri, 
džiugiai priima Jėzaus skelbimą. Jėzus žino, kad tokia yra Tėvo valia. Dėl to jis ir džiaugiasi. Ir mes turime džiaugtis 
ir šlovinti Dievą, kai matome paprastus nuolankius žmones, džiugiai priimančius Evangeliją. Popiežius prisipažino, 
kad ir jis širdyje džiaugiasi, kai mato paprastus žmones, kurie leidžiasi į piligrimystes, nuoširdžiai meldžiasi ir gieda, 
kuriems galbūt trūksta daugelio dalykų, bet tikrai netrūksta nuolankumo, kuris juos skatina šlovinti Dievą. Bažnyčios 
viltis ir ateitis yra mažutėliai – tie, kurie nelaiko savęs geresniais už kitus, kurie žino savo ribotumą ir nuodėmes, 
kurie nenori kitiems primesti savo valios, kurie Dievą pripažįsta savo Tėvu, o kitus žmones – savo broliais ir 
seserimis. 
 Todėl tą akivaizdžios nesėkmės akimirką, kai visiškai tamsu, Jėzus meldžiasi šlovindamas Tėvą. Jo malda ir 
mus skatina kitaip vertinti savo pralaimėjimus, situacijas, kuriose nesugebame įžvelgti Dievo buvimo ir veikimo, kai 
atrodo, kad vyrauja blogis ir mes niekaip nesugebame jo sustabdyti. Jėzus, nors ir galėtų klausti Tėvą, kodėl jam 
nesiseka, nė kiek nesiskundžia, bet šlovina. Kas nors gal galėtų čia įžvelgti prieštaravimą, tačiau iš tiesų čia jokio 
prieštaravimo nėra. 
 Kam reikalingas šlovinimas? Mums ar Dievui? Eucharistijos liturgija skelbia: „Nors mūsų garbinimas tau 
nereikalingas, tačiau maloningai leidi mums reikšti tau dėkingumą. Tavęs mūsų gyrius nepadaro aukštesnio, tačiau 
mums patiems jis yra išganingas“ (Romos mišiolas, IV bendroji dėkojimo giesmė). Šlovinimo malda reikalinga mums 
patiems, sakė popiežius, primindamas ir tai, ką apie ją sako Katalikų Bažnyčios katekizmas: „Kas šlovina Dievą, 
dalijasi tyrų širdžių palaima: pirma negu Jį išvys garbėje, myli Jį jau tikėdamas“ (2639). 
Gal tai paradoksalu, tačiau šios maldos turime imtis ne tik tada, kai esame laimingi, bet visų pirma sunkiomis, 
tamsiomis akimirkomis, kai einant gyvenimo keliu tenka kopti į kalną. Tai irgi metas šlovinti. Kopdami į kalną, 
eidami sunkiu keliu, įveikdami iššūkius, prieisime iki prieš mus atsiversiančios naujos panoramos, pamatysime platų 
horizontą. Šlovinimas – tai tarsi kvėpavimas grynu oru: jis mus apvalo, atveria naujus akiračius, išvaduoja sunkumų 
įkalintą sielą. 
 Trečiadienio katechezėje apie šlovinimo maldą popiežius paminėjo ir šv. Pranciškaus „Saulės 
giesmę“ („Kūrinijos giesmę“). Asyžiaus neturtėlis ją sukūrė ne laimės akimirką, bet slegiamas sunkumų. Pranciškus 
buvo jau beveik apakęs, jo sielą buvo pradėjusi slėgti niekados anksčiau jo nepatirta vienatvė. Jo pamokslavimas 
nepakeitė pasaulio, vis dar daug žmonių gyveno nesantaikoje, o jis pats jautė, kad artinasi mirtis. Tačiau ir liūdesio 
slegiamas Pranciškus meldėsi. Kaip jis meldėsi? „Laudato si’ – būk pašlovintas, mano Viešpatie“. Pranciškus meldėsi 
šlovinimo malda, šlovino Dievą už viską, už visus jo kūrinius, taip pat už mirtį, kurią drąsiai vadino seserimi. 
 Šventieji ir šventosios mus moko, kad visada galime šlovinti, gerais ir blogais laikais, nes Dievas yra 
ištikimasis bičiulis, baigdamas katechezę sakė Pranciškus. Tai yra šlovinimo pagrindas – Dievas yra ištikimas 
draugas, ir jo meilė niekada nesibaigia. Jis visada yra su mumis, visada mūsų laukia. Sunkiomis ir tamsiomis 
akimirkomis turime drąsiai sakyti: „Garbė tau, Viešpatie“, šlovinti Viešpatį. Tai visada mums išeis į gera. 
(JM / Vatican News)



Parapija nėra atsakinga už 

užsakytas reklamas ar skelbimus

Lina Kuliavas - Sales Representative
Royal LePage Real Estate Services Ltd., 
Brokerage
416-762-8255 bus // 416-616-1600 cell
Lina@Kuliavas.com

		Čekius	rašant:	Resurrection	Parish,		
pasirenkant	kam	aukojate	MEMO	parašant:		

auka	parapijai	ar	Mišioms.	
		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	

pasirenkant	kam	aukojate	MEMO	rašant:	
Ateities	fondui,	vienuolynui,	remontams,	

Alkaniems,	Sielovadai,	stovyklai	“Kretinga”,	
Onkologijos	centrui	Klaipėdoje,		

pranciškonų	projektams	Lietuvoje.

Affiliated Insurance Management 
Namų, automobilių ir verslo draudimas 

 
• Prieinamos kainos 
• Profesinė patirtis 

• Asmeninis aptarnavimas 
• Lietuvių bendruomenės rėmėjai 

 

2012 metų Ontario Draudimo tarpininkavimo laimėtojai 
 

Kreiptis: 
Rimą Dresher - rimad@affiliatedinsurance.ca 
Ricką Dresher - rickd@affiliatedinsurance.ca 

905.845.4201 
          www.affiliatedinsurance.ca 

Raštinės	darbo	laikas:	
I	-	V		9:00	v.r.	-	4:00	v.v.	

Tel.:	(416)	533	0621	
Fax.:	(416)	533	7247	

Web:		www.prisikelimas.ca	
Email:	resparish@prisikelimas.ca		

Prisikėlimo	parapija		
1	Resurrection	Rd.,	Toronto,	ON.	M9A5G1

Klebonas:		br.kun.	Jonas	Šileika,	OFM	
		Vikarai:	br.kun.	Aurelijus	Kazimieras	Kasparavičius,	OFM	

		Ekonomas:	br.kun.	Raimundas	Bukauskas,	OFM	
					Dirbantys	Kunigai:	T.	Augustinas	Simanavičius,	OFM	

		Prel.	Edmundas	Putrimas	 																																																																													
Kun.	emeritas	Kazimieras	Kaknevičius																						
Diakonas:	Dr.	Kazimieras	Ambrozaitis			

Parapijos	raštinės	administratorė:	Gitana	Jūdvytytė
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