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TRYS KARALIAI - B
Ir štai žvaigždė, kurią jie matę užtekant, traukė pirma,
kol sustojo ties ta vieta,
kur buvo Kūdikis.
Viešpaties Apsireiškimo iškilmė tarsi išreiškia tai, ko
mes taip laukėme visą Advento laikotarpį. Ir tikrai, ko
gero, ne skanėstų ir ne gražesnių ar brangesnių dovanų,
bet daugiau šviesos – pasaulyje dieviškos šviesos, kurią
mums dovanojo Jėzaus gimimas. Jėzus pasauliui
pasirodo kaip Viešpats, kurio pasveikinti ateina
išminčiai. Apie tai kalbama ne tik šios dienos
Evangelijoje, bet tai patvirtina ir pranašo Izaijo žodžiai: Tautos ateis prie tavosios šviesos ir
karaliai – prie tavojo tekančio spindesio. Pakelki akis, pažvelki aplinkui! Visi renkasi eiti pas
tave. Apguls tave kupranugarių vilkstinės, Midjano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Šebos,
auksu ir smilkalais nešini, – jie paskelbs VIEŠPATIES šlovingus darbus. (Iz 60,3-6)
Užgimęs Kūdikis, tai yra jo gimimas Betliejuje, ir gan paprastas apsireiškimas pačiu
nuostabiausiu būdu apreiškia mums Dievo meilę. Meilę kurią mums teikia Dievas, taip
pamilęs pasaulį, kad į žmonių rankas atidavė savo viengimį sūnų.
Apie tai, jog Senojo Testamento pranašai skelbė Viešpaties atėjimą, jau užsiminiau, bet tai
mums praneša ir Matas savo Evangelijoje, beje, Matas vienintelis iš keturių evangelistų
aprašė išminčių epizodą. Jis siekė išryškinti vieną svarbiausių Evangelijos temų: skirti ją
žydams, primindamas, kad Jėzus yra tikrasis Viešpats, kurio jie laukė.
Kai iš Rytų atkeliavę išminčiai klausinėjo Erodo: Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes
matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti, jie tikėjosi Jį rasti tarp kitų valdovų ir
karalių, o pasirodo, buvo kiek kitaip, Jo nebuvo Erodo rūmuose.
Mes atvykome Jo pagarbinti, pamatyti tai, kas buvo iš anksto paskelbta, jog gims naujas
Karalius. Tikrai ne toks valdovas, kokius mes esame įpratę matyti, bet tikrasis Viešpats, tas
pats Dievo Avinėlis, kuris atnešė pasauliui šviesą.
Bet juk kiekvienas ateina prie Jo ne baimės vedamas, o meilės ir nuolankumo trokštantis.
Taip padarė ir išminčiai, vėliau supratę, kur reikia ieškoti Kūdikėlio Jėzaus: Įžengę į namus,
pamatė Kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė
savo brangenybių dėžutes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Šventojo Rašto egzegetai čia įžiūri simboliką: auksas - Jėzui kaip karaliui, smilkalai - kaip
Dievui, mira - kaip mirtingam žmogui.
Eugenijus Markovas SJ

Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.
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ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS
PIRMADIENIS (sausio 4): 7 v.v. †Darią
Chodočinskas (J.G.Stasiulevičius); už
Burauskų ir Samulevičių šeimos mirusius
(T.V.Samoniai);
ANTRADIENIS (sausio 5): 7 v.v. už
gyvus ir mirusius geradarius; †Marijoną
Janeliūnienę (Ramona ir Rūta);
TREČIADIENIS (sausio 6): 7 v.v. †Juozą
Žemaitį (G.Kobelskis);
KETVIRTADIENIS (sausio 7): †Donatą
Vaiciekauską (žmona);
PENKTADIENIS (sausio 8): 7 v.v.
†Edvardą Pečiulį (Jaglowitz šeima);
ŠEŠTADIENIS (sausio 9): 9 v.r. †Mary
Anne Kušlikis (I.Poškus); 5 v.p.p. “Vilnius
Manor”;
SEKMADIENIS (sausio 10): 9 v.r. †Praną
(25 m.) ir Juzefą (20 m.) Dovidaičius
(dukros); 11 v.r. už gyvus ir mirusius
p a r a p i j i e č i u s ; † R o m u a l d ą Tu m p ą
(V.Skukauskas); †Eleną Krikščiūnienę
(V.Karosas); †Mary Anne Kušlikis
(D.Pranaitis ir S.Brough); padėkos
intencija (Rūta); †Sofiją ir Juozą Olekus
(O.Oleka).

“Ateities fondas” - $ 316,944
R.Rygelis, D.Kučinskas,
A.R.Sapijonis E.Benetis - $ 2,900
DĖKUI JUMS…
“Kai būnam dosnūs, duodi mums gausiai” Šv.Pranciškaus malda

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje
gruodžio 19 - 29 d.d.
Kalėdų proga
Parapijai (17 vokeliuose) - $ 4,250
Per bankus - $ 1,260
eTransit - $ 2,410
J.K.Gataveckai parapijai aukojo - $ 10,000
DĖKUI
remiantiems parapijos veiklą

Naujųjų 2021 Metų proga linkime,
Užgimusiam Viešpačiui lydint,
nuoširdžiai vertinti tai, ką turite,
tęsti tai, ką pradėjote,
ir neprarasti vilties, kad 2021 metai
bus kupini sveikatos ir gausios bendrystės!
Tikėjimo, Meilės ir Vilties 2021-aisiais…..
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…

“Gero žmogaus širdis yra Dievo šventykla šioje žemėje.”
/Mad.Neckar/

Dėkojame JUMS VISIEMS už buvimą kartu, nors ir nuotoliniu
būdu, gausias dovanas, aukas ir maldas per visus 2020 metus ir
ypatingai Šv. Kalėdų tarpšventiniu metu…
Gražių, ramių, sveikatos ir
Viešpaties malonės pripildytų 2021 metų!
br.kun. Jonas Šileika, ofm; klebonas
ir Tėvai pranciškonai

"Kaip būnam dosnūs, duodi mums gausiai"
Šv.Pranciškaus malda
Dėkojame JUMS VISIEMS už Jūsų dosnias aukas, skirtas alkaniems
Lietuvoje. Suaukota - $ 5,225.

Esant suvaržymams stengiamės Jus
pasiekti Šv.Mišiomis ir giesmėmis. Todėl labai
dėkui visiems giedoriams, vargonininkei
Ilonai Beres, vadovei Daliai Viskontienei;
Šv.Mišių transliuotojams Andriui Kaknevičiui,
Arūnui Pabedinskui ir Kazimierui Sendai.
Dėkui už maldas ir keliavimą kartu…

Dėkui “Paramos” bankui už $15,500,
skirtą Prisikėlimo parapijai 


“Kretingos”
stovykla
dėkoja
“Paramos” Bankui už $ 13,000

Popiežius pranešė apie būsimus
šeimos metus
Popiežius Pranciškus
sekmadienį, gruodžio 27-ąją, Šventosios
šeimos šventės dieną, pakvietė
Šventosios šeimos pavyzdžiu iš naujo
atrasti šeimos branduolio ugdymo vertybę.
Kalbėdamas sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties
Angelo“ maldą popiežius patikino, jog ši šventė
mums primena santuokinės ir šeimos meilės idealą,
apie kurį kalba prieš penkerius metus paskelbtas
apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“.
Kovo 19 dieną sukanka „Amoris
laetitia“ pasirašymo penktosios metinės, priminė
popiežius ir pridūrė, kad bus minimi „Amoris
laetitia“ skirti metai ir kad jie bus proga pagilinti šį
dokumentą.
Popiežius pakvietė bažnytines bendruomenes
ir šeimas dalyvauti šeimos metų pastoracinėse
iniciatyvose, kurias koordinuos Šventojo Sosto
Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, prašė
pagilinti dokumento „Amoris laetitia“ turinį
dikasterijos parengtais pastoraciniais siūlymais ir
priemonėmis, Šventosios šeimos pavyzdžiu iš naujo
atrasti šeimos branduolio ugdymo vertybę.
„Ji privalo būti paremta meile, kuri visuomet
atnaujina santykius atversdama vis naujus vilties
horizontus. Šeimoje galima patirti nuoširdžią
bendrystę, kai ji yra maldos namai, kai meilė gili ir
tyra, kai atleidimas užgožia nesutarimus, kai
kasdienio gyvenimo kartumą nuslopina vienų
kitiems meilė ir nuolankiai vykdoma Dievo valia.
Šitaip šeima atsiveria džiaugsmui, kurį Dievas
dovanoja visiems, kurie moka džiaugsmingai dalytis.
Ji drauge atranda dvasinę jėgą atsiverti išorei,
kitiems, brolių tarnystei, bendradarbiaujant dėl
visuomet naujo ir vis geresnio pasaulio sukūrimo;
todėl ji gali tapti teigiamų paskatų ugdytoja,
evangelizuotoja, liudijanti gyvenimo pavyzdžiu.“
Mergelė Marija, į kurią kreipiamės
„Viešpaties Angelo“ maldos žodžiais, tesuteikia viso
pasaulio šeimoms galimybę žavėtis evangeliniu
Šventosios šeimos idealu, kad jos taptų naujos
žmonijos, konkretaus ir visuotinio solidarumo raugu.
Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės
dikasterija informuoja apie popiežiaus paskelbtus
šeimos metus „Amoris laetitia“ portale
amorislaetitia.va arba diskasterijos portale
laityfamilylife.va.
Dikasterija pranešė, kad šeimai skirti
„Amoris laetitia“ metai prasidės kovo 19-tąją dieną,
šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio, iškilmės
dieną ir bus užbaigti per X-jį pasaulinį šeimos
suvažiavimą Romoje 2022 metų birželio 26 dieną.
(SAK / Vatican News)

Parapija nėra atsakinga už
užsakytas reklamas ar skelbimus
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Čekius rašant: Resurrection Parish,
pasirenkant kam aukojate MEMO parašant:
auka parapijai ar Mišioms.
Čekius rašant: Franciscan Fathers,
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Alkaniems, Sielovadai, stovyklai “Kretinga”,
Onkologijos centrui Klaipėdoje,
pranciškonų projektams Lietuvoje.

• Prieinamos kainos
• Profesinė patirtis
• Asmeninis aptarnavimas
• Lietuvių bendruomenės rėmėjai

Namų, automobilių ir verslo draudimas

2012 metų Ontario Draudimo tarpininkavimo laimėtojai
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Kreiptis:
Rimą Dresher - rimad@affiliatedinsurance.ca
Ricką Dresher - rickd@affiliatedinsurance.ca
905.845.4201
www.affiliatedinsurance.ca

laimės ir sėkmės
nuoširdžiai linkime
mieliems kredito unijos
nariams ir visiems tautiečiams!
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