
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   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) 
   †Teklę Pauliukonytę-Kalvinskienę    (O.Pečiulytė)   
   †Shela Stephen      (D.D.Danaitis-Stacey) 
   †Bronių Karasiejų      (R.J.Karasiejus)
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III EILINIS SEKMADIENIS  -  B 
"Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite  

ir tikėkite Evangelija!" 
   Visi šios dienos Mišių skaitiniai mums kalba apie 
atsivertimą. Pirmame skaitinyje Dievas siunčia 
pranašą Joną į Ninevės miestą, kad skelbtų Dievo 
bausmę, jeigu jie neatsivers. Antrame skaitinyje 
apaštalas Paulius rašo korintiečiams: "Laikas 
trumpas". Ragina atsiversti ir priimti Jėzaus 
skelbiamą Gerąją Naujieną.  
  K i e k v i e n a m k r i k š č i o n i u i b ū t i n a 
nuolatos atsiversti. Atsivertimas nėra tik vienkartinis 
įvykis. Tikram atsivertimui būtina įsisąmoninti, jog 

pats Dievas kviečia mus  keisti savo gyvenimą, pakeisti savo galvojimą, pakeisti savo 
gyvenimo kryptį. Neužtenka tik gailėtis dėl savo nuodėmių, bet - nekęsti nuodėmės ir žvelgti 
į viską iš kitokios perspektyvos, prisimenant Jėzaus Kristaus mokymus. Šiandien atsiversti 
kviečiantis Jėzaus žodis tebegalioja visiems, visų laikų žmonėms. 
  Neįmanoma atsiversti neįtikėjus. Pirmieji Jėzaus, pradėjusio viešąją veiklą, žodžiai yra: 
"Atsiverskite ir tikėkite Evangelija". Kitaip tariant: tikėkite mano jums sakomais  žodžiais, 
tikėkite Tėvo meile, tikėkite, kad  aš atejau jums atnešti naują gyvenimą ir vesti jus į 
amžinybę su Tėvu.. 
    Toliau Evangelijoje skaitome, kaip Jėzus kviečia žvejus: "Eikite paskui mane".  Jie palieka 
tinklus ir nueina su Juo. Jis kviečia ne kokius Rašto žinovus ar teologus, bet paprastus žvejus. 
Jis taip pat kviečia ir mus, kad būtume Jo meilės liudytojais savo aplinkoje, šeimoje, tarp 
draugų.  Paklauskim savęs, ar mes atsiliepiam į Jo kvietimą?  Apaštalai "tuojau palikę tinklus, 
nuėjo su Juo". Nėra lengva viską palikti. Kiekvienas atsižadėjimas yra sunkus. Nėra lengva 
atsižadėti savo charakterio ypatybių, savo susikurtų planų. Tačiau paliktųjų dalykų vietoje čia 
pat pasirodo didesni, nuostabesni ir gražesni. Apaštalai paliko tinklus, o mes dažnai, nors ir  
pasiryžtame sekti Jėzų, bet iš paskos dar vis velkame savo "tinklus", kad ir kokie jie būtų. 
   Tegul Jėzaus kvietimas atsiversti ir Jį sekti paliečia mūsų visų širdis. Tegul būna mūsų 
malda pagal šios dienos psalmės žodžius: "Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią, išmokyk 
mane takais Tavo eiti”. 

        †Vincas Kolyčius
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Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią.



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

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje  
sausio 17-21 d.d. 

Parapijai (8 vokeliuose) - $ 625 
Per bankus - $ 1,285 

eTransfer - $ 300 
eTransfer (Šv.Mišioms) - $ 80 

DĖKUI remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	316,944	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (sausio 25): 7 v.v. †Darią 
Chodočinskas (T.L.Brežukas); †Henriką ir 
Ireną Matušaičius (R.J.Balaišiai); 
ANTRADIENIS (sausio 26): 7 v.v. už gyvus 
ir mirusius geradarius; prašant Viešpaties 
palaimos ir sveikatos draugei Angelei (GJ);  
TREČIADIENIS (sausio 27): 7 v.v. †Petrą 
Nevulį (O.Dirmantienė); †Joaną Bubulienę 
(A.E.Bubuliai); 
KETVIRTADIENIS (sausio 28): †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †Valentiną ir Mariją 
I n d r i s ( R . I n d r i s ) ; D o u g l a s S t a c e y 
(D.D.Danaitis-Stacey); 
PENKTADIENIS (sausio 29): 7 v.v. 
†Elenutę Krikščiūnienę (Jaglowitz šeima); 
†Liudą Matuką (G.Matukas); 
ŠEŠTADIENIS (sausio 30): 9 v.r. †Donatą 
Jarmušienę (V.Zaleckaitė); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor”;  
SEKMADIENIS (sausio 31): 9 v.r. †Kristiną 
Šimkus-Sukauskas (Paulius su šeima); 11 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius; †Kristiną 
Šimkus-Sukauskas ir jos a.a. tėvelius (GJ); 
†Ipolitą Stanevičių (Stanevičių šeima); 
†Mary Anne Kušlikis (“Kretinga”); †Juozą, 
Viktorą ir Alfonsą Merkevičius (D.Danaitis); 
†Stasį Kuliavą (51 m.) ir Stasį Vaitiekūną (48 
m.)(R.L.S.Kuliavai); †Niną Pečiulytę 
(V.Rasiulienė).

	 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	-		
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
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…

 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
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
http://www.prisikelimas.ca
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g


				Prisikėlimo	parapijos	“Labdaros	
sekcija”	 suruošė	 NEGENDAMO	
MAISTO	 vajų	 padėti	 apylinkės	
stokojantiems.	 NEGENDANTĮ	
maistą	 galite	 atnešti	 bet	 kada	 ir	
į d ė t i	 į	 d ė ž ę ,	 p a d ė t ą	 p r i e									
parapijos	durų.	

Dėkojame	visiems	
prisidedantiems.

Pranciškus: padėkime Jėzui įgyvendinti vienybės svajonę 
    Kristaus mokinių vienybė yra dovana. Visiems mums reikia 
šios malonės, patikino popiežius, trečiadienio rytą bendrosios 
audiencijos proga tęsdamas katechezes apie maldą. Popiežius 
kalbėjo apaštališkų rūmų bibliotekoje ir, kaip jau tapo įprasta dėl 
koronaviruso pandemijos, savaitės katechezę skaitė be maldininkų grupių ir 
turistų, lydimas tik keleto bendradarbių, kurie keliomis kalbomis pristatė 
popiežiaus katechezės santrauką, jo sveikinimus ir linkėjimus. 
    Visiems mums reikia vienybės dovanos. Jėzaus maldą prieš kančią „kad 
visi būtų viena“ (plg. Jn 17, 21) galima būtų pavadinti jo dvasiniu 
testamentu. Atkeipkime dėmesį, kad Kristus mokiniams neįsakė gyventi 
vienybėje, bet meldė Tėvą už mus, kad būtume viena. Tai reiškia, kad 
neužtenka vien mūsų jėgų vienybei pasiekti. Vienybė yra dovana, malonė, 
kurios reikia melsti. 
    Suvokiame, kad mes neįstengiame net savyje išlaikyti vienybės. Taip pat 
apaštalas Paulius rašo apie žeidžiantį vidinį konfliktą: trokšti gėrio, o daryti 
blogį (Rom 7, 19). Paulius suprato, kad daugelio aplink mus esančių 
pasidalinimų – tarp žmonių, šeimose, visuomenėje, taip pat tarp tikinčiųjų  – 
šaknys glūdi mumyse. Taip pat Vatikano antrasis susirinkimas patikino, jog 
„dabartinio pasaulio nedermės susijusios su ta giliau siekiančia nederme, 
kurios šaknys yra žmogaus širdyje. Jis jaučia suskilimą savyje pačiame, iš 
kurio ir bendruomenėje kyla daug ir labai didelių nesutarimų.“ (GS10). Todėl 
pasidalijimų sprendimas nėra priešinimasis kam nors, nes nesutarimai kursto 
kitus nesutarimus. Tikrasis sprendimas prasideda nuo kreipimosi į Dievą, kad 
suteiktų taiką, susitaikinimą, vienybę. 
   Tai ypač svarbu krikščionims: vienybė gali išsipildyti tik kaip maldos 
vaisius. Neužtenka diplomatinių ir akademinių pastangų. Jėzus tai gerai 
žinojo ir mums atvėrė kelią per savo maldą. Todėl mūsų malda už vienybę 
yra nuolankus ir pasitikėjimo kupinas dalyvavimas Viešpaties maldoje. Jis 
juk pažadėjo, kad kiekviena malda jo vardu bus Tėvo išklausyta (plg. Jn 15, 7). 
    Galime savęs paklausti: ar meldžiamės už vienybę? Tokia buvo Jėzaus 
valia, tačiau jei apžvelgsime savo maldų intencijas, turbūt pastebėsime, kad 
nedaug meldėmės už krikščionių vienybę, jei iš viso tai kada nors  darėme. 
Tačiau nuo šios maldos priklauso tikėjimas pasaulyje. Nes Jėzus prašė mūsų 
vienybės, kad pasaulis įtikėtų (Jn 17, 21). Pasaulis įtikės ne todėl, kad 
įtikinėsime svariais argumentais, bet jei liudysime meilę, kuri mus vienija ir 
kuri mus suartina su visais. 
   Popiežius sakė, kad dabartiniais rimtų susiskaldymų laikais malda dar 
reikalingesnė, kad krikščionių vienybė įveiktų nesutarimus. Būtina atidėti 
skirtumus, siekti bendrojo gėrio, todėl labai svarbus mūsų geras pavyzdys: 
krikščionys privalo tęsti kelionę link visiškos, regimos vienybės. Pranciškus 
sutiko, jog per pastaruosius dešimtmečius gerokai pažengta į priekį, tačiau 
reikia ištverti meilėje ir maldoje, be nepasitikėjimo ir nepaliaujamai. Šventoji 
Dvasia sužadino šią kelionę Bažnyčioje, krikščionyse, visuose mumyse ir 
mes daugiau nebesugrįšime atgal. Žengsime vis toliau į priekį. 
    Melstis reiškia kovoti dėl vienybės, sakė Pranciškus, kovoti, nes velnias 
yra mūsų priešas, jis visais būdais skatina pasidalijimą. O į vienybę kreipia 
Šventoji Dvasia. Velnias gundo ne tiek aukštosios teologijos sferose, kiek per 
brolių silpnumus, jis gudrus – išdidina kitų klaidas, silpnumus, sėja 
nesantaiką, kursto kritikavimą ir sukuria interesų grupes. Dievo kelias kitoks. 
Jis mus priima tokius, kokie esame: mus myli, bet myli tokius, kokie esme, 
skirtingus, nuodėmingus, ir skatina vienybę. Popiežius ragino savęs paklausi, 
ar ten, kur gyvename, kurstome konfliktus, ar kovojame dėl didesnės 
vienybės Dievo suteiktais įrankiais – malda ir meile? 
    Popiežius dar kartą priminė Maldų savaitės už krikščionių vienybę temą: 
„Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). 
Bendrystės šaknis yra Kristaus meilė, kuri leidžia įveikti išankstinius 
nusistatymus ir kitame matyti brolį ir seserį, kuriuos visuomet reikia mylėti. 
Šitaip pastebime, kad kitų konfesijų krikščionys su savo papročiais ir istorija 
yra Dievo dovana – mūsų vyskupijų ir parapijų bendruomenėms suteikta 
dovana. Melskimės už juos ir, kai galime, su jais. Šitaip išmoksime juos 
mylėti ir gerbti. Susirinkimas moko, kad malda yra viso ekumeninio judėjimo 
siela (plg. UR 8). Tad malda tebūna pradžios taškas, kad padėtume Jėzui 
įgyvendinti savo svajonę: kad visi būtų viena! (SAK / Vatican News)

Pal. Jurgio 
Matulaičio 
minėjimas  
Kviečiame 

jame dalyvauti 
virtualiai 

sausio 27 d., 
12 v.p.p. 

https://
www.youtube.com/channel/

UCc9pDwC45is4Deu4XZo_Kkg

Sausio	 31	 d.	 kviečiame	 užsisakyti	
lietuviško	 maisto	 IŠSINEŠIMUI	
NAMO,	 kurį	 galėsite	 pasiimti	 lauke	
prie	 virtuvės	 durų,	 esančių	 prie	
stovėjimo	 aikštelės	 tarp	 10	 v.r.	 ir	 1	
v.p.p.	Maisto	kainos:	1	balandėlis	-	$5;	
1	cepelinas	 -	 $5;	 1	 	 	porcija	kugelio	 -	
$12.	
	 Maistą	 galite	 užsisakyti	 email	
G r a ž i n a i	 V a l i n t i e n e i ,	
g r a z i n av 2@ho tma i l . com .	 J e i	
n u s u l a u k i a t e	 p a t v i r t i n im o ,	
skambinkite	 tel.:	 647-869-6164.	 Savo	
užsakymuose	 nurodykite	 ko	 ir	 kiek	
norėsite	 ir	 būtinai	 nurodykite	
valandą,	kurią	norite	pasiimti.		
Maistas	bus	išduodamas	TIK	PAGAL	
IŠANKSTINIUS	UŽSAKYMUS.			
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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

Lietiniai	blynai	su	mėsa,	varške	ir	grybais.	
Norintys	skambinkite	Violetai		

tel.:	647-884-6605
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