
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   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  (Gitana)   
   †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) 
   specialia intencija      (D.A. Nausėdai) 
   padėkos intencija - už parapijoje dirbančius kunigus (GJ)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 5 (3375)  Sausio 31 d. 2021 

IV EILINIS SEKMADIENIS  -  B 
 Šios dienos Evangelijoje skaitome, kad Jėzus atėjo į 
sinagogą ir pradėjo mokyti. Ir pradžioje, ir pabaigoje Morkus 
pabrėžia, kad Jėzaus mokymas buvo kitoks negu rabinų. 
„Žmonės stebėjosi Jo mokymu, nes Jis mokė, kaip turintis 
galią”. 
 Pabaigoje vėl paminėta,, kad visi klausinėjo vienas kito: 
„Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?” Žydai ne vieninteliai 
įžvelgė, kad Jėzus kalba kitaip nei Rašto aiškintojai. Tai matė ir 
demonas. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau 
Nazarieti? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas Tu esi. 

Dievo šventasis!” Jis Jėzų atpažino. Taip! Jėzus tikrai atėjo sunaikinti netyrųjų dvasių, 
gyvenančių žmonėse, gyvenančių mumyse. Jis neatėjo valdyti, kontroliuoti žmonių, bet 
tarnauti ir išlaisvinti. 
 Jono Evangelijoje Jėzus kalba: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad 
apsčiai jo turėtų” (Jn.10:10). Tas gyvenimas ne tik po mirties, bet čia, žemėje. Gilinkimės į 
Jėzaus mokymą - Šventąjį Raštą, kuris turi galią ir jėgą pakeisti mūsų gyvenimą.  
 Mišių metu išsakykime Jam savo lūkesčius ir padėkas. Nepaisydami įtempto 
gyvenimo „potvynių ir atoslūgių“, kiekvienas iš mūsų gali būti užlietas džiaugsmo ir 
vilties, nes „Dievo karalystė yra arti”. (Mk.1:15) 
           †Vincas Kolyčius
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youtube

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats 
byloja: “Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”.



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

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje  
sausio 24-27 d.d. 

Parapijai (8 vokeliuose) - $ 700 
Per bankus - $ 1,240 

eTransfer - $ 275 
eTransfer (Šv.Mišioms) - $ 70 

DĖKUI remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	316,944	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (vasario 1): 7 v.v. †Darią 
Chodoč inskas (A.E.Bubuliai); †Jurg į 
Stankaitį (A.Ratavičius); 
ANTRADIENIS (vasario 2 ): 7 v.v. už gyvus 
i r m i r u s i u s g e r a d a r i u s ; † M a r i j o ną 
Janeliūnienę (Z.Stravinskas); padėkos 
intencija (Groen in’t Woud šeima);  
TREČIADIENIS (vasario 3): 7 v.v. †Mary 
anne Kušlikis (Jaglowitz šeima); †James 
Dierks (G.Gaižutienė); 
KETVIRTADIENIS (vasario 4): †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †Mindaugą Vainą 
(Balaišių šeima); 
PENKTADIENIS (vasario 5): 7 v.v. †Bronę 
Vilkus (O.Dirmantas); padėkos intencija 
(GJ); 
ŠEŠTADIENIS (vasario 6): 9 v.r. †Mary 
anne Kušlikis (Rūta G.); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor”;  
SEKMADIENIS (vasario 7): 9 v.r. †Aldoną 
Podsadecki (D.Pranai t i s , S .Brough, 
R.Zander); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; už gyvus ir mirusius draugus 
(GJ); †Domarką Sližauską (A.Abromaitytė); 
†Adelę Čaltukienę ir jos artimuosius 
(Samonių šeima); †Edvardą Peč iul į 
(O.Dirmantas); †Birutę Vaitiekūnienę 
(R.L.S.Kuliavai) ; †Ireną i r Henriką 
Matušaičius (R.J.Balaišiai); †Joną Čebrą (1 
m.) (L.Čebraitė-Mickienė); †Edvardą (20  
m.), Marijoną ir Justą Punkrius (I.Punkrienė).

	 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!
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https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
mailto:vidag@primus.ca


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

Popiežiaus katechezė. Malda su Šventuoju Raštu 
 Trečiadienio rytą iš Vatikano rūmų bibliotekos 
transliuotoje virtualios bendrosios audiencijos katechezėje 
popiežius kalbėjo apie maldą su Biblija, apie Šventojo Rašto 
skaitymą ir meditavimą. 
 Šventojo Rašto žodžiai buvo parašyti ne tam, kad liktų įkalinti ant 
papiruso, pergamento ar popieriaus, bet kad juos priimtų besimeldžiantis 
žmogus, leisdamas jiems sudygti savo širdyje. Katekizmas teigia, jog 
„Šventojo Rašto skaitymą turi lydėti malda, idant tarp Dievo ir žmogaus 
vyktų pokalbis“ (2653). „Ta Biblijos eilutė, kurią aš dabar skaitau, prieš 
šimtmečius buvo parašyta ir man, kad perduotų man Dievo žodį“, – sakė 
popiežius. „Turbūt kiekvienas tikintysis gali pasakyti, kad yra išgyvenęs 
akimirką, kai daug kartų girdėta Šventojo Rašto ištrauka staiga jam 
prabilo nauja kalba, suteikė šviesos jo gyvenimo situacijai. Tačiau, kad 
išgyventume tokią patirtį, turime dažnai bendrauti su Dievo žodžiu.“ 
 Kiekvieną dieną Dievas praeina pro šalį ir pasėja sėklą į mūsų 
gyvenimo dirvą. Jis gali mumyse rasti perdžiūvusią žemę, gali rasti 
erškėtyną, gali rasti ir derlingą žemę, kurioje jo sėkla sudygs (plg. Mk 4, 3–9). 
Tai priklauso nuo mūsų, nuo mūsų maldos, nuo atviros širdies, su kuria 
mes prisiartiname prie Šventojo Rašto, kad jis mums taptų gyvuoju Dievo 
žodžiu. 
 „Per maldą įvyksta tarsi naujas Žodžio įsikūnijimas“, – sakė 
Pranciškus. Mumyse apsigyvena Dievo žodžiai, mes juos saugome ir 
perduodame pasauliui. Dėl šios priežasties mūsų santykis su Biblija turi 
būti nuoširdus, negalime jos palenkti savo naudai ar kaip nors 
instrumentalizuoti. Tikintysis Šventajame Rašte ieško ne savo filosofinės 
ir moralinės vizijos pateisinimo, bet trokšta susitikimo. Jis žino, kad 
Šventojo Rašto žodžius įkvėpė Šventoji Dvasia, todėl su ta pačia Dvasia 
jie turi būti priimti ir suprasti. Popiežius taip pat pabrėžė, kad Biblija 
nebuvo parašyta kažkokiai neapibrėžtai žmonijai, bet mums, konkretiems 
vyrams ir moterims. Jei priimame į širdį Šventosios Dvasios 
prisisunkusius Dievo žodžius, mūsų širdis pasikeičia. 
 Krikščioniškoje tradicijoje gausu maldos su Šventuoju Raštu 
pavyzdžių ir pasiūlymų. Labiausiai paplitęs lectio divina metodas, gimęs 
vienuolių aplinkoje, bet dabar praktikuojamas ir parapijose, pamėgtas 
daugybės tikinčiųjų. Visų pirma reikia atidžiai perskaityti Biblijos 
ištrauką, kad suprastume, apie ką ji. Po to užmezgame dialogą su 
Šventuoju Raštu, medituojame jo žodžius ir jais meldžiamės, klausiame, 
ką tie žodžiai mums sako. Tai labai didelio jautrumo reikalaujantis 
momentas. Negalime leistis į subjektyvias interpretacijas, bet turime 
laikytis gyvosios tradicijos, kuri sujungia kiekvieną iš mūsų su Šventuoju 
Raštu. Paskutinis lectio divina žingsnis yra kontempliacija. Čia žodžiai ir 
mintys užleidžia vietą meilei kaip tarp įsimylėjusiųjų, kurie tylėdami žiūri 
vienas į kitą, sakė popiežius. Mūsų apmąstomas Biblijos tekstas yra tarsi 
veidrodis, kuriame matome tikrąjį savo atspindį. 
 Per maldą Dievo žodis apsigyvena mumyse ir mes apsigyvename 
jame. Žodis mums įkvepia gerų ketinimų ir mus palaiko, suteikia jėgų ir 
pasitikėjimo, apdovanoja ramybe. Kai prislegia sunkumai ir ištinka 
neaiškumai, jis pripildo širdį vilties ir meilės, kuri mus saugo nuo piktojo 
puolimų. 
Trečiadienio katechezę apie maldą su Biblija popiežius baigė Jėzaus 
žodžiais: „Kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės 
mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų 
daiktų“ (Mt 13, 52). Šventasis Raštas yra neišsenkantis lobynas. Viešpats 
tesute ik ia mums malonę v is labiau brangint i š į maldos 
būdą. (JM / Vatican News)

  Maloniai kviečiame Jus   prisijungti 
p r i e T o r o n t o l i e t u v i ų 
bendruomenės  “Democracy - One 
Defining Moment” diskusijos su 
Danguole Breen, Kanados Lietuvių 
Muziejaus - Archyvo kuratore. 
  Ši skaitmeninė galerija yra sukurta 
1991 metų Sausio 13-osios minėjimo 
proga ir atkreipia dėmesį į nuolatinį 
Toronto ir Kanados atsaką į tuo metu 
vykusius grėsmingus įvykius.  

KADA:  
vasario 7 d., sekmadienį, 3:00 - 4:30 v.p.p.  

KUR:  
Nuoroda bus pateikta per ZOOM.  

KAIP REGISTRUOTIS:  
Prašome iki vasario 6 d., išsiųsti 

email: torontoklb@gmail.com, kad 
patvirtintumėte savo dalyvavimą kartu 

su visais klausimais apie galeriją 
Danguolei Breen.  

  Be to, jeigu Jūs ar Jūsų šeimos nariai 
turėjo tiesioginį ryšį su Toronto krizių 
centru arba Sausio 13-osios įvykiais, 
šio renginio metu bus skirtas laikas 
a t v i r i e m s a p m ą s t y m a m s b e i 
pokalbiams šia tema.  
  Apsilankykite internetinėje galerijoje 
adresu:  
https://www.lithuanianheritage.ca/
january-13  
  Lauksime Jūsų dalyvavimo. 
Kviečiame lietuvių ir anglų kalbomis 
kalbančius dalyvius! 

Su pagarba,  
Skaidra Puodžiūnaitė,  
Toronto Lietuvių Bendruomenės  
valdybos narė 

https://www.facebook.com/events/885597222214899
https://www.facebook.com/events/885597222214899
https://www.facebook.com/events/885597222214899
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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

http://www.prisikelimas.ca
mailto:resparish@prisikelimas.ca
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http://www.affiliatedinsurance.ca

