
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.   
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    už Ignaičių šeimos mirusius    (šeima) 
    †Vandą (13 m.) ir Stasį (20 m.) Vaitkus   (V.Puzeris)   
    †Juliją Vaitiekūnienę     (R.L.S.Kuliavai) 
    †Liną ir Igną Juzukonius     (šeima) 
    †Algirdą ir Reginą Ostis (Ostrauskus)   (D.A.Pabedinskai) 
    už Pleinių ir Vyšniauskų šeimos mirusius   (R.Pleinienė)   
    †Veroniką, Benediktą, Antaną ir Vytautą Navickus (I.F.Žilinskai) 
    prašant sveikatos Eugenijui ir Jūratei Sičiūnams  (Ruslių šeima)      
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I GAVĖNIOS SEKMADIENIS  -  B 
    Gundymai 
 „O Dieve, išgirsk mano šauksmą, mano maldos paklausyki!
“ Kas taip sako? Regis, vienas žmogus. Pažvelk, ar vienas: „Iš 
žemės pakraščio tavęs šaukiuosi, mano širdžiai alpstant“ (Ps 60 (61), 
2–3). Tad jis jau ne vienas; bet vienas todėl, kad vienas yra Kristus, 
kurio nariai mes visi esame. Nes kas yra tas vienas žmogus, kuris 
šaukiasi iš žemės pakraščio? Kas gi šaukiasi iš žemės pakraščio, 
jei ne paveldas, kuris yra pažadėtas Sūnui: „Prašyk manęs, ir 
tautas tavo paveldu padarysiu, visus žemės pakraščius tau 
dovanosiu“ (Ps 2, 8). 
 Štai kas šaukiasi iš žemės pakraščio, – ši Kristaus nuosavybė, 

šis Kristaus paveldas, šis Kristaus kūnas, ši viena Kristaus Bažnyčia, ši vienybė, kuri esame 
mes. O kaip ji šaukia? Kaip anksčiau jau minėjau: „O Dieve, išgirsk mano šauksmą, mano 
maldos paklausyki; iš žemės pakraščio tavęs šaukiuosi, mano širdžiai alpstant.“ Štai kaip 
šaukiuosi tavęs iš žemės pakraščių, tai yra iš visur, iš kur tik įmanoma. Tačiau, kodėl taip 
šaukiuosi? Nes „alpsta mano širdis“. Taip nurodoma, jog širdis apima visas pasaulio tautas ir 
jog ji nėra paskendusi didelėje garbėje, bet patiria didelį gundymą. 
 Mat, kol keliaujame žemėje, savo gyvenime neišvengsime gundymų, nes mes 
tobulėjame tik per išbandymus, ir niekas nepažįsta savęs, kol nėra išbandytas, niekas negali 
būti vainikuotas, jei nenugalėjo, niekas negali nugalėti, jei nekovojo, niekas negali kovoti, jei 
nesusiduria su priešu ir nepatiria išbandymų. 
 Todėl tas, kuris šaukiasi iš žemės pakraščio, būgštauja, tačiau nėra paliekamas likimo 
valiai. Nes tame kūne, kuriame [Kristus] mirė, prisikėlė ir įžengė į dangų, jis panorėjo būti 
mūsų, kurie esame jo kūnas, pirmavaizdis, kad jo nariai tikėtųsi nueiti ten, kur jau yra nuėjusi 
jų galva. Taigi jis mus perkeitė, kuomet leidosi gundomas šėtono. Ką tik skaitėme 
Evangelijoje, kaip Viešpats Jėzus Kristus dykumoje buvo gundomas velnio. Kristus tikrai 
buvo velnio gundomas. Tad ir tu Kristuje būsi gundomas, nes Kristus iš tavęs gavo kūną, o 
tau suteikė išganymą, iš tavęs paveldėjo mirtį, o tau davė gyvenimą, iš tavęs patyrė panieką, o 
tau padovanojo garbę; tad jis iš tavęs sulaukė gundymo, o tau atnešė pergalę. 
 Jei mes jame esame gundomi, jame mes ir nugalime. Tu pastebi, jog Kristus buvo 
gundomas, ir nematai, kad jis nugalėjo? Pripažink, kad tu jame esi gundomas, ir pripažink, 
kad tu jame nugali. Jis galėjo nuo savęs nuginti šėtoną, tačiau jei nebūtų davęsis gundomas, 
nebūtų tavęs išmokęs nugalėti pagundą.             Šv. Augustinas iš Hipono, † 430
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Viešpatie,	elgiesi	teisingai	ir	gailestingai	su	tais,	
kurie	tavo	Sandoros	ir	įsakymų	laikos.



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

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje   
vasario 14  - vasario 18 d.d. 
Parapijai (8 vokeliuose) - $ 515 

Per bankus - $ 1,110 
eTransfer (Šv.Mišių intencija) - $ 100 

DĖKUI remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	317,444	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (vasario 22): 7 v.v. †Eleną 
Krikšč iūnienę (R.Stravinskas); †Magdaleną 
Stankaitienę (A.Ratavičius); 
ANTRADIENIS (vasario 23): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Marytę Andriulevičienę 
(K.Buožis);  
TREČIADIENIS (vasario 24): 7 v.v. †Ireną ir 
Henriką Matušaičius (R.J.Balaišiai); prašant Juozui 
sveikatos (NN); 
KETVIRTADIENIS (vasario 25): †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †Zigmą Sajauską ir šeimos 
mirusius (I.F.Žilinskai); †Kostą Astravą (1 m.) 
(Prakapų šeima); 
PENKTADIENIS (vasario 26): 7 v.v. †Mariją 
Janeliūnienę (R.Stravinskas); †Liudą Matuką 
(G.Matukas); 
ŠEŠTADIENIS (vasario 27): 9 v.r. †Mary Anne 
Kušlikis (N.Ruslys); 5 v.p.p. “Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (vasario 28): 9 v.r.; 11 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius; †Sofiją ir Leoną 
Skukauskus (V.Skukauskas); †Valentiną ir Mariją 
Indris (R.Indris); †Kristiną Šimkus-Sukauskas 
(Gitana); †Joną Pošką (A.Vaišnoras); †Birutę ir 
Alfonsą Liškauskus (R.J.Balaišiai); už Čuplinskų, 
Matulionių ir Stonkų gyvus ir mirusius šeimos narius 
(JMČ); †Juozą Leknių (B.Tamošiūnas); †Reginą 
Antanaitienę (5 m.) (dukra).

	 Mieli	 parapijiečiai,	 	 siekiant	 suvaldyti	 COVID	 19	 viruso	
plitimą,	 uždarytos	 visos	 įstaigos	 ir	 darbovietės.		
Apgailestaujame,	 kad	 tai	 apima	 ir	 mūsų	 bažnyčią	 bei	
parapijos	raštinę.			
	 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…

	 	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.

DĖKOJAME	už	aukas,	perduodamas	vokeliuose,	
grynais	ar	čekiais,	ir	primename,	kad	parapijai	ar	

kitiems	tikslamas	Jūs	galite	aukoti:	
eTransfer	(naudojant	resparish@prisikelimas;		

Q:	What	is	the		name	of	the	parish?		
A:	Resurrection;		nurodant	kam	skiriama	auka)		

arba	parapijos	svetainėje		
www.prisikelimas.ca/lt/give.

Taip	pat	aukojant	per	bankus	RCU	ir	Parama,	
pasirenkant	Direct	deposit.

Vasario	28	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	 Gražinai	 Valintienei,	
grazinav2@hotmail.com.	 Jei	 nusulaukiate	 patvirtinimo,	
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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Popiežius Pranciškus: gavėnia – kelionė atgal pas Dievą 
   Pelenų trečiadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias, kuriomis 
pradėjome šių metų gavėnią. Dėl pandemijos šiemet atsisakyta tradicinių 
vadinamosios pirmosios gavėnios stoties pamaldų Romos Aventino kalvos 
bazilikose. Mišioms su barstymo pelenais apeigomis popiežius vadovavo Šv. 
Petro bazilikoje. 
   „Grįžkite pas mane visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), – Mišių pirmajame skaitinyje iš 
pranašo Joelio lūpų skamba Dievo mums skirtas raginimas. „Gavėnia – tai kelionė 
atgal pas Dievą“, – sakė Mišių homilijoje popiežius Pranciškus.  Mes, visą dėmesį 
sutelkę į savo kasdieninius rūpesčius, dažnai sakome Viešpačiui: „Aš grįšiu pas tave, 
tik ne dabar, o truputį vėliau... Šiandien neturiu laiko, bet nuo rytojaus aš tikrai imsiu 
melstis, tikrai kažką nuveiksiu kitų labui...“ Gyvenime visada mes turėsime ką veikti 
ir visada rasime pasiteisinimų, dėl to ne rytoj, o jau dabar turime suvokti, kad atėjo 
laikas grįžti pas Dievą. 
   Gavėnia, sakė Pranciškus, yra kelionė, apimanti visą mūsų gyvenimą, visą žmogų. 
Atėjo laikas patikrinti mūsų kelionės kryptį, rasti kelią namo, atrasti mūsų ryšį su 
Dievu, nuo kurio viskas priklauso. Gavėnia – tai ne mažų darbelių laikas, ne smulkių 
pažadų rinkinys, bet pareiga rimtai pamąstyti, į kur nukreipta mūsų širdis. 
Paklauskime savęs: į kur ji mane veda? Į Dievą ar į mane patį? Gal aš susitaikiau su 
veidmainyste ir nesistengiu išsivaduoti iš dviveidiškumo ir melo? 
   Gavėnios kelionė – tai išėjimas iš vergijos į laisvę. Keturiasdešimt gavėnios dienų 
primena keturiasdešimt metų trukusią Dievo tautos kelionę per dykumą. Iš vergijos 
vaduojamai tautai buvo sunku užmiršti Egiptą. Keliaujantiems visada kyla pagunda 
grįžti atgal. Taip yra ir mums. Grįžimui pas Dievą trukdo įvairūs liguisti įpročiai, 
gundančių ydų spąstai, apgaulingas saugumas, kurį teikia pinigai, paralyžiuojantis 
įsijautimas į aukos vaidmenį. Kas nori eiti pirmyn, tas turi atmesti šias iliuzijas. 
   Kaip keliauti link Dievo? Pasak Pranciškaus, ieškant atsakymo į šį klausimą gali 
mums praversti kai kurie Šventojo Rašto siūlomi pavyzdžiai. Popiežius pirmiausia 
paminėjo Kristaus palyginimą apie gailestingąjį tėvą. Žiūrime į sūnų palaidūną ir 
suprantame, kad ir mums jau laikas grįžti pas Tėvą. Kaip tas sūnus, ir mes pamiršome 
namų kvapą, iššvaistėme savo turtus, likome tuščiomis rankomis ir nepasotinta 
širdimi. Tačiau Tėvas mūsų laukia. Mes esame kaip maži vaikai, kurie tik mokosi 
vaikščioti. Parpuolame, bet Tėvas tuoj pat mus pakelia. Tėvo atleidimas visada mus 
vėl pastato ant kojų. Per susitaikinimo sakramentą gaunamas Dievo atleidimas yra 
pirmasis žingsnis, kad pas jį sugrįžtume. 
   Kitas popiežiaus paminėtas pavyzdys – Jėzaus pagydytas raupsuotasis, kuris sugrįžo 
padėkoti. Mes visi sergame dvasinėmis ligomis, negalime patys jų išsigydyti. Visi 
turime giliai įsišaknijusių ydų, vieni jų negalime išnaikinti. Visi turime baimių, kurios 
mus paralyžiuoja, patys negalime jų nugalėti. Turime maldauti pagalbos, kaip tas 
raupsuotasis. Mums reikia, kad Jėzus mus pagydytų. Turime parodyti jam savo 
žaizdas ir sakyti: „Jėzau, štai aš su savo nuodėmėmis ir vargais. Tu esi gydytojas, gali 
mane išvaduoti. Pagydyk mano širdį“. 
   Pelenai barstomi ant mūsų galvų primena, kad esame dulkės ir į dulkes grįšime. 
Tačiau žinome, kad į šias dulkes Dievas įpūtė savo gyvybės Dvasią. Dėl to mes 
negalime gyventi vaikydamiesi dulkių, šiandien egzistuojančių ir rytoj nykstančių 
dalykų. Turime sugrįžti prie Dvasios, gyvybės davėjos, prie ugnies, kuri prikels mūsų 
pelenus. 
   Toliau homilijoje popiežius sakė, kad mūsų kelionė atgal pas Dievą yra įmanoma tik 
todėl, kad pirmiausiai Dievas pas mus atkeliavo. Prieš mums einant pas jį, jis pirmas 
pas mus atėjo. Jis pirmas išėjo su mumis susitikti. Jis nusižemino labiau, negu mes 
galime įsivaizduoti. Todėl mums keliauti pas jį visų pirma reiškia leisti, kad jis mus 
paimtų už rankos. Tėvas, kuris kviečia mus sugrįžti, pats išeina iš namų ir mūsų ieško. 
Viešpats, kuris mus gydo, pats išliejo kraują ant kryžiaus. Dvasia, kuri mus kviečia 
atsinaujinti, švelniai pučia į mūsų pelenus. 
„Šiandien nuleidžiame galvas, kad jos būtų pabarstytos pelenais. Gavėnios pabaigoje 
mes dar labiau pasilenksime ir nuplausime brolių kojas. Gavėnia yra nusilenkimas 
kitiems. Turime suprasti, kad išganymas nėra kopimas į šlovės aukštumas, bet meilės 
įkvėptas nusižeminimas, tapimas mažais. Kad šioje kelionėje neprarastume krypties, 
atsistokime priešais Jėzaus kryžių – tylųjį Dievo sostą. Kiekvieną dieną žvelkime į jo 
žaizdas. Bučiuokime jas ir suprasime, kad pačiose skaudžiausiose mūsų gyvenimo 
žaizdose Dievas mūsų laukia su savo begaliniu gailestingumu. Jis ateina su mumis 
susitikti ten, kur esame labiausiai pažeidžiami, kur mums labiausiai gėda. Ir dabar jis 
kviečia mus grįžti pas jį, iš naujo atrasti džiaugsmą, kad esame mylimi.“ (Vatican News)

Dešimt	patarimų		
Gavėnios	laikotarpiui	

K a r d i n o l o	 G o d f r i e d o	
D a n n e e l s o ,	 B r i u s e l i o	
arkivyskupo,	 10	 paprastų	
patarimų,	 kurie	 šiandienos	
t i k i n č i a j a m	 l e n g v a i	
suprantami	ir	įgyvendinami.	
1.	 Melskis.	 Ryte	 ir	 vakare	
sukalbėk	 po	 maldą,	 pvz.,	
„Tėve	 mūsų“	 ir	 „Sveika	
Marija“.	
2.	 Sekmadienio	 Evangelijoje	
paieškok	 ir	 išsirink	 sakinį	
arba	 mintį	 ir	 apmąstyk	 per	
savaitę.	
3.	 Kaskart,	 kai	 nusiperki	 dar	
vieną	 nelabai	 būtiną	 tau	
daiktą,	 –	 paaukok	 šį	 tą	 ir	
s t o k o j a n t i e s i e m s .	
Pertekliumi	dera	dalintis.	
4.	 Kasdien	 atlik	 gerą	 poelgį	
ar	 darbą.	 Beje,	 to	 dar	 tavęs	
nespėjus		paprašyti.	
5.	 Išgirdęs	 kieno	 nors	 	 tau	
skirtus	 nemalonius	 žodžius,	
susilaikyk	 nuo	 minties,	 kad	
n ema l o n i a i	 a t s i k i r t ę s	
sugrąž ins i	 pus iausvyrą.	
Geriau	 minutę	 patylėk	 ir	
nutrauk	pašaipų	spiralę.	
6.	 Jei	 jau	 15	minučių	 spaudai	
televizoriaus	 valdymo	pultelį	
i r	 d a r	 n e r a d a i	 n i e k o	
naud ingo ,	 t ada	 i š j unk	
televizorių	 ir	 pabendrauk	 su	
k a r t u	 g y v e n a n č i a i s	
žmonėmis	 arba	 atsiversk	
knygą.	
7.	Gavėnios	laiku	atsikelk	nuo	
stalo	 su	 nedideliu	 alkio	
jausmu.	 Tai	 tikrai	 nedaug,	
pa l yg in t i	 su	 d ie to logų	
griežtumu	 ir	 reikalavimu	
valdytis	visus	metus.	
8.	 Atsimink,	 kad	 atleidimas	
yra	susijęs	su	noru	jį	duoti.	
9.	 Kažkam	 esi	 pažadėjęs	
paskambinti	 ar	 apsilankyti?	
Padaryk	tai	pagaliau.	
10.	 Nepasiduok	 nuolaidas	
žadančioms	 reklamoms.	 Gal	
iš	tikro	sumokėtum	trečdaliu	
mažiau,	 bet	 juk,	 tarkime,	
tavo	drabužių	spinta	taip	pat	
trečdaliu	persipildys.



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
mailto:Lina@Kuliavas.com
http://www.affiliatedinsurance.ca

