
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   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) 
    †Elžbietą Ašoklis (4 m.) ir šeimos mirusius   (Jonukas ir Daiva) 
    †Praną Urboną (1 sav.) ir Vladą Rudminą (3 m.)  (D.R.Rudminai)  
    prašant sveikatos Myles James Webster  (Ruslių šeima)  
    prašant sveikatos Eugenijui Sičiūnui   (Ruslių šeima)  

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 9 (3379)  Vasario 28 d. 2021 

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS  -  B 
 Šiandien ant Taboro kalno 
   Šiandien ant Taboro kalno Kristus atkūrė žemiško grožio 
paveikslą ir jį pavertė dangiško grožio ikona. Todėl yra teisinga ir 
gera sakyti: „Kokia baugi ši vieta! Tai ne kas kita, kaip Dievo 
namai ir dangaus vartai“ (Pr 28, 17). Šiandien Taboras ir 
Hermonas drauge džiūgavo (plg. Ps 88 (89), 13); jie kvietė visatą 
džiaugtis. Zabulono ir Neftalio kraštai prisijungė prie šventės ir 
šoko po saule. Šiandien Galilėja ir Nazaretas ėmė šokti ir chorais 
pagyvino šventimą. Taboro kalnas džiaugiasi švente ir, 
atkurdamas kūriniją, patraukia ją Dievo link. 
   Nes šiandien Viešpats tikrai pasirodė ant kalno. Šiandien 
žmogiškoji prigimtis, kitados sukurta panaši į Dievą, tačiau 
aptemdyta bjaurių stabų figūrų, buvo atmainyta į ankstesnį grožį 
žmogaus, sukurto „pagal Dievo paveikslą ir panašumą“ (Pr 1, 26–27). 
Šiandien ant kalno prigimtis, kuri buvo nuklydusi į stabmeldystę 

ant kalnų, buvo perdaryta, bet išliko savimi ir nušvito spindinčia dievybės šviesa. Šiandien 
ant kalno tasai, kuris buvo aprengtas tamsiu ir niūriu odos apdaru, apie kurį kalbama Pradžios 
knygoje (Pr 3, 21), užsivilko dievišką drabužį ir apsigaubė šviesa lyg apsiaustu (Ps 103 (104), 2). 
   Šiandien ant Taboro kalno slėpiningai pasirodė būsimojo gyvenimo ir džiaugsmo 
Karalystės būsena. Šiandien nuostabiu būdu Senosios ir Naujosios Sandoros skelbėjai 
susirinko apie Dievą ant kalno, nešini paradokso kupinu slėpiniu.  
  Šiandien ant Taboro kalno išryškėja slėpinys kryžiaus, kuris per mirtį teikia gyvybę: lygiai 
kaip Kristus buvo nukryžiuotas tarp dviejų žmonių ant Kalvarijos kalno, taip šiandien jis 
stoja dieviškoje didybėje tarp Mozės ir Elijo ant Taboro kalno.  
   Ir šios dienos šventė mums parodo kitą Sinajų, kalną, daug brangesnį nei Sinajus savo 
stebuklais ir įvykiais: savo teofanija – Dievo apsireiškimu – jis pranoksta įvaizdžius ir 
miglotus Dievo regėjimus. Kaip ant Sinajaus simboliai vaizdavo būsimus dalykus, taip ant 
Taboro suspindi šviesa. Ten – tamsuma, čia – saulė; tenai – tamsybės, čia – šviesus debesis. Iš 
vienos pusės – dešimties žodžių Įstatymas; iš kitos – amžinasis Žodis, esantis pirma bet kokio 
žodžio. Sinajaus kalnas Mozei neatvėrė pažadėtosios žemės, o Taboras jį įvedė į Pažado 
žemę.       Šv. Anastazas Sinajietis, apie 700 
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Vaikščiosiu	aš	akivaizdoj	Dievo,	pasauly	-	tarpe	gyvųjų.



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

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje   
vasario 21  - vasario 27 d.d. 
Parapijai (7 vokeliuose) - $ 550 

Per bankus - $ 1,250 
eTransfer (Šv.Mišių intencija) - $ 200 

DĖKUI remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	317,444	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (kovo 1): 7 v.v. †Douglas 
Stacey (Reinecker šeima); 
ANTRADIENIS (kovo 2): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Alidą Groen in’t Woud (28 
m.)(šeima);  
TREČIADIENIS (kovo 3): 7 v.v. †Ireną 
Kasperavičiūtę - Salvian (Rūta); padėkos 
intencija (LU); 
KETVIRTADIENIS (kovo 4): †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); padėkos intencija (NN); 
†Juozą Bansevičių (Prakapų šeima); 
PENKTADIENIS (kovo 5): 7 v.v. †Ireną ir 
Henriką Matušaičius (R.J.Balaišiai); †Juozą 
Bansevičių (Z.R.Kružikai); 
ŠEŠTADIENIS (kovo 6): 9 v.r. †Marsel ir Paula 
Lannoo (šeima); †Joną Jaunių Kuncaitį (11 m.) 
(A.Kuncaitienė); 5 v.p.p. “Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (kovo 7): 9 v.r.; 11 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius; †Oną ir Stasį 
Dačkus (Gitana); už Bušinskų šeimos mirusius 
(S.M.Bušinskai); †Ksaverą Ratavičių (šeima); 
†Joaną Smolskienę (R.L.S.Kuliavai); †Bronių 
Matusevičių (35 m.) (šeima); †Marytę Siūlienę 
(A.Laurinaičių šeima); †Juliją Zarankienę 
(L.Underienė).

	Mieli	parapijiečiai,		kovo	8	d.	laukiame	Ontario	
valžios	 pranešimo	 ir	 tolimesnių	 nurodymų	 dėl	
bažnyčios	 durų	 pravėrimo	 ir	 sugrįžimo	 į	
normalesnį	gyvenimą.	

	 K o l	 l a u k i a m e ,	 k v i e č i a m e	 k r e i p t i s	 e - m a i l u :	
resparish@prisikelimas.ca	arba	telefonu:	416-533-0621.		
	 Broliai	 pranciškonai	 toliau	 privačiai	 aukoja	 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…

	 	 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.

Mirties pranešimas 

a.a. VLADAS VYTAS, 96 m.  

Paliko: dukrą Nijolę,  
sūnų Paulių (Vyta),  anūkes Gloria ir Eriką. 

  

Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie.

		 SVEIKINAME	
KAZIMIERUS	IR	KAZIMIERAS		

KOVO	4	D.,	ŠVENČIANČIUS	VARDO	DIENĄ																																																																																				
IR	LINKIME	DAUG	SVEIKATOS,	TIKĖJIMO,	

	VIEŠPATIES	PALAIMOS.	
Malda	

Šventasis	Kazimierai,	didis	dangaus								
Karalienės,	Švenčiausiosios	Marijos	garbintojau,	
daug	kartų	parodęs	ypatingą	globą	savo	Tėvynei,	
teikis,	meldžiame,	ją	globoti	ir	visuose	reikaluose	
jai	padėti.Išganytojo	nuopelnų	ir	Švenčiausiosios								

Motinos	Marijos	užtarimo	remiamas,		
išmelski	iš	Viešpaties	malonę,	kad	mūsų	širdyse		
suliepsnotų	gyvas	tikėjimas	ir	tarpusavio	meilė,	
kad	mūsų	jaunimas	suprastų	skaistaus	ir	doro		

	 gyvenimo	grožį	ir	kad	Viešpaties	tėviškoji	Apvaizda											
	vestų	visą	tautą	savo	įstatymų		

meilės	keliu	į	taiką	ir	gerovę.			Amen.
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Popiežiaus gavėnios rekolekcijos: 
 „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ 

 Sekmadienį, vasario 1 dieną, prasidėjo Romos kurijos 
gavėnios rekolekcijos. Beveik visą savaitę iki penktadienio, vasario 
26 dienos, nebus viešos popiežiaus veiklos ar privačių susitikimų – atšauktos 
visos audiencijos, įskaitant trečiadienio bendrąją audienciją. Įprastą darbą ir 
kitas veiklas apribos ir Šventojo Sosto dikasterijų vadovai bei kiti kurijos 
atsakingieji – kardinolai ir vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai. 
 Jau paskelbta, kad šiemet rekolekcijos dėl COVID-19 pandemijos bus 
ne bendruomeninės, o individualios. Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad 
popiežius ir jo bendradarbiai nevyks į dvasinių pratybų „Divin 
Maestro“ („Dieviškojo mokytojo“) namus prie Nemi ežero, Aričios miestelyje 
prie Romos, klausytis rekolekcijų vadovo kasdienių apmąstymų, kartu 
dalyvauti bendroje maldoje. Vietoj to popiežius paprašė Romoje gyvenančių 
savo bendradarbių, kad jie patys pasirūpintų, kaip individualiai atlikti gavėnios 
dvasines pratybas ateinančią savaitę, nuo sekmadienio, vasario 21 d., iki 
penktadienio, vasario 26 d. 
 Be to, popiežius visiems savo bendradarbiams nusiuntė laišką ir 
padovanojo dvasinėms pratyboms skirtą knygą „Nuoširdžiai mylėk savo 
Viešpatį“ („Abbi a cuore il Signore“), padėsiančią atlikti neįprastas šių metų 
rekolekcijas be vadovo skaitomų meditacijų. 
 „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ – tai neseniai išleista San Paolo 
leidyklos dvasinio turinio knyga, kurios viršelyje minimas autorius, Šv. 
Baltramiejaus vienuolyno mokytojas, iš tikrųjų yra nežinomas, spėliojama, kad 
jis galėtų būti cistersų vienuolis iš Feraros vienuolyno. Knygos meditacijų ir 
pamokymų pagrindą sudaro rankraščiai, datuojami XVII amžiumi, kuriuos 
knygos įvade pristato vyskupas Daniele Libanori, jėzuitas, vienas iš Romos 
vyskupijos vyskupų augziliarų, kurį 2017 metais į šias pareigas paskyrė 
popiežius Pranciškus. 
 „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ yra dvasinis palydovas, sudarytas 
tiek iš paraginimų, skirtų nežinomiems adresatams, galbūt skirtingiems 
asmenims, nes kai kurios temos kartojasi, tiek iš ilgesnių meditacijų ir homilijų. 
Autorius kreipiasi į hipotetišką mokinį kviesdamas sekti jį, siūlo dvasinių 
pratybų kelią, skaitytojui laipsniškai atskleidžiantį žavingą pasaulį, kuris atrodė 
tarsi prarastas, tačiau jį „iš naujo atrandame kaip nepaprastai aktualų ir 
reikalingą“, – rašo knygos pristatyme leidykla „San Paolo“. 
 „Mano brangusis sūnau Viešpatyje, nutariau užrašyti kai kurias mintis, 
kurios galėtų būti naudingos tavo dvasinei pažangai taip, kaip buvo naudingos 
man..“ 
 „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ – primena bene įtakingiausią po 
Šventojo Rašto krikščioniškosios literatūros veikalą „Apie Kristaus 
sekimą“ („De imitatione Christi“), kurį daugelis priskiria XV amžiaus 
augustinų mistiko ir autoriaus t. Tomo Kempiečio plunksnai. Anoniminis Šv. 
Baltramiejaus vienuolyno mokytojas, nelyginant tikras dvasinio gyvenimo 
vadovas, leidžia pajusti nenykstančios dvasinės literatūros skonį, kurį nūdieną 
svarbu iš naujo vėl atrasti. 
 Popiežius laiške gavėnios rekolekcijų dalyviams patikino, kad 
rekolekcijų dienomis vienysis su visais jais iš savo namų. „Ši knyga 
„Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“, kurią kiekvienam siunčiu, teliudija mano 
dvasinę vienybę su jumis. Esu tikras, kad knyga padės visų mūsų dvasinei 
pažangai. Maldos vienų už kitus vienybėje“, – pasirašė Pranciškus.(Vatican News)

											Labas,	stovykla!	
				Norime	atkreipti	jūsų	dėmesį,	
kad	“Kretingos”	stovyklos	valdyba	
pastaruoju	metu	keliskart	susitiko	

virtualiai,	kad	aptartų	mūsų	
galimybes.	

		Mes	pasiryžę	nepraleisti	dar	
vienos	vasaros,	kažkokiu	būdu	su	

jumis	nesusitikę.	
Ieškome	galimybių	susitikti	
“Kretingos”	stovyklavietėje:	

	�	Sekmadienio	Mišioms,	o	po	jų	
-	užkandžiams	ir	kažkokiai	veiklai;	
�	virtualiems	susitikimams	ir	

programai	pagal	amžiaus	grupę	ir	
namelius;	

�	ribotai	dienos	ar	(po)	nakties	
veiklai	stovyklos	teritorijoje.	

			Artėjant	vasaros	sezonui,	mums	
reikės	gauti	Simcoe	Sveikatos	

valdybos	ir	Toronto	Arkivyskupijos	
išaiškinimus	ir	gaires	bei	galutinį	
pritarimą	stovyklos	pilnam	ar	

daliniam	atidarymui.	

Visų	Jūsų	pasiilgome!	

“Kretingos”	valdyba		
ir		br.kun.	Jonas	Šileika,	OFM,	

klebonas

Lietuvos vyskupai:  

kovo 6 d. bus meldžiamasi už 
mirusius nuo COVID-19; 

kovo 7 d. bus meldžiamsi už 
pasaulio lietuvius.



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

