
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.   
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
    †Birutę Kriaučiūnaitę McKenny    (O.Balsienė su šeima)   
    †Virginijų Sičiūną (5 m.)     (T.Sičiūnas) 
    †Laimą Butėnienę      (Akelaičių šeima) 
    †Česių Kurą      (šeima) 
    †Joną Pošką       (J.Poška)   
    †Oksaną ir Boris Petrusiw     (Alksnių šeima) 
    †Vilių ir Jadvygą Ruslius     (N.Ruslys) 
    †Juozą, Mariją, Juozą ir Rimantą Zorubus   (M.Grambienė)   

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 7 (3377)  Vasario 14 d. 2021 

VI EILINIS SEKMADIENIS  -  B 
Dieviškoji galia 

 Viešpats, norėdamas, kad esmingiau būtų 
suprantamas Įstatymas, dvasines tikrenybes 
išreiškiantis per kūniškąsias, ir tuo pagrindu jo 
nesugriaudamas, bet veikiau jį išaukštindamas, – 
nes norėjo, kad [Įstatymas] būtų esmingiau 
suprastas, – palietė raupsuotąjį, ir jei žmogus nuo 
jo susitepti galėjo, tai Dievas visiškai nebuvo 
suteptas, nes jis yra nesutepamas.  T a i g i j a m 

nebus prikišama, kad turėjo laikytis Įstatymo ir nepaliesti nešvariojo, nes prisiliesdamas 
prie nešvariojo negalėjo nuo jo susitepti. [...]. 
 O jeigu kaip Įstatymo priešininkas palietė raupsuotąjį ir nepaisydamas susitepimo 
paniekino Įstatymą, kaipgi galėjo susitepti, neturėdamas kūno, kuris galėtų būti suteptas? 
Juk vaiduoklis negali būti suteptas. Vadinasi, jei negalėjo būti suteptas kaip vaiduoklis, tai 
buvo nesutepamas jau ne dėl dieviškos galios, o dėl dvasios bekūniškumo, todėl negalima 
laikyti, jog nepaisė susitepimo, kadangi neturėjo savyje medžiagos, kurią būtų galima 
sutepti; vadinasi, Įstatymo nesugriovė tas, kuris sutepimo išvengė dėl to, kad buvo 
vaiduoklis, o ne dėl to, kad parodė galią. 
        Tertulijonas, †apie 220
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Tu	esi	man	prieglauda,		
išgelbėjęs	džiaugsmais	apipinsi.



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

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje   
vasario 7  - vasario 10 d.d. 

Parapijai (6 vokeliuose) - $ 430 
Per bankus - $ 2,770 

eTransfer - $ 100 
eTransfer (Šv.Mišių intencija) - $ 20 

Parapijos svetainėje - $ 200 

DĖKUI remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	317,444	

Kanados	Lietuvių	Jaunimo	Sąjunga	-	$	500	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (vasario 15): 7 v.v. †Darią 
Chodočinskas (Ažubalių šeima); †Douglas Stacey 
(Jaglowitz šeima); 
ANTRADIENIS (vasario 16): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Joną Dirmantą (O.Dirmantas);  
TREČIADIENIS (vasario 17): 7 v.v. už Jūdvyčių, 
Dačkų ir Vydmantų šeimos gyvus ir mirusius narius 
(GJ); †Genę Šimkienę (R.Slapšys); 
KETVIRTADIENIS (vasario 18): †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †Joną Maziliauską (26 m.)
(I.Kavanagh); 
PENKTADIENIS (vasario 19): 7 v.v. †Eugenijų 
Čuplinską (šeima); †Liudą Daktarienę (V.Zaleckaitė); 
ŠEŠTADIENIS (vasario 20): 9 v.r. †Mary Anne 
Kušlikis (R.Rygelis); 5 v.p.p. “Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (vasario 21): 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).

	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.

Jus visus su  Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena – VASARIO 16-ĄJA!

Vasario 16 – oji – iškili data, 
menanti atgautą laisvę,  sunkiai 
nueitą kelią, kurį įveikėme tik 

būdami dvasiškai stiprūs, 
orūs ir vieningi. 

Kad ir kokie visi būtume skirtingi,  
mus jungia bendra istorija, bendros 

tradicinės vertybės. 
Tegul mūsų visų prasmingų 
darbų pamatu būna meilė 

ir pagarba savo Tėvynei LIETUVAI.
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https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g


Bendroji audiencija. Malda ir kasdienybė 
 Vasario 10 dieną popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą 
apie maldą. Praėjusios savaitės katechezėje Šventasis Tėvas pabrėžė 
esminę krikščioniškos maldos ir liturgijos sąsają. Šioje katechezėje 
kalbėjo apie tai, kaip malda siejasi su kasdienybe. Malda yra 
nuolatinis pokalbis su Dievu ir tas, kuris meldžiasi tarsi įsimylėjėlis, savo 
mylimą asmenį visada nešiojasi širdyje, kad ir kur būtų. 
Pokalbis su Dievu apima viską: kiekvienas motyvas džiaugtis tampa šlovinimu, 
o kiekvienas sunkumas – proga paprašyti pagalbos. Malda visada gyva, net ir 
tada, kai lūpos nejuda, širdis kalba – ji tarsi rusenanti žarija. Kiekviena mintis, 
pati banaliausia, gali būti persmelkta maldos. Maldingumas būdingas pačiam 
žmogaus protui: jis tarsi langas į slėpinį. Kelis žingsnius matome aiškiai ir 
žinome, kad toliau yra didžiulė tikrovė, ankstesnė ir didesnė už mus. Vis dėlto 
slėpinio veidas nekelia nerimo: Kristaus pažinimas mums leidžia pasitikėti, jog 
ten, kur mūsų kūno ir proto akys negali matyti, yra begalinė malonė, o ne 
tuštuma. Krikščioniška malda žmogaus širdyje paskleidžia neįveikiamą viltį: bet 
kokią mūsų kelio patirtį Dievas gali paversti į gera. 
 Popiežius Pranciškus citavo katekizmo straipsnį apie maldą ir kasdienį 
gyvenimą: „melstis mokomės tam tikrais momentais, klausydamiesi Viešpaties 
žodžio ir dalyvaudami jo Velykų slėpinyje, tačiau visą laiką, kiekvienos dienos 
įvykių metu, mums kaip maldos šaltinis dovanojama Šventoji Dvasia. (...) 
Laikas yra Tėvo rankose; mes su Juo susitinkame dabar, ne vakar ir ne rytoj, bet 
šiandien (žr. 2659)“. Dievą sutinku šiandien, dabar.  
 Nėra nuostabesnės dienos, nei ši diena, kurioje gyvename. Popiežius 
perspėjo, jog, jei visada galvojame apie ateitį, bet nesugebame priimti 
šiandienos konkretumo, dabarties realybės, rizikuojame gyventi iliuzijoje. 
Tačiau meldžiamasi šiandien ir Jėzus ateina su mumis susitikti šiandien.  
Malda dabartinę dieną perkeičia į malonę, tiksliau, perkeičia mus: nuramdo 
pyktį, stiprina meilę, suteikia stiprybės atleisti. Kai kuriais momentais gali net 
atrodyti, jog tai nebe mes, tačiau malonė gyvena ir veikia mumyse per 
maldą. Kai ateina pikta mintis, nepasitenkinimas, kartėlis, verta sustoti ir 
paklausti: „Viešpatie, kur tu? Kur aš einu?“ O Viešpats yra čia, Jis padės atrasti 
teisingą žodį, patarimą, kad eitume pirmyn be negatyvumo ir kartėlio, nes malda 
visada pozityvi. Visada kreipia pirmyn. 
 Kiekviena nauja diena, priimama su malda, drąsiai pasitinkama, nes 
problemos, su kuriomis susiduriame, nebėra kliūtys mūsų laimei, tačiau Dievo 
kvietimai, progos susitikti su juo. 
 Visada melskimės už viską ir visus, taip pat ir už priešus. Jėzus mums 
taip patarė – „melskitės už priešus“. Melskimės už mūsų artimuosius ir už tuos, 
kurių nepažįstame. Melskimės net už mūsų priešus, kaip sakiau, kaip dažnai 
raginama Šventajame Rašte. Malda pripildo dosnios meilės. Ypač melskimės už 
nelaimingus asmenis, už raudančius vienatvėje ir trokštančius meilės, 
pulsuojančios vardan jų. Malda daro stebuklus. Tada ir vargšai pradeda nujausti, 
per Dievo malonę, kad, net ir stokos situacijoje, krikščioniška malda Jėzaus 
atjautą padaro jaučiamą: jis meiliai žvelgė į pavargusius ir pasimetusius, kurie 
buvo tarsi avys be piemens, žmones (žr. Mk 6, 34). Viešpats yra, nepamirškime, 
užuojautos, artumo, švelnumo Viešpats: šių trijų žodžių negalima pamiršti, kai 
kalbame apie Viešpatį. Tai Viešpaties stilius.   
 Malda padeda mums mylėti kitus, nepaisant jų klaidų ir nuodėmių. 
Asmuo visada yra svarbesnis už savo veiksmus, Jėzus nepasmerkė pasaulio, 
tačiau jį išgelbėjo. Tie žmonės, kurie visada teisia ir smerkia, gyvena nemalonų, 
nelaimingą gyvenimą. Jėzus atėjo išgelbėti, o mums reikia atverti širdį, atleisti, 
užjausti ir parodyti švelnumą taip, kaip Jėzus. Reikia visiems ir 
kiekvienam linkėti gera ir meldžiantis atsiminti, jog visi esame nusidėjėliai, bet 
visi esame mylimi Dievo, kiekvienas atskirai. Taip mylėdami pasaulį, švelniai jį 
mylėdami atskleisime, jog kiekvienoje dienoje ir kiekviename dalyke yra Dievo 
slėpinio fragmentas.  
 Vėl pažymima Katekizme: „Melstis išgyvenant kiekvienos dienos ir 
kiekvienos akimirkos įvykius yra viena iš Dievo karalystės paslapčių, apreikštų 
mažutėliams, Kristaus tarnams, palaiminimų beturčiams. Teisinga ir gera 
melstis, kad teisingumo ir taikos Karalystės atėjimas paveiktų istorijos eigą, 
tačiau ne mažiau svarbu palenkti maldai ir daugybę paprastų kasdienių situacijų. 
Bet kuri maldos forma gali būti tas raugas, su kuriuo Viešpats lygina Dievo 
karalystę (žr. Nr. 2660)“. 
 Žmogus yra tarsi vėjo dvelktelėjimas, tarsi žolės stiebelis (žr. Ps 144, 
4; Ps 103, 15). Filosofas Paskalis rašė, jog nereikia visos visatos, kad jis būtų 
sulaužytas, pakanka rasos, vandens lašo. Esame trapios būtybės, tačiau mokame 
melstis: tai didžiausia mūsų orumo išraiška ir mūsų stiprybė. Drąsos melstis 
kiekvieną akimirką, kiekvienoje situacijoje, nes Viešpats arti. Ir, kai 
meldžiamasi pagal Jėzaus širdį, sulaukiama stebuklų. (RK / Vatican News)

MANO	ŠEIMA	-	DIEVO	DOVANA	
Sveikiname	Jus	visus	su		

ŠEIMOS	DIENA,		
											kurią	švęsime							 	

vasario	15-tą	dieną..	
Tegul	Jus,	Jūsų	šeimas		ir	artimus	
vienija	visapusiškas	supratimas,		

atlaidumas	ir	pagarba.	
Tegul	Jus	visus	lydi		

Tikėjimas,		Meilė	ir	Viltis..		
Viešpaties	ramybės	

	ir	palaimos…

  

Prisikė l imo Parapi jos vardu 
norėčiau asmeniškai padėkoti 
kiekvienam iš Jūsų, dalyvavusiam 
rašant graž ius , nuoš i rdž ius 
sve ik in imo a tv i rukus mūsų 
“Labdaros" gyventojams. Esame 
l a b a i d ė k i n g i l i e t u v i ų 
organizacijoms, kurios skleidė 
žinią apie mūsų iniciatyvą. Taip pat 
d ė k o j a m e n e l i e t u v i š k a i 
k a l b a n č i o m s k a i m y n y s t ė s 
šeimoms, kurios prisidėjo prie 
didelių aštuoniasdešimt septynių 
atvirukų! 
  Ši Valentino dienos sveikinimo 
atvirukų iniciatyva buvo sukurta 
kaip malonus gestas, suteikiantis 
šilumą ir artumą tiems, kuriems to 
labiausiai reikia šiuo sunkiausiu 
mūsų gyvenimo laikotarpiu. Tai 
b u v o d i d ž i u l ė s ėk m ė , k a d 
surinkome nemažai kortelių, kad 
kiekvienas gyventojas gautų bent 
tris korteles. 
  Mes norėtume ir toliau grąžinti 
savo bendruomenę ir artėjant 
Gavėnios ir Velykų laikotarpiui. 
Pavasaris yra atgimimo metas ir 
t a i y r a p u i k i p r o g a t ę s t i 
dovanojimo dvasią; darant gerus 
darbus kitiems, nieko neprašant 
atgal. 
  Norėčiau paskleisti žinią, kad 
prašysime besidominčių dar kartą 
dalyvauti rašant Velykinius 
sveikinimus mūsų “Labdaros” 
g y v e n t o j a m s . D a u g i a u 
informacijos bus galima rasti kitą 
mėnesį. Sekite naujienas. 
Ačiū ~  
Vida Dirmantaitė-Groen in’t Woud



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

