
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.   †Aldoną Podsadecki     (D.Pranaitis, S.Brough, R.Zander) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
   †Domarką Sližauską     (A.Abromaitytė)   
   †Adelę Čaltukienę ir jos artimuosius   (Samonių šeima) 
   †Edvardą Pečiulį      (O.Dirmantas) 
   †Birutę Vaitiekūnienę     (R.L.S.Kuliavai) 
   †Ireną ir Henriką Matušaičius    (R.J.Balaišiai)   
   †Joną Čebrą (1 m.)      (L.Čebraitė-Mickienė) 
   †Edvardą (30  m.), Marijoną ir Justą Punkrius  (I.Punkrienė) 
   prašant Viešpaties palaimos ir sveikatos  (R) 
   †Eleną Puranienę     (N.Benotas)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 6 (3376)  Vasario 7 d. 2021 

V EILINIS SEKMADIENIS  -  B 
Simono namuose 

  Atidus klausytojas iš šios dienos skaitinio sužinojo, kodėl 
dangaus Viešpats, visos kūrinijos atnaujintojas, įžengė į 
žemiškas savo tarnų buveines. Tačiau anaiptol nenuostabu, kad 
prie visko mielai prisiartino tas, kurs gailestingai atėjo visų 
gelbėti. „Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę gulinčią ir 
karščiuojančią“ (Mt 8, 14). Matote, koks reikalas atvedė Kristų į 
Petro namus: tikrai ne troškimas dalyvauti pokylyje, bet 
gulinčiosios silpnumas; ne poreikis pavalgyti, bet proga 
išgelbėti; dieviškosios galybės darbas, bet ne žmonių puotos 
prabanga. Petro namuose liejosi ne vynas, o ašaros; tenai šeima 
nerimavo ne dėl vaišių, o dėl ligonio; tenai degė karštis, o ne 
rajumas. Todėl Kristus čia įžengė ne vaišių priimti, bet grąžinti 
gyvenimo. 
 Dievas ieško žmonių, ne to, kas žmonių; trokšta suteikti 
dangiškus dalykus, nesiekia įsigyti žemiškų; taigi Kristus ateina 
priimti mūsų, o ne ieškoti to, kas mūsų. „Atėjęs į Petro namus, 

pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią.“ Į Petro namus įžengęs Kristus išvydo tai, dėl ko 
ir buvo atėjęs: nesidairė, kaip atrodo namai, nematė nei daugybės pasitinkančiųjų, nei 
išsirikiavusių sveikintojų, nei susibūrusių šeimos narių; jam visai nerūpėjo pasiruošimo 
gražmenos, užtat jis atkreipė dėmesį į sergančiosios dejones, pastebėjo karščiuojančiosios 
kančią.  
 Matė, koks pavojus gresia beprarandančiai viltį, ir tučtuojau ištiesė rankas, kad atliktų 
savo dieviškumo darbą: neprisilietė Kristus prie žmogiškų gėrybių tol, kol gulėjusi moteris 
prisikėlė dieviškosioms. „Palietė jos ranką, ir karštis paliovė“ (Mt 8, 15). Matote, kaip paliauna 
karštis, prie kurio prisiliečia Kristus: nebelieka negalios ten, kur pasirodo gelbėtojas; nėra 
priėjimo mirčiai ten, kur įėjimas atviras atgaivintojui. „Palietė jos ranką.“ Ar būtinai dar 
reikėjo paliesti, kai jau įžengė įsakymo teisė? Tačiau Kristus palietė moters ranką, kad 
grąžintų ją gyvenimui, nes Adomas iš moters rankos buvo priėmęs mirtį. „Palietė jos ranką.
“ Kad tai, ką buvo praradusi dėl griovėjo rankos, atitaisytų kūrėjo ranka.   
„Palietė jos ranką.“ Kad gautų atleidimą ranka, kuri buvo gavusi mirties nuosprendį. „Ir 
atsikėlė, ir galėjo jam patarnauti.“    Šv. Petras Auksažodis, †apie 450
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Garbinkit Viešpatį! Jis gydo sužeistas širdis.



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

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje  
sausio 31 - vasario 4 d.d. 

Parapijai (8 vokeliuose) - $ 660 
Per bankus - $ 1,165 

eTransfer - $ 700 

DĖKUI remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	316,944	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (vasario 8): 7 v.v. †Darią 
Chodočinskas (Augučių šeima); †Bronę 
Maziliauskienę (7 m.) (I.Kavanagh); 
ANTRADIENIS (vasario 9): 7 v.v. už 
gyvus ir mirusius geradarius; †Bronę 
Maziliauskienę (V.Zaleckaitė);  
TREČIADIENIS (vasario 10): 7 v.v. 
†Edvardą Pečiulį (R.Stravinskas); †Balbiną 
Tamulionis (D.A.Nausėdai); 
KETVIRTADIENIS (vasario 11): †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †už Vainių šeimos 
mirusius (Balaišių šeima); 
PENKTADIENIS (vasario 12): 7 v.v. 
†Steponą Ignatavičių (R.Stravinskas); 
ŠEŠTADIENIS (vasario 13): 9 v.r. †Mary 
Anne Kušlikis (R.Stravinskas); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (vasario 14): 9 v.r.; 11 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius; †Birutę 
Kriaučiūnaitę McKenny (O.Balsienė su 
šeima) ; †Virgini jų S ič iūną (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).

	 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!

DĖKOJAME	JUMS	VISIEMS	UŽ		
2020	METŲ	AUKAS	-	PARAPIJAI	BEI	

PRANCIŠKONŲ	PROJEKTAMS		
TOKIU	SUNKU	VISIEMS	METU.	
2020	METŲ	TAX	PAKVITAVIMAI	

IŠSIŲSTI	ŠIĄ	SAVAITĘ.

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

Žmonių brolybės diena.  
Popiežius dalyvavo virtualiame minėjime 

 Vasario 4-ąją pirmą kartą buvo minima 
Jungtinių Tautų Organizacijos įvesta Tarptautinė 
žmonių brolybės diena. Sukako dveji metai nuo 2019-
ųjų vasario 4-ąją Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje Abu Dabyje 
įvykusio tarpreliginio susitikimo, kurio metu popiežius Pranciškus 
ir svarbiausias musulmonų sunitų autoritetas Al-Azharo didysis 
imamas Ahmadas Al Tayyebas pasirašė „Dokumentą apie 
žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio“. 
Pagrindinis tarptautinės brolybės dienos minėjimas buvo surengtas 
Abu Dabyje, kuriame nuotoliniu būdu dalyvavo popiežius 
Pranciškus, didysis imamas Al Tayyebas, Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Antonio Guterresas. 
 „Seserys ir broliai – tai labai reikšmingi žodžiai“, – sakė 
popiežius, kreipdamasis į virtualaus susitikimo dalyvius, ir 
pirmiausiai pasveikino didįjį imamą Ahmadą al Tayyebą, 
pavadindamas jį savo broliu ir bičiuliu, rizikos ir kovos dėl 
žmonijos brolystės draugu. Pasak popiežiaus, gražiausias dalykas, 
kurį jam kartu su imamu pavyko pasiekti yra tai, kad brolybės 
troškimas tapo tikrąją brolybe. „Ačiū, broli!“, – pasakė Pranciškus. 
Popiežius dėkojo Jungtinių Arabų Emyratų vadovui šeichui 
Mohammedui bin Zayedui, kuris daug prisidėjo, kad įvyktų 
susitikimas Abu Dabyje, kurio metu buvo pasirašytas dokumentas 
dėl žmonijos brolybės. Popiežius šeichui taip pat padėkojo už šio 
Tarptautinės žmonių brolybės dienos minėjimo surengimą. 
 „Brolybė yra pagrindinis matas, kuriuo matuojame 
žmonijos santykius: arba mes esame broliai, arba kenkiame vieni 
kitiems.“ 
 „Šiandien ne laikas būti abejingiems“, – tęsė Pranciškus. 
„Mes negalime nusiplauti rankų ir vengti kitų žmonių, jų nepaisyti, 
žiūrėti į juos su panieka. Arba mes broliai, arba viskas griūva. 
Žmonijos brolybė – tai pagrindas, ant kurio turime statyti ateitį. Tai 
mūsų laikų iššūkis. Brolybė reiškia ištiestą ranką. Brolybė – tai 
pagarba. Brolybė reiškia klausymąsi atvira širdimi, bet kartu 
brolybė reiškia ir tvirtumą laikantis savo įsitikinimų. Nėra tikros 
brolybės, jei įsitikinimai tampa derybų objektu.“ 
„Mes esame broliai ir seserys, vieno Tėvo vaikai. Skiriasi mūsų 
kultūros ir tradicijos, tačiau esame broliai ir seserys. Turime kurti 
brolybę gerbdami savo skirtingas kultūras ir tradicijas, skirtingą 
tapatybę.“ 
 „Šiandien metas įsiklausyti, nuoširdžiai priimti kitą. 
Šiandien metas suprasti, kad norime gyventi pasaulyje ne kaip 
priešai, bet kaip broliai ir seserys.“ Pasak popiežiaus, kas kito 
žmogaus nelaiko broliu – jau į jį žiūri, kaip į galimą priešą. 
Priešiškumas atsiranda iš nedėmesingumo ir abejingumo. 
 Popiežius taip pat pasveikino prie tarptautinės žmonių 
brolybės dienos įsteigimo daug prisidėjusį Jungtinių Tautų 
Organizacijos generalinį sekretorių Antonio Guterresą ir 
Prancūzijoje gyvenančią iš Maroko kilusią aktyvistę už taikos ir 
tolerancijos ugdymą tarp jaunimo Latifą ibn Ziaten, kurie paskelbti 
šiemetinės Zayedo premijos laureatais. 
 „Visi esame broliai ir seserys – mes tariame šiuos žodžius, 
būdami tvirtai įsitikinę jų tikrumu. Tikrumas gimė iš skausmo ir 
žaizdų“, – sakė popiežius, šiuos žodžius skirdamas visų pirma 
Latifai ibn Ziaten, kuri neteko sūnaus. Jis buvo teroristo 
nužudytas.  
(JM / Vatican News)

	Sveikiname		
Mariją	Gudelienę,	

vasario	5	d.,	
švenčiančią		

105	metų	Jubiliejų.	
										Stiprybės	ir	Viešpaties	palaimos		
																																														Jums	Marija!

  PRIMENAME… 
Maloniai kviečiame Jus prisijungti prie Toronto 
lietuvių 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.  
 Lauksime Jūsų dalyvavimo. Kviečiame lietuvių ir 
anglų kalbomis kalbančius dalyvius!

  Vasario 14 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.  
M a i s t a s b u s i šd u o d a m a s T I K PA G A L 
IŠANKSTINIUS UŽSAKYMUS.   

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

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