
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Oną Svarinskienę       (A.Čiaučionas) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Stasį Bekerį       (V.Puzeris) 
    †Benigną Ragauskienę (7 m.)     (Liliana ir Lina) 
    †Jadvygą, Leoną ir Juozą Žilinskus    (I.F.Žilinskai) 
    specialia intencija       (Rūta G.) 
    †Juozą Morkūną (2 m.)      (A.Morkūnas) 
    †Teodorą Stanulį       (Prakapų šeima) 
    †Albiną Laurinaitienę      (D.L.Simanavičius)   
    prašant sveikatos tėveliams ir tetai Daliai    (Irma) 
    †Eugenijų Sičiūną      (žmona)     
    †Antaniną Rudmininienę (1 savaitė)   (D.R.Rudminai)  
    padėkos intencija - švenčiant M.S.Bušinskų  
    75 metų vedybinį gyvenimą      (vaikai, anūkai, proanūkiai)
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Nr. 116 (3386)  Balandžio 18 d. 2021 
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             Tikrojo pasaulio pagrindas 
 Jėzus į pasaulį žvelgia kitaip nei mes. Kitaip, nei tik 
žmogus, jis žvelgia ir į žmogų. Kitaip, nei tikintysis, žvelgia ir 
į Dievą. Jis kitaip nei mes visi regi mūsų būtį, gyvenimą ir 
mirtį. Tame žvilgsnyje jau slypi prisikėlimas. Tuo tarpu mus 
visur persmelkia „arba – arba“ sąlyginumas. Jei tik atskaitos 
tašku pasirenkame save pačius – mūsų žmogiškąją 
egzistenciją, mus supantį pasaulį, mūsų būdą mąstyti bei 
jausti – ir remdamiesi tuo sprendžiame apie Jėzų Kristų, 

tuomet tikėjimą prisikėlimu privalome laikyti tam tikrų religinių sukrėtimų rezultatu, 
bendruomenės kūrimosi pradžios rezultatu, o tai reiškia – prisikėlimą laikyti apgavyste.  
Tuomet laikantis nuoseklumo reikėtų kuo greičiau atmesti Kristų ir jo mokymą, bei siekti 
sukurti „grynąją krikščionybę“. Iš tikrųjų tai būtų tik skysta etika ir pamaldumas...  
 Bet jei suprantame, kad Kristaus asmuo reikalauja būtent tikėjimo, pripažįstame, kad Jis 
atėjo ne suteikti mums naujų žinių ir patirčių apie pasaulį, bet tam, kad išvaduotų mus iš 
pasaulio pančių. Mes girdime Jo reikalavimą ir paklūstame Jam. Mes priimame Kristų taip, kaip 
Jis mums yra nurodęs. Esame pasirengę suprasti, kad Jis ne veda pasaulį kilnesnėmis, vidinėmis 
jėgomis ir vertybėmis, bet kad su Juo prasideda nauja būtis.  
 Mes įgyvendiname tą ašies posūkį, vadinamą tikėjimu. Remdamiesi tikėjimu mes jau 
nebeapmąstome Kristaus iš pasaulio perspektyvos, bet visa apmąstome iš Kristaus 
perspektyvos. Tuomet jau nebesakome, kad nėra mirusiųjų prisikėlimo ir Jėzaus prisikėlimo 
žinia esanti mitas, o sakome – Kristus yra prisikėlęs, taigi prisikėlimas yra įmanomas ir Jo 
prisikėlimas yra tikrojo pasaulio pagrindas. Prisikėlimas apreiškia tai, kas nuo pat pradžių buvo 
gyvojo Jėzaus, Žmogaus Sūnaus ir Dievo Sūnaus, esmė. 
          Romanas Guardinis, † 1968

Žerki	ant	mūsų	tu,	Viešpatie,	
savo	veido	palaimingąją	šviesą!

Privačiai	maldai	
bažnyčia	atidaryta	

savaitės	
šiokiadieniais	
(pirmadienis-
penktadienis)	
nuo	5:30	v.v.	
	iki		7	v.v.	

Sekmadienio	
Šv.Mišias	

transliuojame	
internetu	-		
https://

www.youtube.com/
channel/

UC63RnbJxiay0KXd
UfnA_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/
UC63RnbJxiay0KXd

UfnA_c-g?	

Paieška:	
Prisikelimo	Parapija,	
Tevai	Pranciskonai	
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“Kai	būnam	dosnūs,	duodi	mums	gausiai”	-	
Šv.Pranciškaus	malda	

Savaitinė	rinkliava	balandžio	11	d.			

Parapijai	(18	vokeliuose)	-	$	1,725	
Per	bankus	-	$	1,645	
eTransfer	-	$	600	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	317,944	
DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (balandž io 19): 7 v.v. 
†Eugenijų Čuplinską (šeima); 
ANTRADIENIS (balandžio 20): 7 v.v. už gyvus 
ir mirusius geradarius; †Albiną ir Uršulę 
Kartavičius (K.Buožis); †Bronę Vilkus (šeima); 
TREČIADIENIS (balandžio 21): 7 v.v. prašant 
sveikatos Laimutei Grigaitei - Coyle (Jaglowitz 
šeima); padėkos intencija (M.S.Bušinskai);  
KETVIRTADIENIS (Balandžio 22): 7 v.v. 
†Donatą Vaiciekauską (žmona); †Albiną 
Laurinaitienę (L.R.S.Kuliavai); †Leo Pereira 
(Lee); 
PENKTADIENIS (balandžio 23): 7 v.v. †Bronę 
ir Antaną Pabedinskus; Emiliją ir Praną 
Vainauskus (JMČ); 
ŠEŠTADIENIS (balandžio 24): 9 v.r.; 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (balandžio 25): 9 v.r. †Michael 
Brough (S.Brough); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Birutę (7 m.) ir Joną Danaičius 
( D a n a i č i ų š e i m a ) ; † Vi t ą P l e č k a i t į 
(R.L.S.Kuliavai); †Kazimierą Čepaitį (25 m.) 
(A.G.Valavičiai); †Albiną Laurinaitienę 
(R.Kličius); †Vladą Melnyką(10 m.) (šeima); už 
Čuplinskų, Matulionių ir Stonkų gyvus ir 
mirusius narius (šeima); †Mariją ir Marijoną 
Petrikus (A.Jurcevičienė); prašant sveikatos 
tėveliams ir tetai Daliai (Irma); †Živilę 
Stančikaitę-Vidmantienę (3 m.) (šeima); 
†Eugenijų Sičiūną (žmona); padėkos intencija - 
švenčiant M.S.Bušinskų 75 metų vedybinį 
gyvenimą  (vaikai, anūkai, proanūkiai).

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	
			11	v.r.	-	Audra	Rusinaitė,	Rasa		Šiaučiūnaitė,		

Elė	Stravinskaitė,	Monika	Sutkauskaitė	
		vargonininkė	-	Ilona	Beres

Mieli	parapijiečiai,	
	 	 	 Ontario	 provincijos	 valdžiai	 įvedus	 didesnius	 COVID	 19	
apribojimus,	bažnyčiose	 lieka	 tie	patys	 reikalavimai.	Saugant	Mišių	
dalyvių	sveikatą,	tebegalioja	visi	ankstyvesni	nurodymai	-	jei	jaučiate	
simptomus,	 likite	 saugūs	 namie.	 Atvykus	 į	 bažnyčią	 privaloma	
užsiregistruoti,	 dezinfekuoti	 rankas	 ir	 dėvėti	 kaukes,	 taip	 pat	
laikytis	 2m.	 atstumo.	 Šiuo	 metu,	 Mišių	 dalyvių	 skaičius	 mūsų	
bažnyčioje	yra	ribojamas	-	įskaitant	kunigus	ir	atliekančius	muzikinę	
tarnystę.	Todėl	 laikinai	 įvedama	 privaloma	 išankstinė	 registracija	
sekmadienio	Šv.	Mišioms.		
LABAI	 APGAILESTAUJAME,	 KAD	 GALI	 PASITAIKYTI,	 KAD	 NE	 VISI	
NORINTYS	 GALĖS	 PATEKTI	 Į	 MIŠIAS.	 LABAI	 PRAŠOME	 JŪSŲ	
SUPRATIMO,	KAD	BE	 IŠANKSTINĖS	REGISTRACIJOS	NEGALĖSIME	
PRIIMTI.			
Registruotis	balandžio	18	d.	Mišioms	galite	čia.		
https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/52006	
Spauskite	nuorodą	ir,	kai	atsidarys	naujas	langelis,	pasirinkite	Mišių	
laiką	-	9	v.r.	arba	11	v.r.	-	ir	užpildykite	vardą,	pavardę	ir	e-paštą.	
SVARBU	ŽINOTI	
*Atlikus	 registraciją	 turėtumėt	 e-paštu	 gauti	 registracijos	
patvirtinimą.	 Jei	 tokio	 nerasite	 pašto	 dėžutėje	 -	 registracija	
nepavyko.	
*Jei	užsiregistravote	ir	negalėsite	dalyvauti,	labai	prašome	atšaukti	
registraciją	ir	atlaisvinti	vietą	kitam.	
Suprantama,	 kad	 šiuo	metu	 daug	 kam	 dar	 rizikinga	 arba	 nejauku	
dalyvauti	 Mišiose,	 todėl	 tęsime	 tiesiogines	 transliacijas	 kas	
sekmadienį,	11v.r.			

Kol	negalime	visi	saugiai	susiburti,	išlikime	maldos	vienybėje.

	 	 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.

	 ŠIANDIEN -	 Rinkliava SHARELIFE vajui. Vokelius 
skirtus vajui rasite bažnyčios prieangyje.   
	 Kasmet tūkstančiai žmonių kreipiasi į ShareLife agentūras 
prašydami pagalbos. Šios agentūros teikia paslaugas katalikiškų 
vertybių aplinkoje, nešdamos Evangelijos žinią atskirtiesiems. 
	 Aukodami ShareLife įrodome, kad katalikų bendruomenė 
aktyv ia i pala iko socia l in ių paslaugų t ink lą Toronto 
arkivyskupijoje. 

Kviečiame visus, pagal Jūsų išteklius, paremti Toronto 
arkivyskupijos palaikomas organizacijas, pasinaudojant vokeliais 
arba aukoti internete www.archtoronto.org “DONATE NOW” ir 
pasirinkti “Sharelife parish’s campaign”.		  
	 	 Dėkojame už paramą ShareLife.

SVEIKINAME	Stasę	ir	Mečį	Bušinskus	
balandžio	21	dieną	švenčiančius		

75	metų	vedybinę	sukaktį.	
Viešpaties	palaimos	JUMS…	

https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/52006
http://www.archtoronto.org


Trečiadienio katechezė. Bažnyčia meldžiasi ir moko melstis 
 „Bažnyčia yra didelė maldos mokykla. Daugelis iš mūsų išmoko sukalbėti pirmąsias maldeles ant 
tėvų ar senelių kelių. Galbūt saugome atsiminimus apie mamą ar tėtį, kurie mus mokė sukalbėti maldą prieš 
užmiegant. Dažnai per šiuos susikaupimo momentus tėvai gali išgirsti iš vaikų diskretiškų klausimų ir duoti 
jiems Evangelijos įkvėptų patarimų. Vėliau, brandos kelyje, įvyksta kitų susitikimų, su kitais maldos 
liudytojais ir mokytojais (žr. KBK, 2686–2687) Naudinga juos atsiminti“, – balandžio 14 dienos trečiadienio bendrojoje 
audiencijoje kalbėjo popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių apie maldą ciklą. 
 Parapijos ir kiekvienos krikščioniškos bendruomenės gyvenimas vyksta liturgijos ir bendruomeninės maldos 
ritmu. Tada galime suprasti, kad vaikystėje tokiu paprastu būdu gauta dovana yra dalis nepaprastai didelio ir turtingo 
paveldo, kurį verta vis geriau pažinti. Maldos rūbas nėra vienkartinis, jis keičiasi ir auga su mumis, taip pat krizių ir 
prisikėlimų momentais. Ne tik neįmanoma augti be krizių, krizės augina: kad augtume, būtina patekti į krizę.  
 Malda yra tikėjimo kvėpavimas: augame tikėjime tiek, kiek išmokstame melstis. Po kai kurių gyvenimo įvykių 
suvokiame, kad be tikėjimo nebūtume atlaikę ir kad malda buvo mūsų stiprybė. Ne vien asmeninė, bet ir mūsų brolių 
bei seserų, mus lydinčių ir remiančių bendruomenine malda.  
 Ir todėl Bažnyčioje nuolatos sužydi maldos bendruomenės ir grupės. Kai kurie krikščionys pajaučia kvietimą 
maldą padaryti pagrindiniu savo darbu. Bažnyčia apima vienuolynus, konventus, eremus, kuriuose gyvena Dievui 
pasišventę asmenys, šios vietos dažnai tampa dvasinės atgaivos centrais. Tai mažos oazės, kuriose dalijamasi intensyvia 
malda ir kiekvieną dieną kuriama broliška bendrystė. Tai gyvybinės ląstelės ne vien bažnytiniame, bet ir visuomenės 
audinyje. Pagalvokime apie vaidmenį, kurį suvaidino europietiškos civilizacijos gimimo ir vystymosi istorijoje, kitose 
kultūrose vienuolystė.  
 Viskas Bažnyčioje gimsta maldoje ir auga per maldą. Kai priešas, piktasis, kovoja su Bažnyčia, visų pirma jis 
stengiasi užtvenkti jos maldos versmes. Pavyzdžiui, yra grupių, kurios siekia bažnytinių reformų, pokyčių bažnytiniame 
gyvenime. Jos organizuotos, puikiai matomos žiniasklaidoje. Tačiau jose nėra meldžiamasi. „Turime pakeisti tai, turime 
priimti šitai“... Pasiūlymai, diskusijos, žiniasklaidos pranešimai gali būti įdomūs, tačiau kur malda? 
 „Malda yra tai, kas atveria duris Šventajai Dvasiai, kuri įkvepia eiti pirmyn. Pokyčiai Bažnyčioje be maldos nėra 
Bažnyčios pokyčiai, tai tik grupės pokyčiai. Ir kai priešas, kaip minėjau, nori kovoti su Bažnyčia, tai daro 
nusausindamas jos šaltinius, trukdydamas melstis ir skatindamas siūlyti pokyčius be maldos“, – sakė popiežius 
Pranciškus.  
 Kai malda nutrūksta, kurį laiką dar gali atrodyti, kad viskas eina pirmyn, kaip įprasta, iš inercijos, bet po kurio 
laiko  Bažnyčia susivokia, kad tapo tik tuščiu kiautu, kad prarado kertinę atramą, kad nebeturi šilumos ir meilės 
šaltinio.  
 Šventųjų, moterų ir vyrų, gyvenimas nėra lengvesnis už kitų, priešingai, jie susiduria su savo problemomis ir su 
kitų pasipriešinimu. Tačiau malda yra jų stiprybė, tarsi vanduo iš neišsemiamo motinos Bažnyčios šulinio. Malda 
maitina jų tikėjimo liepsną taip, kaip aliejus lempelės ugnį. Tokiu būdu jie eina pirmyn tikėdami ir vildamiesi. Šventieji, 
mažai verti pasaulio akyse, yra tie, kurie jį gina, ne pinigo ir galios, o maldos ginklais.  
 Evangelijoje pagal Luką galima perskaityti, priminė popiežius Pranciškus, dramatišką Jėzaus klausimą, kuris 
visada verčia susimąstyti: „ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18, 8). Ar ras tik organizacijas, 
„tikėjimo verslininkų“ grupę, puikiai organizuotą, šelpiančią, darančią kitus dalykus. O tikėjimą? „Ar atėjęs Žmogaus 
Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ 
 Šis klausimas užduotas po palyginimo apie būtinybę melstis ištvermingai, nenuilstamai. Galima apibendrinti, jog 
tikėjimo lempelė žemėje švies tol, kol joje bus maldos aliejaus. Tai maitina mūsų tikėjimą, užtikrintai palaiko mūsų 
varganą, silpną, nuodėmingą gyvenimą. 
 „Tai klausimas, kurį mes, krikščionys, turime sau užduoti: ar meldžiuosi? Ar meldžiamės? Kaip meldžiuosi? 
Kaip papūga ar širdimi? Ar meldžiuosi įsitikinęs, kad esu Bažnyčioje ir su Bažnyčia, ar savo idėjas, užgaidas paverčiu 
malda? Tai pagoniška, o ne krikščioniška malda. Pakartosiu: galima manyti, jog tikėjimo lempelė žemėje švies tol, kol 
joje bus maldos aliejaus“, – sakė popiežius. 
 „Toks yra esminis Bažnyčios uždavinys: melstis ir mokyti melstis. Karta iš kartos perduoti tikėjimo lempelę su 
maldos aliejumi. Tikėjimo lempelę, kuri apšviečia, leidžia pamatyti dalykus tokius, kokie jie yra. Ji šviečia tik su 
maldos aliejumi. Kitaip užgęsta. Be šios lempelės šviesos negalėsime matyti evangelizavimo kelio; ne vien tai, 
negalėsime matyti ir tikėjimo kelio; negalėsime matyti veidų brolių, prie kurių reikia prisiartinti ir kuriems reikia 
patarnauti; negalėsime apšviesti kambario susitikimams su bendruomene... Be tikėjimo viskas griūva, o be maldos 
tikėjimas užgęsta. Tikėjimas ir malda eina kartu. Todėl Bažnyčia, kuri yra bendrystės namai ir mokykla, taip pat 
yra tikėjimo ir maldos namai bei mokykla“, – sakė trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius 
Pranciškus.  
(RK / Vatican News)



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

DĖKOJAME	už	Jūsų	aukas.	
	Jūs	galite	aukoti:	

vokeliuose;	
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.
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http://www.prisikelimas.ca/lt/give
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