
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    už Krasauskų, Pažėrų ir Nenortų gyvus ir mirusius šeimos narius (GJ) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    už gyvus ir mirusius šeimos narius ir draugus    (Gitana) 
    už Dirmantų, Nevulių ir Groen in’t Woud šeimos mirusius (šeima) 
    už Matusevičių ir Petrulių šeimos mirusius   (šeima)  
    †Loretą Murauskas (1 m.)      (R.Bell) 
    †Birutę Tamoliūnienę (1 m.)    (Zubrickų šeima) 
    †Brigitą Šilinskaitę (15 m.)      (G.Adie) 
    prašant Dievo palaimos parapijos dirbantiems kunigams  (Rūta G)   
    prašant sveikatos tėveliams ir tetai Daliai    (Irma)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 14 (3384)  Balandžio 4 d. 2021 

Šv.Velykos  -  B 
   JIS YRA GYVAS… 
 Tad, mano broliai, ką gi jums liudija jūsų širdies 
džiugesys dėl Kristaus meilės? Išties svarstau, ar 
teisingai – jūs matysite, kad jei tik kada nors 
mylėjote Jėzų, gyvą, mirusį ar atgimusį, šiandien, 
kai Bažnyčioje be paliovos aidi ir gaudžia 
prisikėlimo šauklių balsai, jūsiškė širdis džiūgauja 
jumyse ir taria: Pranešė man sakydami, kad Jėzus, 
mano Dievas, yra gyvas.  
 Išgirdusi šitai, atgijo mano dvasia, kuri buvo 

apsnūdusi iš sielvarto, apsilpusi iš drungnumo, bemirštanti iš drąsos netekimo. Nes ir 
nusidėjėlius iš mirties prikelia džiugus šio laimingojo šauklio balsas.  
 Vis dėlto tikrai nebegali turėti vilties ir užmaršty bus palaidotas tas, kurį Kristus, 
grįždamas iš požemio, paliko pragaro gelmėse. Iš šito tikrai sužinosi, kad tavo dvasia visiškai 
atgims Kristuje, jei nuoširdžiai sakys: „Gana man, jei Kristus gyvas.“  
 O, kokie ištikimi šitie žodžiai, kaip verti jie Jėzaus draugų; o, koks tyras tasai 
atsidavimas, kuris šitaip kalba: „Gana man, jei Kristus gyvas.“ Jeigu jis gyvas, tai ir aš gyvas; 
nes nuo jo priklauso mano gyvybė; iš tiesų tai jis yra mano gyvybė, jis – mano tinkamumas. Ko 
gi gali man trūkti, jei Jėzus gyvas?   Tetrūksta visa ko kito, niekas man nesvarbu, jei 
tik Jėzus gyvas. Vadinasi, jei jam patinka, verčiau tetrūksta man paties savęs; gana man, jei tik 
jisai pats gyvas. Kai Kristaus meilė taip sugeria visą žmogaus atsidavimą, kad nepaisydamas ir 
neprisimindamas savęs jis bejaučia vien Jėzų Kristų ir tai, kas yra Jėzaus Kristaus, – tik tada, 
mano nuomone, jame pagaliau būna tobula meilė.  
 Tam, kuris šitaip esti paliestas, neturtas nebėra našta; jis nebejunta skriaudų, juokiasi iš 
įžeidimų, nepaiso nuostolių, mirtį laiko nauda; jis netgi nemano, kad miršta, nes žino, kad 
veikiau pereina iš mirties į gyvenimą, ir su pasitikėjimu sako: „Eisiu jo pamatyti prieš 
mirdamas.“       Pal. Gerikas Injietis, † 1157
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Sekmadienio	
Šv.Mišias	

transliuojame	
internetu	-		
https://

www.youtube.com/
channel/

UC63RnbJxiay0KXd
UfnA_c-g/.			

			
Primename	ir	apie	
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bendravimo	
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Internetinė	
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“Kai	būnam	dosnūs,	duodi	mums	gausiai”	-	
Šv.Pranciškaus	malda	

Savaitinė	rinkliava	kovo	28		d.	
Parapijai	(33	vokeliai)	-	$	2,125	

Be	vokelių	-	$130	
Per	bankus	-	$	1,460	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

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

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (balandžio 5): 7 v.v. †Juozą 
Bansevičių (B.B.Degučiai); prašant sveikatos 
Laimai (R.R.Šyvokai); 
ANTRADIENIS (balandžio 6): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Stella Kliorikaitis, Praną 
Juškevičių ir Aledą Bumdt (T.Urbantas); 
TREČIADIENIS (balandžio 7): 7 v.v. †Kostą ir 
Eugeniją Gapuč ius (D.Gaputis); †Albiną 
Laurinaitienę (Jaglowitz šeima); 
KETVIRTADIENIS (Balandžio 8): 7 v.v. 
†Donatą Vaiciekauską (žmona); †Juozą Bansevičių 
(D . J .D idžba l i a i ) ; †Aldoną Ru l ev ič i enę 
(Čuplinskai); 
PENKTADIENIS (balandžio 9): 7 v.v. prašant 
sveikatos šeimai (R.R.Šyvokai); prašant Dievo 
palaimos ir sveikatos vaikams, anūkams ir 
proanūkiams (M.S.Bušinskai); 
ŠEŠTADIENIS (balandžio 10): 9 v.r. p; 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (balandžio 11): 9 v.r.; 11 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius; už Kazlauskų 
šeimos mirusius (B.Kazlauskas); †Ireną 
Smolskienę (R.L.S.Kuliavai); †Liną Balaišį (3 m.)
(R.J .Bala iš ia i ) ; †Salomė ją i r Pranciškų 
Tvarijonavičius (I.F.Žilinskai); †Bronę ir Antaną 
Pabedinskus ir Senkų šeimos mirusius (JMČ); 
† S i d r i ką , M a r i ją i r K a r o l į H a g e n d o r n 
(M.Hagendorn);†Albiną Laurinaitienę (1 mėnuo) 
(šeima); prašant sveikatos tėveliams ir tetai Daliai 
(Irma).

	
 VELYKŲ TRIDIENIS TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOJE	
Ir	 vėl	 -	 dėl	 pandemijos	 -Velykos	 bus	 kitokios.	 Dėl	 didėjančio	
COVID	 viruso	 atvejų	 skaičiaus,	 tebetaikomi	 Mišių	 dalyvių	
skaičiaus	 apribojimai,	 todėl	 privaloma	 išankstinė	 registracija	
Didžiojo	 Penktadienio,	 Velyknakčio	 ir	 Velykų	 sekmadienio	
iškilmėms.	 Suprantama	 -	 kai	 kurie	 pasirinksite	 dalyvauti	
nuotoliniu	būdu	ir,	kaip	visada,	vienysimės	maldos	bendrystėje.		
REGISTRACIJA/REGISTRATION:	
Didžiojo	Penktadienio	pamaldoms,	spauskite	čia:	
https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/49149	
Velyknakčio	Vigilijai	ir	Šv.	Mišioms	(šeštadienį),	spauskite	čia:	
https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/49151	
Velykų	sekmadienio	Šv.	Mišioms,	spauskite	čia:	
https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/49156	
TIESIOGINĖS	TRANSLIACIJOS:	
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g	
Didįjį	penktadienį	3	v.p.p.	
Velykų	sekmadienį	9	v.r.	(anglų	k.);	11	v.r.	(lietuvių	k.)	

Baigiantis	 Gavėniai,	 dalinamės	 įrašu	 iš	 Vilniaus	 Bernardinų	
jaunimo	centro	susikaupimo	popietės	su	br.	Juozapu	Marija,	OFM.	
https://youtu.be/8HYM4l41JvQ

 Prisikėlimo parapija norėtų padėkoti kiekvienam iš Jūsų, 
dalyvavusiems rašant gražius, nuoširdžius Velykinius sveikinimo 
atvirukus mūsų draugams “Labdaroje”. 
 Vėlgi, tai buvo didžiulė sėkmė. Per Jūsų meilę, gerumą ir 
dosnumą mes, kaip parapijiečių ir nelietuviškai kalbančių kaimynystės 
šeimų bendruomenė, prisidėjome prie didžiulių 357 atvirukų! 
 Ačiū, kad parodėte šilumą ir artumą tiems, kuriems to labiausiai 
reikia šiuo sunkiausiu mūsų gyvenimo laikotarpiu.

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Tessa	ir	Jacintha	Groen	in’t	Woud,		
Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas.	

			11	v.r.	-	Danguolė	Čingienė,	Žibutė	Janeliūnienė,	
	Ilona	Tarvydienė,	Julija	Danaitienė,	
	Gintas	Neimanas,	Romas	Puteris,		

Taras	ir	Ted	Chornomaz		
		vargonininkė	-	Ilona	Beres

Muzika	-	tai	angelų	kalba.	(Peter	Hoeg)		
DĖKOJAME	muzikams	ir	giedoriams,	kurie	pandemijos	metu,	

jau	metai	mūsų	sielas	gaivina	muzika	ir	giesme…	
Giedoriai:	 Emilia	 Degutytė,	 Audra	 Rusinaitė,	 Elė	 Stravinskaitė,	
Monika	 Sutkauskaitė,	 Gintas	 Neimanas,	 jaun.,	 Laima	 Underienė,	
Danutė	 Pranaitienė,	 Gražina	 Adie,	 Algis	 Vaišnoras,	 Dominykas	
Gužauskas,	 Zita	 Nausėdienė,	 Sandy	 McCullough,	 Dalia	 Vaškevičius,	
Aras	Pabedinskas,	Rūta	Melkienė.	
Ypatingas	DĖKUI	Didžiosios	savaitės	giedoriams:	Danguolė	Čingienė,	
Ilona	 Tarvydienė,	 Julija	 Danaitienė,	 Žibutė	 Janeliūnienė,	 Danutė	
Biskienė,	 Rasa	 Wilkinson,	 Gintas	 Neimanas,	 Romas	 Puteris,	 Taras	
Chornomaz,	 Ted	 Chornomaz,	 Gintas	 Pabedinskas,	 Gabrielė	
Navickaitė,	Tessa	Groen	in’t	Woud,		Jacintha	Groen	in’t	Woud.	
Kanklių	 ansamblis:	 Tessa	 Groen	 in’t	 Woud,	 Jacintha	 Groen	 in’t	
Woud,	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas;	vadovės	-	Alexandra	
Valaitis	ir	Žibutė	Janeliūnienė.	
Muzikos	vadovė	-	Dalia	Viskontienė	
Vargonininkė	-	Ilona	Beres

https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/49149
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„Jėzus	<	>	tarė:	<	>	iš	tiesų,	iš	tiesų	sakau	Jums,	jei	kviečių	grūdas	nekris	į	žemę	ir	
neapmirs,	jis	pasiliks	vienas,	o	jei	apmirs,	jis	duos	gausių	vaisių.“		(Jn	12,	23-24)	

	 Apkabink,	 Prisikėlęs	 Viešpatie,	 visus	 mūsų	 parapijos	 tikinčiuosius,	 visas	
parapijos	 šeimas,	 visus	 Jų	 artimuosius,	 -	 te	 gyvastingi	 Tikėjimo,	 Vilties	 ir	 Meilės	 grūdai,	 Atpirkimu	
gaivinami,	bėdų	ir	ribojimų	tamsoje,	šviesos	vis	želmeniu	sakys:	Kristus	Prisikėlė,	iš	tiesų	Prisikėlė.	
	 Su	Kristaus	Prisikėlimo	švente	ir	Parapijos	vardadieniu	Jus	sveikina	ir	linki	Viešpaties	palaimos:	
Mažesniųjų	 Brolių	 ordino	 Lietuvos	 Šv.	 Kazimiero	 provincijos	 provincijolas	 T.	 Algirdas	 Malakauskis,	
OFM.,	ir	parapijoje	tarnaujantys	kunigai.				
	 Nuoširdi	 padėka	 VISIEMS	 už	 aukas	 parapijai	 ir	 vienuolynui,	 už	 visokeriopą	 pagalbą	 Šv.Mišių	
transliuotojams	 Arūnui	 Pabedinskui	 ir	 Kazimierui	 Sendai;	 muzikos	 vadovei	 Daliai	 Viskontienei,	
vargonininkei	 Ilonai	 Beres,	 giedoriams	 ir	 muzikantams;	 skaitovams,	 savanoriams	 ir	 visiems,	
įsijungusiems	į	Didžiosios	savaitės	ir	Velykų	liturgiją.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 br.kun.Jonas	Šileika,	OFM;	klebonas

Jėzus „kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano 
šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. (Iš Atvelykio sekmadienio Evangelijos, Jn 20, 27). 

  Brangūs diasporos lietuviai, broliai ir seserys Kristuje,  
 Tomas netikėjo apaštalų liudijimais, kad prisikėlęs Jėzus gyvas ir buvo jų tarpe. Juk dažnai akys 

žmogų apgauna. Tomas sakė, kad netikės, kol savo akimis nepamatys, ir kol piršto neįdės į Jėzaus šono žaizdą. O Jėzus 
Tomui atsakė: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29). 
 Šie Kristaus žodžiai šiandien tinka ir mums. Ypatingai šiuo pandemijos metu, kai esame medikų raginami laikytis 
atstumo vieni nuo kitų ir dėvėti kaukes, siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso.  
 Tomui atsiliepti į Jėzaus kvietimą trukdė abejingumas, širdies kietumas. Todėl mes turime budėti, kad netaptume 
abejingi savo artimo poreikiams, kuriuos pamatyti dabar dar sunkiau – juk šypsenas, susijaudinimą, susirūpinimą slepia 
kaukės. Neatsitiktinai šiai Gavėniai skirtame laiške Popiežius Pranciškus rašo, kad „mūsų tikėjimo ir vilties aukščiausia 
išraiška yra meilė, išgyvenama sekant Kristumi, rodant dėmesį ir užuojautą kiekvienam žmogui“. 
 Kryžius yra ypatingas krikščionio simbolis – per Nukryžiuotąjį atveriama pasiaukojanti Dievo meilė ir 
gailestingumas žmonijai. Didžiojo Penktadienio Evangelijos eilutėse skaitoma apie Jėzaus suėmimą ir nukryžiavimą, o 
liturgijoje atidengiamas ir garbinamas Kryžius, giedama „garbiname, Viešpatie, Tavo Kryžių, šloviname ir aukštiname Tavo 
šventąjį prisikėlimą; štai per Kryžių džiaugsmas atėjo į visą pasaulį“. 
 Tegul Kryžiaus paslaptis, pasitinkant šventąsias Velykas, atidengia Prisikėlusio Jėzaus palaimą Jums, Jūsų šeimoms 
bei parapijų bendruomenėms. 

Palaimintų šv. Velykų! Būkite sveiki. 
Prelatas Edmundas J. Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

Velykos - svarbiausia diena krikščionių kalendoriuje - Šia švente paminimi 
 Kristaus mirtis ir prisikėlimas. 

  

Popiežiaus Pranciškaus homilija Velykų vigilijoje. 
 <…> Išgirskime angelo žodžius: Viešpaties čia nėra, „Jis prisikėlė!“ (6 eil.); jis didžiausias mūsų 
džiaugsmas, visada yra mūsų pusėje ir niekada mūsų nenuvils. 
 Šitai yra mūsų vilties pagrindas. Krikščioniškoji viltis nėra paprasčiausias optimizmas, psichologinė 
nuostata ar kvietimas neprarasti drąsos. Ji yra dovana, Dievo dovanojama tada, kai išeiname iš savęs pačių 

ir atsiveriame jam. Ta viltis nenuvilia, nes mūsų širdyse išlieta Šventoji Dvasia (plg. Rom 5, 5). Guodėjas nepadaro, kad viskas 
atrodytų gražu, nepanaikina blogio stebuklinga lazdele. Jis suteikia tikros gyvenimo jėgos, kuri yra ne problemų 
nebuvimas, bet tikrumas, jog tave visados myli bei nuodėmes tau atleidžia Kristus, kuris už mus nugalėjo nuodėmę, 
nugalėjo mirtį, nugalėjo baimę. Šiandien yra mūsų vilties šventė, to tikrumo šventimas: niekas ir niekada negali atskirti 
mūsų nuo jo meilės (plg. Rom 8, 39). 
 Viešpats yra gyvas ir nori būti ieškomas tarp gyvųjų. Po susitikimo kiekvienas jo yra kviečiamas skelbti Velykų 
žinią, žadinti ir prikelti viltį liūdesio slegiamose širdyse tų, kuriems sunku surasti gyvenimo šviesą. To šiandien labai 
reikia. Esame pašaukti, užmiršę save, kaip džiugūs vilties tarnai, Prisikėlusįjį skelbti gyvenimu ir meile; kitaip tebūsime 
tarptautinė struktūra, turinti daug šalininkų ir geras taisykles, tačiau nepajėgianti dovanoti vilties, kurios trokšta pasaulis. 
 Brangūs broliai ir seserys, Kristus prisikėlė! Ir mes turime galimybę atsiverti ir priimti jo vilties dovaną. 
Atsiverkime vilčiai ir leiskimės į kelią. Jo darbų ir žodžių atminimas tebūna spindinti šviesa, kreipianti mūsų pasitikėjimo 
kupinus žingsnius į Velykas be pabaigos.  Amen.



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.

CREDIT UNION
RCU

KANDIDAT! NOMINACIJOS 
PRIIMAMOS
iki 2021 m. kovo 26 d. 12:00 v.d.

2021 m. 
baland!io 13 d.
Antradien!  |  6:30 v.v.

Susirinkimas vyks 
nuotoliniu b"du

SU!INOKITE DAUGIAU 
rpcul.com

RCU direktori! valdybos
kandidat! nominacijos

4 DIREKTORIAI

METINIS SUSIRINKIMAS

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

