
SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.   †Michael Brough (7 m.)      (S.Brough) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Jurgį Šimaitį       (Stanevičių šeima) 
    †Oną ir Stasį Dačkus      (anūkė) 
    specialia intencija       (NN) 
    †Reginą Antanaitienę      (dukra) 
    †kun. Arvydą Žygą       (Rūta G.) 
    †Nijolę Banelienę       (A.G.Valavičiai)   
    †Zigmą Dobilą       (A.Vaišnoras) 
    †Eugenijų Sičiūną      (žmona)     
    †Joną ir Aldoną Gudavičius     (A.Jurcevičienė)  
    †Janiną Songailienę      (J.Ragainienė)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 118 (3388) Gegužės 2 d. 2021 

V VELYKŲ SEKMADIENIS  -  B 
  Pašlovinti Tėvą 
 „Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių 
vaisių ir būsite mano mokiniai“ (Jn 15, 8). Sūnaus įsikūnijimo 
tikslas yra pašlovinti Tėvą. Ir žmonijos išgelbėjimas bei jos 
sugrąžinimas į Dangų galiausiai yra skirtas Tėvui pašlovinti. 
Tai, kad žmonės yra Kristaus mokiniai ir duoda gausių vaisių, 
neturėtų jokios prasmės, jei tuo nebūtų pašlovintas Tėvas. 

Pašlovinimas yra gyvasis Tėvo ir Sūnaus ryšys, taip pat gyvasis Dievo ir žmogaus ryšys. Sūnaus 
užduotis,– pašlovinti Tėvą – sutampa su užduotimi sugrąžinti žmones pas Tėvą. Ji bus įvykdyta 
tik tuomet, jei Jo paskatinti pradėsime duoti vaisių. Šitaip mūsų vaisiai taps Jo užduoties dalimi, 
o per Jį – Tėvo pašlovinimo dalimi. Vaisius mumyse subrandina Sūnus, o Sūnuje – Tėvas, taip 
Dievas per mūsų vaisius tampa pašlovintas. 
 Duoti vaisių nėra mokinių nuopelnas. Duoti vaisių ir yra per Viešpaties malonę 
patenkinto prašymo vaisius. Jo malonė apima ir gausių vaisių pažadą. Tačiau šie vaisiai 
pažymėti krikščioniškumo ženklu: žmogus vienu žvilgsniu jų neįstengia aprėpti, jis negali 
įvertinti šio vaisingumo, nežino, kur jis prasideda, o juo labiau – kur baigiasi, nežino nė kur 
slypi vaisiaus branduolys. Ir vis tiek Kristaus mokinys turi duoti gausių vaisių. Šiuo reikalavimu 
nenorima pasakyti, kad vaisių duodantysis suvoks ir pajus juos. Krikščionis žino, kad jam yra 
keliamas toks reikalavimas, žino, kad jį reikia vykdyti, tačiau nežino, kokiu būdu. Be abejo, jis 
žino, kas yra vaisius ir ką reiškia „duoti vaisių Viešpatyje“. Bet jam lieka neprieinama – nes tai 
slypi šių vaisių esmėje – kiek jis pats turi bendradarbiauti ir kiek yra nuo tų vaisių priklausomas.  
 Vaisiai yra Tėvo pašlovinimas, nes jie atsiskleidžia per Sūnaus pasiuntinystės malonę ir 
tampa Tėvo valios išpildymu. Be šių vaisių Sūnaus pasiuntinystė Tėvui pašlovinti nebūtų 
įgyvendinta ir nebūtų tobula. Kiekvienas vaisius tik tuomet yra vertas vadintis vaisiumi, jei jis 
yra meilės vaisius, neatsiejamas nuo Sūnaus meilės pasiuntinystės. 
         Adriana fon Špeir, †1967

Aš	tave,	Viešpatie,	aukštinsiu	didžiulėj	bendrijoj.

Privačiai	maldai	
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channel/
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	Mišių	įrašai,	
transliacijos	
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“Kai	būnam	dosnūs,	duodi	mums	gausiai”	-	
Šv.Pranciškaus	malda	

Savaitinė	rinkliava	balandžio	25	d.			

Parapijai	(9	vokeliuose)	-	$	610	
Per	bankus	-	$	1,445	
eTransfer	-	$	300	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

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

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (gegužės 3): 7 v.v. Novena;  
už Murauskų ir Šmigelskių šeimos mirusius 
(R.Bell); 
ANTRADIENIS (gegužės 4): 7 v.v. už gyvus 
ir mirusius geradarius; Novena;   
TREČIADIENIS (gegužės 5): 7 v.v. Novena;  
†Anelę Čaplikienę (V.Zaleckaitė);  
KETVIRTADIENIS (gegužės 6): 7 v.v. 
Novena; †Donatą Vaiciekauską (žmona); 
†Gediminą Šulcą (V.Zaleckaitė); 
PENKTADIENIS (gegužės 7): 7 v.v. Novena;  
†Nijolę, Algirdą ir Algimantą Banelius, 
†Ragną ir Vasarį Bersėnus (Čuplinskų šeima); 
ŠEŠTADIENIS (gegužės 8): 9 v.r. Novena;     
5 v.p.p. “Vilnius Manor” †Eleną ir Albiną 
Bočkus (A.Vaškevičius);  
SEKMADIENIS (gegužės 9): 9 v.r. †Jennie 
Vingelis (anūkės Adelė ir Simonė); 11 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius; †Mamą Oną ir 
Močiutes (Gitana); †Leokadiją Nevulienę ir 
Aliną Groen in’t Woud (šeima); †Agotą 
Klimaitę ir Liudą Daunienę (JMČ); †Oną ir 
Zigmą Girdauskus (šeima); †Gediminą 
Skukauską (V.Skukauskas); †Juozą, Vidą ir 
Genę (1 m.) Jasionius (M.Grambienė); †Bronę 
Greičiūnienę (šeima); †Eugenijų Sičiūną 
(žmona); †Antaniną Rudminienę (1 mėnuo)
(R.D.Rudminai); †Genovaitę Budreckienę 
(dukra Virginija su šeima); †Ireną Smolskienę, 
Joaną Smolskienę, †Eleną Karsky ir prašant 
sveikatos Vacei Ušpalienei (R.R.Smolskiai); 
padėkos intencija - švenčiant M.S.Bušinskų 75 
metų vedybinį gyvenimą (D.Pranaitis ir 
S.Brough).

Mieli parapijiečiai, 

   Siekiant suvaldyti COVID 19 atvėjų didėjančius skaičius, 

Ontario provincijos valdžia paskelbė sugriežtintas karantino 

sąlygas, kurios galioja iki gegužės 20 d.           

Remiantis valdžios nurodymais, kardinolas Thomas Collins 

paskelbė, kad nuo balandžio 19 d. visose Toronto 

arkivyskupijos bažnyčiose laikinai nutraukiamas viešas Šv. 

Mišių aukojimas.  

 Todėl tėvai Pranciškonai toliau privačiai aukoja Mišias 

parapijiečių intencijomis ir mūsų bažnyčia yra atidaryta 

privačiai maldai šiokiadieniais nuo 5:30 v.v. iki 7:30 v.v., ir 
sekmadieniais nuo 1 v.p.p iki 3 v.p.p. – norintiems yra 

dalinama Komunija,  tačiau vienu metu bažnyčioje galės būti 

ne daugiau kaip 10 žmonių.  

   Nuoširdžiai DĖKOJAME Kanados Lietuvių Fondui už 
$4,000 auką įsigyti naują filmavimo aparatūrą, kurios dėka 

bus tęsiamos tiesioginės Mišių transliacijos per parapijos 

YouTube kanalą - sekmadieniais - 9 v.r. ir 11 v.r., ir toliau 

galėsime melstis kartu, nors ir nuotoliniu būdu. 
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.

  Gegužės 9 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.  
  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.  
  Maistas bus išduodamas TIK PAGAL IŠANKSTINIUS 
UŽSAKYMUS.   

	 Konsulinė Toronto misija, turėjusi įvykti gegužės 
14-15 d.d., ATŠAUKIAMA laikantis Ontario provincijos 
nustatytų apribojimų. 
  Kai žinosime atnaujintą datą - pranešime. 
  Likime saugūs ir sveiki… 

mailto:grazinav2@hotmail.com


Popiežiaus Pranciškaus katechezė. Meditacija – ne tikslas, bet kelias
Trečiadienio rytą iš Vatikano rūmų bibliotekos transliuotoje katechezėje 

popiežius Pranciškus kalbėjo apie meditaciją kaip maldos formą. Krikščioniui 
medituoti reiškia gilintis į didžiuosius Apreiškimo slėpinius, sakė Pranciškus.

Meditacijos praktika pastaraisiais metais sulaukia gana didelio dėmesio. Ja 
domisi ne tik krikščionys; meditacijos praktika žinoma beveik visose pasaulio 
religijose. Ji gana plačiai paplitusi ir tarp žmonių, kurie neturi religinės gyvenimo 
vizijos. Mums visiems reikia medituoti, mąstyti, iš naujo atrasti save, kalbėjo Pranciškus. Žmogus nėra 
sukurtas tam, kad visą laiką bėgtų. Turime vidinį gyvenimą, kurį reikia nuolatos puoselėti. Todėl 
meditacijos poreikis yra bendras visiems žmonėms. Medituoti, sakė popiežius, tai sustoti ir giliai įkvėpti 
oro.

Krikščioniškame kontekste meditacija įgyja ir tam tikrų specifinių savybių, kurios negali būti 
nutylėtos. Kristus yra didžiosios durys, pro kurias žengia pakrikštytųjų malda. Panašiai turi būti ir su 
krikščioniškąja meditacijos praktika. Kai krikščionis meldžiasi, jis nesigilina į savojo „Aš“ gelmes, bet 
malda jam visada yra susitikimas su Kitu, su Dievu.

Terminas meditacija istorijoje turėjo skirtingas reikšmes. Net pačioje krikščionybėje jis reiškia 
skirtingas dvasines patirtis. Tačiau galime atsekti ir tam tikrus bendrus bruožus. Čia mums į pagalbą 
ateina katekizmas, kuris sako: „Kiek yra dvasinio gyvenimo mokytojų, tiek ir meditacijos metodų. [...] 
Tačiau metodas yra tik vadovas; svarbu su Šventąja Dvasia žengti priekin vieninteliu maldos keliu, kuris 
yra Jėzus Kristus“ (2707).

Gali būti daug krikščioniškos meditacijos metodų: vieni labai santūrūs, kiti labiau artikuliuoti; vieni 
labiau akcentuoja intelektinę asmens dimensiją, kiti – labiau jausmus. Visi jie yra svarbūs ir visus galime 
naudoti, kad tikėjimo patirtis apimtų visą žmogaus asmenį, į maldą įtrauktų ir protą, ir jausmus. Tačiau 
visada reikia atsiminti, pakartojo popiežius, kad meditacija yra kelias, o ne tikslas. Kiekvienas maldos 
būdas, jei jis nori būti krikščioniškas, turi būti Kristaus sekimas, nes tai yra mūsų tikėjimo esmė. 
Meditacijos metodai – tai keliai, kurie turi vesti pas Jėzų.

Katekizmas aiškina: „Meditacija pasitelkia mintį, vaizduotę, jausmus, troškimus. Toks sutelkimas 
būtinas norint geriau perprasti tikėjimo įsitikinimus, paakinti širdį atsiversti ir sustiprinti norą sekti 
Kristumi. Krikščioniškajai maldai labiausiai tinka apmąstyti Kristaus slėpinius“ (2708).

Besimeldžiančiam krikščioniui didžiausia malonė yra Kristaus artumas: Jis niekada mūsų 
nepalieka, visada su mumis palaiko ryšį. Kiekviena žemiškojo Jėzaus gyvenimo akimirka per maldą gali 
mums tapti dabartimi. Šventoji Dvasia mus veda prie Jordano upės, kur Jėzus pasineria į krikšto 
vandenį. Sėdime prie vestuvių pokylio stalo Kanoje, kai Jėzus padovanoja geriausią vyną, kad 
sutuoktiniai būtų laimingi. Ir mes stebimės, matydami Mokytoją, kai jis gydo daugybę sergančiųjų. 
Maldoje ir mes esame Jėzaus pagydytas raupsuotasis, aklas Bartimiejus, kuris atgauna regėjimą, 
Lozorius, išeinantis iš kapo... Nėra nė vieno Evangelijos puslapio, kuriame nebūtų mums vietos, sakė 
Pranciškus. Mums, krikščionims, meditacija yra būdas susitikti su Jėzumi ir tik taip iš naujo atrasti 
save. Medituoti – tai ne susitelkti į save, bet susitikti su Jėzumi ir tuomet atrasti save pagydytus, prikeltus 
iš numirusių, sustiprintus Jėzaus malone. 
(JM / 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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