
SEkmadienio  Šv. Mišios 
   9 v.r.    †Jennie Vingelis          (anūkės Adelė ir Simonė) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    Novena - už gives ir mirusias Mamas 
    †Mamą Oną ir Močiutes      (GJ) 
    †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)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 119 (3389) Gegužės 9 d. 2021 

VI VELYKŲ SEKMADIENIS  -  B 
Didesnė meilė 

   Mano brangioji Motin, šiais metais gerasis Dievas man suteikė malonę 
suprasti, kas yra artimo meilė; tiesa, aš ir anksčiau žinojau, kas tai yra, 
tačiau dar nebuvau giliau suvokusi šių Jėzaus žodžių: „Antrasis 
(įsakymas) – panašus į pirmąjį: „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mt 
22, 29). Aš ypač stengiuosi mylėti Dievą ir tik Jį mylėdama supratau, kad 
man nedera vien žodžiais reikšti savo meilę, nes: „Ne kiekvienas, kuris 
man šaukia: ‚Viešpatie, Viešpatie!‘, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, 
kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“ (Mt 7, 21). Tą valią Jėzus 
leido patirti daug sykių, net, sakyčiau, beveik kiekviename Evangelijos 
puslapyje; bet per Paskutinę vakarienę, jau žinodamas, kad mokinių 
širdys dega karščiausia meile Jam, einančiam aukotis už juos ir savęs 
atiduoti, nuostabia Eucharistijos paslaptimi gerasis Išganytojas nori 

jiems duoti naują įsakymą.  
       Kupinas neapsakomos meilės, Jis taria: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte. Kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad 
esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“                   (Jn 13, 34–35). 
      Kaip Jėzus mylėjo savo mokinius ir kodėl Jis taip juos mylėjo? Ak, anaiptol ne įgimtos jų 
savybės Jį patraukė – juos skyrė praraja. Jis – mokytojas, Amžinoji Išmintis, o jie – paprasti 
vargšai žvejai, bemoksliai, kupini žemiškų minčių. Ir vis tiek Jėzus vadina juos savo draugais, 
savo broliais (plg. Jn 15, 15). Jis nori matyti juos viešpataujančius Jo Tėvo karalystėje ir, kad 
atvertų jiems tą karalystę, nori mirti ant kryžiaus, nes yra pasakęs: „Nėra didesnės meilės, kaip 
gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15, 13). 
      Motin mylimoji, apmąstydama šiuos Jėzaus žodžius, supratau, kokia netobula buvo mano 
meilė seserims, pajutau, kad nemyliu jų taip, kaip jas myli gerasis Dievas. 
         Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, † 1897

Savo	išganymą	Viešpats	apreiškė	pagonims.

Privačiai	maldai	
bažnyčia	atidaryta	

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

Sekmadieniais		
1	v.p.p.	-	3	v.p.p.	

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	gegužės	2	d.			

Parapijai	(9	vokeliuose)	-	$	1,210	
Per	bankus	-	$	2,085	
eTransfer	-	$	950	

eTransfer	(Šv.Mišių	intecijoms)	-	$	200	
per	parapijos	svetainę	-	$	600	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

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

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (gegužės 10): 7 v.v. Novena;  
†Albiną Laurinaitienę (Prakapų šeima); 
ANTRADIENIS (gegužės 11): 7 v.v. už gyvus 
ir mirusius geradarius; Novena;   
TREČIADIENIS (gegužės 12): 7 v.v. Novena;  
už gyvus ir mirusius draugus (JMČ);  
KETVIRTADIENIS (gegužės 13): 7 v.v. 
Novena; †Donatą Vaiciekauską (žmona); 
padėkos intencija (šeima); 
PENKTADIENIS (gegužės 14): 7 v.v. 
N o v e n a ; † A l b i n ą L a u r i n a i t i e n ę 
(B.Nakrošienė); padėkos intencija (JMČ); 
ŠEŠTADIENIS (gegužės 15): 9 v.r. Novena;     
5 v.p.p. “Vilnius Manor” †Janę ir Vytą 
Vingelius (A.Vaškevičius);  
SEKMADIENIS (gegužės 16): 9 v.r. prašant 
Viešpaties palaimos Larai, Majai, Jonathan, 
Evelinai, Viktorijai, Gints (Valdas); 11 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius; Novena - už 
gyvas ir mirusias Mamas; †R.Chaponis 
(šeima); †Arūną Akelaitį (Akelaičių šeima); 
†Juozą Plečkaitį (R.L.S.Kuliavai); †Mariją 
Matusevičienę (23 m.) (šeima); padėkos 
intencija už Stella Gruchalla (šeima); už tuos, 
kurie rūpinasi manimi (I.Žemaitienė); †Juozą ir 
Elvyrą Vosylius (Brigita); †Eugenijų Sičiūną 
(žmona); už Pečiulių ir Jasinauskų šeimos 
mirusius (šeima); †Ireną Petraitienę (dukra 
Gražina); †Algimantą Šyvoką (R.R.Šyvokai).

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.  
 Tiesioginias Mišių transliacijas galite matyti 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		prisidedantiems.

  Nuoširdi padėka Daliai Viskontienei už 
pasitikejimą manimi ir paskatinimą sukurti naujas 
Mišias bendram giedojimui. Iš karto sutikau, nes 
esu didelė bendro giedojimo šalininkė. Bendras 

giedojimas sujungia visus atvykusius į Mišias, apjungia visas 
generacijas, skatina žmonių vienybę ir pakelia mūsų mintis 
ir širdis į Dievą. Todėl kun. Jono Šileikos parinktas Mišių 
užvardinimas „ARTUMA“ labai tinka. „Artuma“ su Dievu, 
„Artuma“ vienas su kitu. Kai giedame, tampame dalyviais, 
nesame tik žiūrovai. Ir tai įprasmina, ką išgyvename Mišiose.  
 Parinkti šių Mišių du posmeliai prieš Evangeliją yra 
štai kokie:  

“Viešpatie Jėzau, atverk mums Raštų prasmę;  
uždek mūsų širdis kai tu mums kalbi, “ ir  

„Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis  
ir įžiebk jose savo meilės ugnį.“  

 To ir palinkėčiau Prisikėlimo parapijos giedančiai 
bendruomenei.  

Giedokite iš širdies ir būkite arti Dievo ir vienas kito!  
Rita Čyvaitė-Kliorienė

					Kanados	Lietuvių	Fondo	2021	m.	metinis	narių	susirinkimas	
įvyks	ketvirtadienį,	gegužės	13	d.,	6:30	v.v.,	per	Zoom.		
	 	 	Nariai,	 norintys	 dalyvauti,	 turi	 užsiregistruoti	 pasiunčiant	
prašymą	e-paštu	info@klfondas.org	arba	skambinant	į	raštinę																			
416-	239-9889.			

mailto:info@klfondas.org


Popiežius paragino dalyvauti rožinio maldoje, kad 
pasibaigtų pandemija 

    Popiežius Pranciškus trečiadienį priminė gegužės rožinio 
maldą pasaulio šventovėse, kad pandemija pasibaigtų. 
Kalbėdamas trečiadienio bendrosios audiencijos metu, popiežius, kaip 
įprasta, sveikino kalbines grupes. Pranciškus kelis kartus karštai 
paragino visus tikinčiuosius dvasiškai dalyvauti pasaulio šventovėse 
gegužės mėnesį kasdien kalbamo rožinio maldoje. Popiežius Pranciškus 
sakė: „Vedami pasaulio šventovių šį gegužės mėnesį kalbėkime rožinį 
melsdami malonės, kad pasibaigtų pandemija ir kad visi galėtų vėl 
sugrįžti į įprastas visuomeninio gyvenimo ir darbo vėžes.“ 
  Popiežius Pranciškus rožinio maldos kampaniją, kad pandemija 
pasibaigtų, pradėjo gegužės 1-jąją, Vatikano bazilikos koplyčioje priešais 
Marijos, krikščionių pagalbos, paveikslą. 
   Vatikano radijo – Vatican News interneto svetainėje lietuvių kalba 
paskelbtas sąrašas visų pasaulio šventovių, kuriose bus kalbamas rožinis, 
kad pasibaigtų pandemija. Pateikiama ir nuoroda į Vatikano medijų 
jutubo (YouTube) paskyrą, kurioje kasdien 18 val. Romos laiku (19 val. 
L i e t u v o s l a i k u ) p r a s i d e d a t i e s i o g i n ė r o ž i n i o m a l d o s 
transliacija.Tiesioginė transliacija: https://www.youtube.com/channel/
UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ 

„Mama	yra	viskas	–		
ji	mūsų	paguoda	sielvarte,		
mūsų	viltis	kančioj	ir	mūsų	

stiprybė	bejėgiškume.		
Ji	yra	meilės,	

gailestingumo,	užuojautos	
ir	atlaidumo	šaltinis.“	

	 	 ―	Kahlil	Gibran	

MAMA,	
kas	aš	būčiau,	jei	neturėčiau	Tavęs?		

Mažytė,	vėjo	pustoma	smiltelė	ar	lašelis	
vandenyno	platybėse.	Jausdama	Tavo	beribę	

meilę	ir	šilumą,	suvokiu	save,	turinčią	
brangiausią	viso	pasaulio	lobį	-	TAVE.		

Tavo	kantrybė	-	lyg	neišsenkantis	šaltinis,		
	 iš	kurio	pasisemi	stiprybės.		

Tavo	meilė	man	spindi	kaip	patys	gražiausi	
deimantai.	Tavųjų	akių	tyrumas	-	tarsi	melsvo	
dangaus	pieva,	skatina	mane	žvelgti	į	saulę.		

Tavo	šypsena	nušviečia		
net	labiausiai	apniukusią	dieną.		

Tavo	veidu	riedančios	ašaros	man	degina	
širdį.	Bučiuoju,	Mamyte,	Tavąsias	rankas,									

švelniai	mane	supusias,	glosčiusias,		
pindavusias	man	kasas...		

Kelrodė	žvaigždė	esi	mano	gyvenime.		
Nuoširdumą	ir	gėrį	semiu	delnais	iš	Tavo	
širdies	jūros...	Nors	esi	tik	trapi	gėlelė,		
kurią	prie	žemės	lenkia	vėjo	gūsis,		

Tu	saugai	ir	gini	mane.		
Likimas	man	dovanojo	Tave	-	vienintelę	ir	

nepakartojamą.	Myliu	ir	mylėsiu	Tave,	Mama.	
	 	 	 	 /L.Pudžiuvelytė/	

Sveikiname	Mamas	ir	Močiutes		
su	MOTINOS	diena…	

Viešpaties	palaimos,	tikėjimo,		
vilties	ir	meilės	VISOMS	JUMS…

Trečiadienio katechezė. Kontempliacijos malda 
  Gegužės 5 d. bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus 
tęsė katechezių ciklą apie maldą. Jis visų pirma kalbėjo apie tą 
ypatingą būseną, kuri vadinama kontempliatyvia. Su ja siejasi ir 
vadinamoji kontempliatyvi malda. 
  „Viešpatie, mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje! 
Savo didingumu apklojai dangaus aukštybes. (...) Kai pasižiūriu į tavo 
dangų, – tavo pirštų darbą, – į mėnulį ir žvaigždes, kuriuos tu 
pritvirtinai, – kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad 
juo rūpiniesi? Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai 
jį garbe ir didybe“, – byloja 8-oji psalmė, kurios ištraukos buvo 
perskaitytos audiencijos pradžioje. 
  „Kontempliatyvus žmogiškos būtybės matmuo, kuris dar nėra 
kontempliatyvi malda, yra tarsi gyvenimo druska: teikia skonį, 
pagardina mūsų dienas. Galima kontempliuoti stebint ryte kylančią 
saulę, pavasarį žaliais lapeliais pasidengiančius medžius. Galima 
kontempliuoti klausant muzikos arba paukščių giesmių, skaitant knygą, 
apžiūrint meno kūrinį ar tokį šedevrą, kaip žmogaus veidas“, – sakė 
popiežius Pranciškus, priminęs ir prieš keletą metų mirusį Milano 
arkivyskupą Carlo Maria Martini, kuris savo pirmąjį sielovadinį laišką 
skyrė kontempliacijai. Gyvenant dideliame ir triukšmingame mieste, 
kur viskas yra dirbtina, funkcionalu, galima prarasti gebėjimą 
kontempliuoti. Kontempliuoti visų pirma reiškia buvimo būdą, o ne 
kažko darymą. 
  Buvimas kontempliatyviu priklauso ne nuo akių, bet nuo širdies. Štai 
čia įsiterpia ir malda, kaip tikėjimo ir meilės veiksmas, kaip mūsų 
santykio su Dievu kvėpavimas.  
  Malda nutyrina širdį <…> Viskas gimsta čia: širdyje, kuri jaučiasi 
regima su meile. „Aš žiūriu į Jį, o Jis žiūri į mane“. Tokia yra meilės 
kontempliacija, susijusi su gilia vidine malda: jau nebereikia daug 
žodžių. Pakanka žvilgsnio, pakanka įsitikinimo, jog mūsų gyvenimą 
supa didelė ir ištikima meilė, nuo kurios niekas ir niekada mūsų 
negalės atskirti.  
  Jėzaus gyvenime niekada netrūko tylos ir susikaupimo momentų, tos 
meilės bendrystės, kuri leidžia gyvenimui atsilaikyti prieš 
neišvengiamus išbandymus ir išsaugoti grožį nepaliestą. Jo paslaptis 
buvo ryšys su dangiškuoju Tėvu.  
  „Evangelija perduoda kvietimą sekti paskui Jėzų meilės keliu. Tai 
visko viršūnė ir centras. Šia prasme kontempliacija ir artimo meilė yra 
sinonimai, jie kalba apie tą patį. Šv. Kryžiaus Jonas tvirtino, jog mažas 
grynos meilės veiksmas Bažnyčiai naudingesnis už visus kitus darbus 
kartu paėmus. Tai, kas gimsta iš maldos, o ne iš išpuikusio aš, kas 
ištyrinta nuolankumo – nesavanaudiškas ir tylus meilės veiksmas  – 
yra didžiausias stebuklas, kurį krikščionis gali padaryti“, – sakė 
popiežius Pranciškus. – „Toks yra kontempliatyvios maldos kelias: Aš 
žiūriu į Jį, o Jis žiūri į mane. Šis meilės veiksmas, tylus dialogas 
Bažnyčiai davė labai daug gera.“ 

 Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines 
ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki 
Tėvo dienos tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už 
šeimas. Siunčiame Jūsų dėmesiui Lietuvos 
vyskupų konferencijos informaciją: 
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,461 
Pagarbiai 
Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas

https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ?fbclid=IwAR0GgpCExWl5FbaMm4yHjBdMCEknbG-r9ItF3h1HMWNMPT_2Nh0r1IXNReg
https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ?fbclid=IwAR0GgpCExWl5FbaMm4yHjBdMCEknbG-r9ItF3h1HMWNMPT_2Nh0r1IXNReg
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,461


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.

ADRESAS: 3 Resurrection Rd., Etobicoke, ON M9A 5G1

Galimas
bekontaktis
aptarnavimas

Apsaugokite savo tapatyb!!

DOKUMENT! 
NAIKINIMAS
DOKUMENT! 
NAIKINIMAS

KETVIRT., gegu!"s 27 4 v.p.p - 7 v.v

D!l smulkesn!s 
informacijos 
susisiekite su 
Vilija Thompson 
el. pa"tu 

arba 416-532-3400
vthompson@rpcul.com 

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

