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Grūdelis ir sparnuočiai 
 Šventajame Rašte paukščius kartais leidžiama suprasti 
kaip gėrį, o kartais – kaip blogį. Paukščiai kai kada reiškia oro 
galias, trukdančias gerų žmonių pastangoms. Todėl Tiesos 
lūpomis sakoma: „Vieni grūdai krito šalia kelio; dangaus 
paukščiai atskrido ir juos sulesė“ (Mt 13, 4); mat iš tiesų piktosios 
dvasios, užvaldžiusios žmonių protus, primeta pragaištingas 
mintis ir išplėšia iš atminties gyvybės žodį. Vėlgi dėl to vienam 
pasipūtusiam turtuoliui sakoma: „Lapės turi urvus, padangių 
sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos 

priglausti“ (Mt 8, 20). Lapės yra didžiai klastingi gyvūnai, jos slepiasi olose arba urvuose, iš jų 
išlindusios niekad nebėga tiesiais keliais, bet laksto vingiuotais aplinktakiais. O paukščiai, kaip 
žinome, skrisdami pakyla aukštai į orą. Taigi lapių vardu žymimi sukti ir klastingi, o paukščių 
vardu – išdidieji demonai. Tarsi sakytų: Klastingi ir pasipūtę demonai apsigyvena jūsų širdyje, 
tai yra puikybės kupinose mintyse. [...] 
 Bet paukščiai dažnai vaizduojami ir kaip gėris, pavyzdžiui, kai evangelijoje Viešpats 
skelbia dangaus karalystės panašumą į garstyčios grūdelį, tardamas: „Į ką panaši Dievo 
karalystė, ir su kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdelį, kurį ėmė žmogus ir pasėjo 
savo darže. Jis išaugo į medelį, ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“ (Lk 13, 18–19). 
Juk jis pats yra garstyčios grūdelis, kuris, pasodintas sodo kape, išaugo į didelį medį. Nes 
grūdelis jis buvo, kai mirė, o medis – kai prisikėlė.   Grūdelis – kūno nusižeminimu, 
medis – didybės galia. Grūdelis, nes „matėme jį, bet nepamėgome“ (Iz 53, 2); o medis, nes 
„nustelbia žmonių vaikus savo grožiu“ (Ps 44 (45), 3). Šio medžio šakos yra šventieji skelbėjai. Ir 
pažiūrėkime, kaip plačiai skleidžiasi. Juk kaip apie juos sakoma? „Jų žinia skamba visoje 
žemėje, jų žodžiai girdėti iki pasaulio pakraščių“ (Ps 18 (19), 5).  
 Šiose šakose paukščiai susisuko lizdus, nes šventosios sielos, tarsi tam tikrais dorybių 
sparnais pasikeldamos viršum žemiškų minčių, jų žodžiuose ir jų paguodos kalbose randa 
atokvėpį nuo šio pasaulio nuovargio. 
                Šv. Grigalius Didysis, †604

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.     specialia intencija       (GJ)  
  11 v.r.    už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Josephine Šiaučiulis      (R.L.S.Kuliavai) 
    †Inocentą Jurcevičių ir Klarą Stankus    (šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Albiną Laurinaitienę      (šeima) 
    už Zdencevičių ir Grygučių šeimos mirusius   (šeima) 
    †Joną Migliną, jaun. ir Antaną ir Moniką Bumbulius  (šeima)   
    †Astrą Skupaitę - Tatarsky (5 m. )     (dukra ir sūnus) 
    †Stasį Strasių      (D.A.Nausėdai) 
     prašant sveikatos parapijoje dirbantiems kunigams (GJ)   

Kaip	gera	tave,	o	Viešpatie,	šlovint.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 24 (3394) Birželio 13 d. 2021 
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“Ateities	fondas”	-		$	318,444	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (birželio 14): 7 v.v. †Gintą 
Valaitį  (G.Valaitis); 
ANTRADIENIS (birželio 15): 7 v.v. už 
gyvus ir mirusius geradarius;  
TREČIADIENIS (birželio 16): 7 v.v. 
†Juozą Bansevičių (B.B.Degutis);  
KETVIRTADIENIS (birželio 17): 7 v.v. už 
Čuplinskų, Matulionių ir Stonkų gyvus ir 
mirusius narius (JMČ); †Zenoną Kučinską 
(D.Kučinskas); 
PENKTADIENIS (birželio 18): 7 v.v. †Vitą 
ir Matildą Mažulaičius (K.Buožis); 
ŠEŠTADIENIS (birželio 19): 9 v.r. 
†Eugenijų Čuplinską (šeima); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (birželio 20): 9 v.r. †Ritą 
Radžiūnaitę (GJ); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
p a r a p i j i e č i u s ; † S t e p o n ą G i m b u t į 
(V.Zaleckaitė); †tėtį Vytautą, senelius ir 
Miką Slapšį, vyr. (Gitana); †Joną Dirmantą 
(dukra Vida); †Ritą Radžiūnaitę (1 m.) 
(šeima); †Eugenijų Sičiūną (žmona); †Joną 
Greičiūną  (šeima); †Algimantą Šyvoką 
( R . R . Š y v o k a i ) ; † J o n ą R a g a i n į 
(J .Ragainienė) ; †Gediminą i r Jurg į 
Smolskius ir prašant Viešpaties palaimos 
Vytautui Ušpaliui (R.R.Smolskiai).

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

Savaitinė	rinkliava	birželio	6	d.			

Parapijai	(8	vokeliuose)	-	$	540	
Be	vokelių	-		$	10	

Per	bankus	-	$	2,295	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

Minint	Trėmimą	į	Sibirą....	
Malda	į	šv.	Antaną	

	 	 ŠV.ANTANAI,	 visų	 klaidų,	 visokios	 vergijos	 nugalėtojau,	 iš	
gilumos	 širdies	 šaukiamės	 pagalbos	 mūsų	 sunkiom	 dienom.	
Praradome	brangenybių	brangenybę	—	laisvę.	Prašome,	išmelski	
ją	 mums	 ir	 išmokyki	 mus	 ją	 branginti,	 mylėti	 ir	 ginti.	 Padėki	
mums	 nugalėti	 vergiją	 savyje,	 kad	 mūsų	 tarpe	 išnyktų	 visoks	
pataikavimas,	 skundai,	 kerštas,	 neapykanta,	 kišimasis	 į	 kitų	
reikalus,	kad	aš	nebūčiau	kitų	laisvės	žudikė(-as).	
	 	 	 Šv.Antanai,	 padėki	 man	 ir	 mano	 Tautai	 pakilti	 iš	 klaidų	 bei	
apsileidimo	šviesiam	mūsų	rytojui.				 	 Amen.

	 	Prisikėlimo	parapijos	 “Labdaros	sekcija”	VĖL	KVIES	prisijungti	
prie	NEGENDAMO	MAISTO	vajaus	rugsėjo	mėn.	
	 	 	 Dėkui	VISIEMS,	prisidėjusiems	aukomis…

    Prisikėlimo parapijos virtuvės šeimininkės linki VISIEMS 
gražios, saulėtos, sveikos ir saugios vasaros ir praneša, kad su 
savo gaminamais lietuviškais patiekalais sugrįš rugsėjo mėnesį.

Mieli	parapijiečiai,	
	 	 	 Esant	 naujausiems	 Ontario	 provincijos	 valdžios	 nurodymams		
bažnyčiose	 leidžiama	 užimti	 15%	 galimų	 vietų.	 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	birželio	13	d.	Mišioms	galite	čia.		
https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/59864	
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,	11	v.r.			

Kol	negalime	visi	saugiai	susiburti,	išlikime	maldos	vienybėje.

https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/59864


Popiežiaus katechezė: darbas ir malda vienas kitą papildo 
 Turime melstis ištvermingai, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios 
audiencijos dalyviams. Trečiadienio rytą Vatikano rūmų Šv. Damazo kieme vykusios 
bendrosios audiencijos metu buvo skaitoma jau priešpaskutinė katechezė apie krikščioniškąją 
maldą. 
 Šv. Paulius ragina: „Be paliovos melskitės. Už viską dėkokite“ (1 Tes 5, 17–18). Ką daryti, kad tokia 
būtų mūsų malda? Popiežius priminė kelis didžiuosius dvasingumo mokytojus, kuriuos cituoja Katalikų 
Bažnyčios katekizmas. Vienuolis Evagrijus Pontietis tvirtina: „Mums nebuvo įsakyta nuolatos dirbti, budėti 
ir pasninkauti, bet mūsų įstatymas yra nuolat melstis“ (2742). Krikščionys turi būti visada užsidegę, sakė 
popiežius. Jie turi degti kaip toji ugnis senosiose šventyklose, kuri be pertraukos degdavo stropiai 
prižiūrima. Panašiai turi būti ir su mumis: ir mumyse turi nuolatos degti ugnis, kurios niekas niekada 
negalėtų užgesinti. Popiežius paminėjo ir šv. Joną Auksaburnį, skelbusį, kad „galima dažnai ir karštai 
melstis ir turguje ar vaikščiojant vienam; taip pat galima ir tada, kai sėdite savo krautuvėlėje, kai perkate 
arba parduodate ar net ruošiate valgį“ (2743). Tęsdamas šią mintį, popiežius sakė, kad mes puikiausiai 
galime suderinti maldą su savo kasdieniais užsiėmimais, su mažais ir dideliais darbais. Niekada tarp jų ir 
maldos nebūna kontrasto, o kaip tik priešingai –   malda mūsų kasdienius darbus padaro prasmingesnius ir 
ramesnius. 
 Žinoma, sakė popiežius, ne visada lengva taip melstis. Tėvas ar motina, užsiėmę kasdieniais darbais, 
tikriausiai pasiilgsta laisvos valandėlės, kada galėtų ramiai atsidėti maldai. Vaikų priežiūra, darbas, 
kasdieniai šeimos gyvenimo reikalai, pareiga pasirūpinti senyvo amžiaus tėvais... Atrodo, kad visko niekaip 
neaprėpsime. Tokiomis akimirkomis, sakė Pranciškus, turėtume pagalvoti apie Dievą, mūsų Tėvą, kuris turi 
rūpintis visa visata, bet visada prisimena ir kiekvieną iš mūsų. Jei jis mus prisimena, ir mes turime jį 
prisiminti. 
 Popiežius paminėjo ir krikščioniškosios vienuolystės požiūrį į darbą bei darbo derinimą su malda. 
Darbas vertingas ir svarbus ne tik dėl moralinės pareigos pasirūpinti savimi ir kitais, bet ir dėl jo teikiamos 
tam tikros vidinės pusiausvyros. Darbas padeda žmogui nepasiduoti visiškam abstraktumui, neprarasti 
ryšio su tikrove.  Darbas ir malda vienas kitą papildo, sakė Pranciškus. Malda padeda mums pakilti 
aukščiau mūsų kasdienių užsiėmimų, suteikia jiems naują kvėpavimą. Darbas padeda maldai nenutolti nuo 
gyvenimo konkretumo, virsti spiritizmu ar ritualizmu. 
 Laikas, skirtas Dievui, gaivina tikėjimą, kuris padeda mums gyventi konkrečiau, o tikėjimas skatina 
melstis. Dėl tokios tikėjimo, gyvenimo ir maldos sąveikos mumyse dega krikščioniškos meilės ugnis, kurios 
Dievas iš mūsų laukia. (JM / Vatican News)

Popiežius: meilė keičia pasaulį, bet pirmiausia – mus pačius 
 Popiežius Pranciškus pasiuntė video sveikinimą ekumeninio charizminio judėjimo „John 17 
Movement“ nariams, dalyvaujantiems Niujorko kunigų seminarijos patalpose vykstančiose rekolekcijose. 
 Šis judėjimas susikūrė JAV 2013-aisiais – popiežiaus Pranciškaus išrinkimo metais. Jo nariai 
meldžiasi už krikščionių vienybę. Judėjimo pavadinimas – tai nuoroda į Evangelijos pagal Joną 
septynioliktajame skyriuje užrašytą Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – maldą ir žodžius „tegul visi bus 
viena“ (Jn 17, 21). 
 Ispaniškai kreipdamasis į judėjimo narius ir į kartu su jais rekolekcijose dalyvaujantį Niuarko 
arkivyskupą kardinolą Josephą Williamą Tobiną, popiežius padėkojo už liudijimą ir maldą.  “Jūsų 
judėjimas”, – sakė popiežius, – “tai žmonės, kurie susėdę prie stalo, pietaudami, gerdami kavą arba 
valgydami ledus, supranta, kad visi yra broliai ir kad jų brolystės pagrindas yra ne odos spalva, kilmė ar 
būdai, kuriais jie išgyvena savo tikėjimą, bet buvimas vieno Tėvo vaikais.  Ir net jei žmonės dėl karo ar 
skurdo neturi nei stalo, nei kavos ar ledų, jie vis tiek yra broliai. Reikia šią tiesą skelbti visiems žmonėms." 
Neturi reikšmės nei kilmė, nei tautybė, nei odos spalva, nes visi esame vieno Tėvo vaikai, pakartojo 
Pranciškus. Meilei nereikia gilių teologinių žinių, nes meilė – tai visų pirma   gyvenimo susitikimas. 
Pirmiausia – tai susitikimas su Viešpačiu Jėzumi, o iš susitikimo su Jėzumi gimsta tikrumas, kad visi 
esame broliai ir seserys, vieno Tėvo vaikai. Jei dalijamės meile – galime pakeisti pasaulį! Meilė gali pakeisti 
pasaulį, bet pirmiausia ji keičia mus pačius. 
Popiežius paminėjo, kad buvo planuotas asmeniškas jo susitikimas su „John 17 Movement“ nariais. Jie 
turėjo atvykti į Romą ir būti priimti popiežiaus audiencijoje. Dėl pandemijos teko numatytą susitikimą 
atidėti. Popiežius pažadėjo judėjimo narius priimti, kai tik sąlygos leis, galbūt dar šiais metais. (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.

!"#$%&'()*+$,#

3 MET! U"DARAS 
• Naujoms RCU paskoloms
• Savininko gyvenamam b!stui

CREDIT UNION
RCU

* Normos 
gali b!ti 
kei"iamos 
be #sp$jimo

Nor"dami su#inoti daugiau, 
skambinkite tel. 416-532-3400 

1.99%
Specialus pasiulymas
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