
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	

Aukoji Tu nuolatos savąjį kūną 

 
Tikiu, Visagalį, į Tavąjį Žodį,  

todėl ir sakau: 
Išklausyk, Viešpatie Jėzau,  

tylėjimą mano širdies, 
Skambantį Tavyje kaip dejavimai garsūs. 
Tu, priėmęs žmogišką kūną bei atvaizdą, 

Neturįs sau lygaus dvasiškio, 
Sutrupinai Seno Įstato jungą, 

Vietoj gyvulių, pasmerktų žūti, 
Aukoji Tu nuolatos savąjį kūną, 

Palaimintą nemirtybėje, 
Nepaliaujamai Tu atleidi 

Ne vien tiktai tiems, kurie nusidėję, 
Bet ir tiems, kurie liovės rūpintis  

išganymo reikalu. 
Nes ką reiškia kūno gyvenimas, 

Net jei turi jis galios 
Tūkstantmečiams panardinti sąnarius  

į nuodėmių liūną, 
Kada Tu, o Visadievi, savo valia ir noru 

Pats save aukoji ir mums daliji,  

kentėdamas mirtį, 
Vardan apšvaros mūsų. 

Juk Tu, o Skaistybės vanduo, 
Atnašaujamas ne dėl to,  

kad save mirti pasmerkei, 
O per savąją dvasią, savo valia vis aukojies 

Savo Tėvo malonei ir vardan  
mūsų santaikos. 

Nesgi Tu, neapsakomas Visadievi, 
Mano kūnu vardan manęs, 

Vardan mano išganymo, mano vardu, 
Lyg su Tavo esybe, 

Visajungiančia savyje, 
Sulydytas būčiau, kūnu sulietas, – 

Tu, o Geradėjau, už mane, 
 savuoju pavidalu, 

Užsivertei sau ant pečių mano nuodėmes  
ir nenusidėjęs sutikai mirtį, 

Kaip bausmę už manuosius prasikaltimus, 
vertus kryžiaus, 

Ir vardan manęs, nelyg nusikaltėlis, 
– Sakytum, lyg Tavo vietoje aš savanoriškai 

kenčiau tuos kentėjimus, – 
Miršti Tu daugelį kartų ir išlieki gyvas, 
Dieviškai pašventinamas ir išdalijamas 

neatskiriamomis dalimis, 
Tikėjimu Tave išpažįstančių,  

o ne rankomis atskalūnų. 
Šv. Grigalius Narekietis, † apie 1010

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.     †Monicą ir Clarence Creedon     (M.C.Creedon)  
  11 v.r.    už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Pranę Juodzevičienę      (Juodžių šeima) 
    †Ireną Jurkienę (41 m.)      (B.Tamošiūnas) 
    †Henriką ir Andrių Valavičius     (A.G.Valavičiai) 
    †Nijolę Stanevičiūtę - Hernanadez     (A.G.Valavičiai) 
    †Eugenijų Sičiūną      (žmona) 
    †Vincą ir Oną Naruševičius     (A.K.Ambrozaičiai)   
    †Reginą Stabačinskas      (I.Matus) 
    prašant sveikatos parapijoje dirbantiems kunigams  (GJ) 
    †Oną, Joną ir Saulių Macijauskus    (sūnus su šeima)

Išganymo	taurę	pakelsiu,	Viešpaties	vardą	kartosiu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 23 (3393) Birželio 6 d. 2021 

DEVINTINĖS - ŠV. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS  - B
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“Ateities	fondas”	-		$	318,444	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (birželio 7): 7 v.v. †Teklę 
Dubrovskis (šeima); 
ANTRADIENIS (birželio 8): 7 v.v. už gyvus 
ir mirusius geradarius;  
TREČIADIENIS (birželio 9): 7 v.v. †Leoną 
Jakaitį (Baronaičių šeima);  
KETVIRTADIENIS (birželio 10): 7 v.v. 
†Donatą Vaiciekauską (žmona); †Joną ir Bronę 
Maziliauskus (I.Kavanagh); 
PENKTADIENIS (birželio 11): 7 v.v. †Albiną 
Laurinaitienę (B.Nekrošienė); 
ŠEŠTADIENIS (birželio 12): 9 v.r. †Gintą 
Valaitį (Dana ir Audra); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor”;  
SEKMADIENIS (birželio 13): 9 v.r. specialia 
intencija (GJ); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
pa rap i j i eč i u s ; †Joseph ine Š i auč i u l i s 
(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).

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.

		Esant	COVID-19	ir	jo	pasekmėms,		
vasaros	metu,		

birželio	-	liepos	-	rugpjūčio	mėnesiais		
Prisikėlimo	parapijos	Raštinės		

DARBO	VALANDOS						9	v.r.	-	1	v.p.p.	
					Taipogi,	pradedant	kitu	sekmadieniu,	birželio	27	d.,	iki	

rugsėjo	5	d.,	mūsų	parapijos	biuleteniai	bus	leidžiami	kartą	per	
dvi	savaites,	jie	Jus	pasieks	elektroniniu	būdu.

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

Savaitinė	rinkliava	gegužės	30	d.			

Parapijai	(6	vokeliuose)	-	$	450	
Be	vokelių	-		$	15	

Per	bankus	-	$	1,130	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

“Labdaros” Fondo metinis - visuotinis susirinkimas įvyks 
nuotoliniu būdu 7 v.v. 2021 m. birželio mėn. 22 d.    
Norintys dalyvauti susirinkime, turi užsiregistruoti, 
nusiųsdami žinutę į: https://tinyurl.com/ykbrdsmu    

 ne vėliau kaip 2021 m. birželio 18 d.   
Tada gausite susirinkimo nuorodą. 

Mirties pranešimas 

a.a. GINTAS VALAITIS, 72 m.  

Paliko: žmoną Kathryn, sūnus Michael (Nicole), Paul 
(Megan), a.a.Andrew; anūkus Vonn and Bennett; 

 seserį Rasą Valaitytę-Juzukonienę;  
dukterėčią Valę Juzukonytę. 

  
Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie.

https://tinyurl.com/ykbrdsmu


Jėzus – kiekvienos maldos pavyzdys 
  Birželio 2 dienos bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus peržvelgė įvairias 
Evangelijų vietas, parodydamas maldos svarbą Jėzaus gyvenime, cituodamas paties Viešpaties 
žodžius apie maldą. Šiuo Viešpaties mokymu, veiksmais ir žodžiais turime vadovautis ir mes. 
   Evangelijos parodo, jog malda iš esmės darė įtaką Jėzaus ryšiui su mokiniais nuo pat pradžios. 
Evangelistas Lukas aiškiai nurodo, kad apaštalų išsirinkimo kontekstas buvo malda: „Tomis 
dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė 
savo mokinius ir iš jų išsirinko dvylika. Juos ir pavadino apaštalais (žr. Lk 6)“. 
   Atrodo, kad, be maldos, be pokalbio su Tėvu, nebuvo jokio kito jų išsirinkimo kriterijaus. Ir sprendžiant iš to, kaip tie 
pasirinkti žmonės paskui elgėsi – pabėgo Kančios akimirką, paliko jį vieną, gali pasirodyti, jog pasirinkimas nebuvo iš 
pačių geriausiųjų. Bet būtent tai, ypač Judo, būsimo išdaviko, buvimas, ir rodo, kaip visi vardai įrašyti į Dievo 
sumanymą.  
Jėzus nuolatos meldžiasi už savo draugus. Kartais apaštalai verčia Jėzų nerimauti, tačiau jis laiko juos savo širdyje 
tokius, kokius gavo iš Tėvo: klystančius, parpuolančius. Tad pamatome, jog Jėzus buvo toks mokytojas ir draugas, 
kuris visada buvo pasirengęs kantriai laukti mokinio atsivertimo. Tokio kantraus laukimo aukščiausia apraiška yra 
meilė, kuria Jėzus it apsiaustu apgaubė Petrą.  
   „Simonai, Simonai! Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis 
tikėjimas nesusvyruotų. O tu atsivertęs stiprink brolius! (žr. Lk 22)“, – pacitavo popiežius Pranciškus. Stulbina, jog ir 
suklupimo akimirką Jėzaus meilė mums nenutrūksta, priešingai, stiprėja, mes esame jo maldos centre.  
  „O jei padariau mirtiną nuodėmę, Jėzus vis dar myli mane? Vis dar meldžiasi už mane?“ – „Taip“, pažymėjo 
popiežius. Visada tai turime atsiminti – Jėzus meldžiasi už mane, dabar, šią akimirką, rodo Tėvui savo žaizdas, už 
mūsų išgelbėjimą sumokėtą kainą, mus maitinančią meilę. Tegu kiekvienas pagalvoja apie tai – ar Jėzus dabar 
meldžiasi už mane? Taip, meldžiasi, ir tai yra sąmoningumas, saugumas, kurį visi turime jausti. 
   Malda lydi svarbiausius Jėzaus gyvenimo ir jo bendro kelio su mokiniais momentus, kaip kad tada, kai Jėzus ištyrė 
savo mokinių tikėjimą: „Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo 
mane laiko žmonės?“ (žr. Lk 9)“. Kai mokiniai išvardijo, ką girdėję, jis klausimą grąžino jiems patiems ir sulaukė 
Petro atsakymo – „Dievo Mesiju“.  
Didieji Jėzaus misijos posūkiai visada buvo parengti ilgos, karštos maldos. Mokinių tikėjimo ištyrimas ir išpažinimas 
galėjo pasirodyti paskutinė atvykimo stotelė, tačiau tapo nauja pradžia: nuo tos akimirkos jis pradėjo atvirai kalbėti 
apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą.  
 Mirties perspektyvoje, instinktyviai sukėlusioje atmetimo reakciją mokiniuose, kurią jaučiame ir mes, malda yra 
vienintelis šviesos ir stiprybės šaltinis. Kas kartą, kai mūsų kelyje pasitaiko įkalnė, reikia melstis dar labiau.  
Tai liudija ir Atsimainymo epizodas, įvykęs keletą dienų po to, kai Jėzus paskelbė mokiniams, kas jo laukia 
Jeruzalėje. „Jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o 
drabužiai pasidarė skaisčiai balti“, – pasakoja evangelistas Lukas. Šis išankstinis Jėzaus šlovės apsireiškimas įvyko 
maldos metu, kai Sūnus buvo visiškai paniręs į bendrystę su Tėvu, iki galo priėmė jo meilės valią ir išganymo planą. Iš 
šios maldos kilo ir aiškus paraginimas mokiniams: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ 
  Šioje greitoje Evangelijos apžvalgoje matome, jog Jėzus ne vien trokšta, kad melstumėmės, kaip meldžiasi jis, bet ir 
užtikrina, jog ir tada, kai mūsų mėginimai melstis yra tušti ir neveiksmingi, mes galime pasikliauti jo malda už 
mus. „Turime gerai žinoti: Jėzus meldžiasi už mane“, – dar kartą pakartojo Pranciškus. Jis prisiminė, kaip kartą vienas 
vyskupas, atsidūręs labai sunkioje padėtyje, dideliame ir tamsiame išbandyme, ant bažnyčios sienos pamatė šiuos 
Petrui skirtus žodžius – „aš meldžiuosi už tave“. Šie žodžiai paguodė ir sustiprino. Ir mes tai pajusime, jei išlaikysime 
sąmoningumą, jog Jėzus meldžiasi už mus. Kai atsiduriame sunkumuose, kai išsiblaškome, atsiminkime – Jėzus 
meldžiasi už mus. Tai pasakė jis pats. 
  „Nepamirškime, kad Jėzaus malda remia kiekvieno iš mūsų, su vardu ir pavarde, gyvenimą“, – pridūrė Pranciškus. 
Netgi jei mūsų maldos tebūtų veblenimai, jei būtų nusilpusios dėl svyruojančio tikėjimo, niekada neturime liautis 
pasitikėti juo. Aš nemoku melstis, bet jis meldžiasi už mane. Remiamos Jėzaus maldos, mūsų drovios maldos įgyja 
erelio sparnus ir pakyla iki dangaus, sakė popiežius.  
(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.

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

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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