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Prisikelimo	Parapija,	
Tevai	Pranciskonai	

Silpnybė 
 Ir Priešas, nors ir nugalėtas, nesiliovė Antanui spendęs pinkles. 
Jis vėl suko aplink jį ratus kaip liūtas, ieškodamas progos užpulti. 
Tačiau Antanas, iš Raštų žinodamas, kad priešo klastų yra daugybė 
(plg. Ef 6, 11), uoliai laikėsi askezės, galvodamas, kad jei anam ir 
nepavyktų suklaidinti širdies per kūno malonumus, jis būtinai 
bandys ją apgauti kitu būdu: juk demonas mėgsta nuodėmes.  
 Taigi Antanas vis labiau ir labiau marino kūną ir laikė jį vergo 
vietoje, kad nugalėjęs vienuose dalykuose, nepralaimėtų kituose. 
Taigi nusprendžia pratintis prie atšiauresnio gyvenimo būdo.    
 Daugelis tuo žavėjosi, o jis lengviau pakėlė vargą. Mat ilgalaikis 
sielos uolumas jame išugdė tokį gerą įpratimą, kad iš kitų gavęs net 
ir menkiausią dingstį, parodydavo dideles pastangas to reikalo labui. 
Jis tiek budėjo, kad dažnai net ir visą naktį likdavo nemiegojęs, ir 

visų nuostabai taip buvo padaręs ne vieną, bet daugybę kartų. Valgydavo vieną kartą per dieną, 
saulei nusileidus, o kartais nevalgęs likdavo dvi, o dažnai ir keturias dienas. Jo maistas buvo 
duona ir druska, o gėrimas – vien vanduo. Apie mėsą bei vyną, neverta nė kalbėti, nes ir pas 
kitus uoliuosius asketus panašių dalykų nebūtum radęs. Miegui jam pakakdavo demblio, o 
dažniausiai guldavosi ant plikos žemės. Nenorėjo teptis aliejumi, sakydamas, kad jaunuoliams 
labiau dera stropiai laikytis askezės, o ne ieškoti, kas švelnintų kūną, veikiau pratinti jį prie 
vargų, mąstant apie Apaštalo žodžius: „Būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12, 10). Sakydavo, 
kad siela stipri bus tada, kai nusilps kūno malonumai. Tikrai nuostabi buvo ir ta jo mintis, kad 
dorybės kelią ir pasitraukimą iš pasaulio dera matuoti ne laiku, bet troškimu ir pasiryžimu. Pats 
jis nebegalvojo apie praėjusį laiką, bet kiekvieną dieną, lyg tai būtų pirma askezės diena, vis 
labiau stengėsi tobulėti, nuolat sau kartodamas Pauliaus žodžius: „Pamiršęs, kas už manęs, aš 
veržiuosi pirmyn“ (Fil 3, 13).  
       Šv. Atanazas Aleksandrietis, †373

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †William Doyle “Bill”      (Ruslių šeima) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Bronių Matusevičių      (šeima) 
    †Birutę Čepaitienę, Algimantą Banelį, Liudą Radzdevičių (A.G.Valavičiai) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Marytę Skrinskienę      (GJ) 
    už Sendų šeimos mirusius      (Sendų šeima) 
    †Bronių Saulėną (10 m.)     (šeima) 
    už gyvus ir mirusius draugus    (GJ) 
    prašant Viešpaties palaimos ir sveikatos Domukui ir jo tėveliams (IP)   

Mūsų	akys	įsmeigtos	į	Viešpatį,	laukia,	kad	pasigailėtų.
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“Ateities	fondas”	-		$	320,504	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
liepos 5 - 11 d.d. 

PIRMADIENIS (liepos 5): 7 v.v. †Nataliją 
Balkuvienę (B.Degutienė); 
ANTRADIENIS (liepos 6): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Genę ir Liudą Vyšniauskus 
(I.Kavanagh); †Janis ir Arturs Dubrovskis 
(V.Dubrovskis); 
TREČIADIENIS (liepos 7): 7 v.v. †Veroniką 
Zaleckienę (V.Zaleckaitė); 
KETVIRTADIENIS (liepos 8): 7 v.v. †Marcelę, 
J o n ą , A l g i m a n t ą i r O n u t ę Va l a i č i u s  
(G.Mickevičienė); †Leo ir Teresa Pereira 
(šeima);  
PENKTADIENIS (liepos 9): 7 v.v. †Juozą 
Dziminską (M.R. ir Balaišių šeima); 
ŠEŠTADIENIS (liepos 10): 9 v.r. †Zitą ir Joną 
Didžbalius (šeima); 5 v.p.p. “Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (liepos 11): 9 v.r. †Aldoną  
Rygelis (V.Vingelis); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Vladą Radavičių (Stanevičiai); 
†Leoną Baziliauską (10 m.) (šeima); padėkos 
intencija (A.Jurcevičienė); †Ramą Kalendrienę 
(2 m.) (Čuplinskų šeima); †Eugenijų Sičiūną 
(žmona); †Oną Grigaravičienę (šeima); †Oną 
Kuliešienę (7 m.) (R.J.Kuliešiai); prašant 
Viešpaties palaimos ir sveikatos Domukui ir jo 
tėveliams (IP).

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

Savaitinė	rinkliava	birželio	27	d.			

Parapijai	(16	vokeliuose)	-	$	640	
Be	vokelių	-		$	20	

Per	bankus	-	$	1,375	

G.R.Petrauskai	parapijai	aukojo	$	1,000	

Dėkui	“PARAMAI”	už	$2,000	auką	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
liepos 12 - 18 d.d.  

PIRMADIENIS (liepos 12): 7 v.v. †Bronę Greičiūnienę (1 m.) 
(šeima); 
ANTRADIENIS (liepos 13): 7 v.v. už gyvus ir mirusius 
geradarius; 
TREČIADIENIS (liepos 14): 7 v.v. padėkos intencija 
(J.R.Kuliešiai); 
KETVIRTADIENIS (liepos 15): 7 v.v. †Karoliną ir Joną Brogą  
(M.R. ir Balaišių šeima);  
PENKTADIENIS (liepos 16): 7 v.v. padėkos intencija (GJ); 
ŠEŠTADIENIS (liepos 17): 9 v.r. už Balaišių šeimos mirusius 
(M.R. ir Balaišių šeima); 5 v.p.p. “Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (liepos 18): 9 v.r.; 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Oną Dačkienę ir Genutę Šimkienę (GJ); †Bronių 
Tamošiūną (19 m.) (B.Tamošiūnas); †Eugenijų Sičiūną (žmona); 
†Ireną Smolskienę (3 m.) (R.R.Smolskiai); †Leoną ir Teresę 
Lorencus (A.K.Ambrozaičiai); prašant Viešpaties palaimos ir 
sveikatos Domukui ir jo tėveliams (IP); †Genę ir Romą Šimkus ir 
Kristaną Šimkus-Sukauskas (L.D.Laurinavičiai).

Kviečiame visus į “Kretingos” stovyklavietę, 
sekmadieniais Šv. Mišias -  liepos 4 d.,11 d.,18 d.,  

   ir 25 d., 11 val ryte. 
Sekmadienį, liepos 18 d., Šv.Misios bus - Padėkos intencija 

už “Kretingos” stovyklą. 
  Šv.Mišios bus aukojamos prie  kryžiaus vėliavų aikštėje po 
Ąžuolo medžiu.   
Po Mišių kviečiame pasivaišinti kava. 
Dalyviai turės registruotis ir dėvėti veido kaukę. 
            Mūsų šūkis Lietuva, mes dainuojam visada!

Mieli	parapijiečiai,		
	 Džiaugiamės,	kad	atsižvelgiant	į	gerėjančią	situaciją	ir	mūsų	
aplinkoje	 mažėjančius	 COVID	 19	 atvejų	 skaičius,	 sušvelninamos	
Ontario	 provincijos	 valdžios	 karantino	 sąlygos.	 Nuo	 liepos	 1d.	
bažnyčiose	 leidžiama	 užimti	 25%	 galimų	 vietų.	 	 Mūsų	 bažnyčioje	
dalyvių	 skaičius	 gali	 siekti	 75,	 įskaitant	 kunigus,	 bei	 atliekančius	
muzikinę	 tarnystę.	 	 Tikimės,	 kad	 vasaros	 metu	 užteks	 vietos	
visiems	norintiems.	
	 Žinoma,	 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.		
Suprantama,	kad	šiuo	metu	dėl	įvairių	priežasčių	dar	ne	visi	jaučiasi	
jaukiai	 ir	 saugiai	 didesnių	 susibūrimų	 vietose.	 Todėl,	 su	
pasišventusių	 savanorių	 pagalba,	 tęsime	 tiesiogines	 transliacijas	
kas	sekmadienį,	11	v.r.	
		Su	viltimi	laukime	visos	bendruomenės	gyvo	susitikimo	Mišiose	ne	

labai	tolimoje	ateityje	–	o	iki	tol	-		išlikime	maldos	vienybėje.	
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Apaštališkumo dvasia 
  Nuolat girdėti dejuojant, kad žmonių nėsa. Darbo visur 
begalės, o nėra kam dirbti.     Greičiau pinigų surasi kokiai 
nors įstaigai, o ne žmonių. Didžiausias mūs rūpestis teesie 
žmonių sau lavintis kuo daugiausiai, kad būtų 
svarbiausiems Bažnyčios darbams ir reikalams atlikti. 
Nieko nesigailėkime žmonėms lavinti, mokyti. Pinigai, 
jėgos, triūsas įdėti į tą darbą gausių duos palūkanų. – 
 Pasaulinius broliukus lavinti, ne tik rūpinkimės suteikti 

jiems reikalingo mokslo, išmokyti kokio amato, bet ypač tikėjimo dalykų, reikia juos gerai 
pramokyti vidurinio gyvenimo, o prie viso to dar ir apaštališkumo dvasios įdiegti, kad tikėjimą 
žadintų paskui kitų žmonių širdyse, kur tik susitikdami ir susidurdami su kitais žmonėmis. 
Pasauliniai broliukai ugnies uolumo pilni būt labai geri kovoti su nedorybe, ištvirkimu, galėtų 
po du ar keliese eiti gelbėti skęstančių ištvirkimo klane, kaip antai daro Išganymo Kariuomenė 
tarp protestantų; tik, žinoma, čia katalikiškai reikėtų veikti, susitariant su vyskupais, einant tikru 
keliu. Galėtų taip pat pasauliniai broliukai dviese ar keliese eiti lankyti pavargėlių – darbininkų 
jų lindynėse, pastogėse, požemiuose, kur jų nieks vargiame gyvenime neaplanko. Dieve, duok 
mums tokių broliukų. Daug jie kur galėtų Kristų įnešti, net kartais ten, kur kunigas negali 
prieiti. Kad taip, Dievui padedant, tokių broliukų išsilavinus. Galėtų jie ne tik išmaldas dalyti, 
bet ir pamokyti vargdienius, jiems šį tą paskaityti, įteikti naudingų knygelių, paraginti lankyti 
bažnyčią ir t. t. Toki broliukai, kunigų vedami ir prižiūrimi, galėtų būti didelė pagalba. 
 Ieškotis sau kuo daugiausia žmonių, suradus juos lavinti, auklėti, mokyti, rengti prie 
visokių darbų, kurie reikalingiausi Bažnyčiai – tai privalo būti mūsų didžiausias rūpestis. Dieve, 
duok mums tinkamų žmonių. Surink mus ir suvesk mus vienybėn iš visokių žemių ir šalių, ir 
tautų, kad garbintume Tavo šventą vardą ir Tau ištikimai tarnautume, ir dėl Tavo vardo šventas 
kovas kovotume, ir Tavo dvasią visur skleistume, visur įneštume. – 
        Pal. Jurgis Matulaitis, † 1927

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Aldoną  Rygelis       (V.Vingelis) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Vladą Radavičių       (Stanevičiai) 
    †Leoną Baziliauską (10 m.)     (šeima) 
    padėkos intencija       (A.Jurcevičienė) 
    †Ramą Kalendrienę (2 m.)      (Čuplinskų šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Oną Grigaravičienę      (šeima) 
    †Liudą Matuką       (G.Matukas) 
    †Oną Kuliešienę (7 m.)      (R.J.Kuliešiai)    
               prašant Viešpaties palaimos ir sveikatos Domukui ir jo tėveliams (IP)

Parodyk	mums,	Viešpatie,	savo	gerumą,	
suteik	išganingą	pagalbą.
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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

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