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ir	jo	pasekmėms,		
vasaros	metu,		
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rugpjūčio	mėnesiais		

Prisikėlimo	
parapijos	Raštinės		
DARBO	VALANDOS						

9	v.r.	-	1	v.p.p.

Sekmadienio	
Šv.Mišias	

transliuojame	
internetu	-		
https://

www.youtube.com/
channel/

UC63RnbJxiay0KXd
UfnA_c-g/.			
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www.facebook.com/
groups/

prisikelimo.parapija	

	Mišių	įrašai,	
transliacijos	

https://
www.youtube.com/

channel/
UC63RnbJxiay0KXd

UfnA_c-g?	

Paieška:	
Prisikelimo	Parapija,	
Tevai	Pranciskonai	

Truputį pailsėkite! 
 Jūs vedatės savo apaštalus į negyvenamą vietą, kad truputį 
pailsėtų, kaip sakote (Mk 6, 31)! Koks Jūs geras, mano Dieve; norite, jog 
evangeliniai darbininkai kartkartėmis pailsėtų, ir koks saldus bei 
išganingas tas poilsis, kuriam norite, kad jie atsidėtų su Jumis dykumoje!  
Koks Jūs geras: norite, kad jie kartkartėmis turėtų poilsio savo 
apaštališkame gyvenime, jiems duodate ir įsakymą, ir pavyzdį, nes Jūs 
einate pailsėti su jais, bei, kaip Jums būnant keturiasdešimt dienų 
dykumoje ar Efreme, ir Jūs atsidėsite panašiam poilsiui! Koks Jūs geras: 
taip aiškiai jiems parodote tai, koks turi būti tas poilsio laikas, – vienumos 
ir vienumos būnant drauge su Jumis! 
 Savo gyvenime, ar paslėptame, ar ypač viešame (to reikia bet 

kokiame gyvenime, bet kuo gyvenimas viešesnis, tuo labiau tai būtina), paskirkime laiko poilsiui, 
vienumai būnant drauge su Jėzumi...  
 Tai yra atlikime rekolekcijas, ir tegu tos rekolekcijos turi tris Jėzaus nurodomus bruožus; 
tebūna tai poilsis, o ne dvasinio nuovargio, įtampos, sunkaus darbo laikas, tebūna tai 
nusiraminimo laikas, po kurio išeitume ne išsekusia ir nepaprasto darbo nuvarginta dvasia, bet 
pailsėjusia ir švelnaus poilsio prie Jėzaus kojų atgaivinta dvasia; tebus tai vienumos laikas: kuo 
labiau būsime vieni su Jėzumi, tuo labiau Juo gėrėsimės, nes įsimylėjėliai mėgsta būti vienu du; 
kuo mažiau būsime su kūriniais, tuo labiau galėsime visas savo minutes, visas savo mintis, visą 
savo širdį pašvęsti vien Jėzaus meilei ir kontempliavimui, švelniau, labiau mėgausimės 
Mylimuoju; tebus tai vienumos su Jėzumi laikas, be paliovos su Juo, mums neužsiimant niekuo 
kitu, išskyrus Jį, švelniai būnant prie Jo kojų, tai žvelgiant į Jį be žodžių, tai klausinėjant Jį, 
visados mėgaujantis Juo, kaip tai darydavo apaštalai, švenčiausioji Mergelė, šventoji Magdalietė, 
kai jie būdavo vieni su dieviškuoju ir mylimuoju Jėzumi... 

        Pal. Šarlis de Fuko, †1916

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †George Gvidas Duoba      (B.Alksnis) 
  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 Kristiną Šimkus-Sukauskas (L.D.Laurinavičiai)    
    †Sophia Stukas (5 m.)      (R.J.Rusliai)

Mane	Viešpats	gano:	mums	nieko	nestinga
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“Ateities	fondas”	-		$	320,504	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
liepos 19 - 25 d.d. 

PIRMADIENIS (liepos 19): 7 v.v. †Eugenijų 
Čuplinską (šeima); 
ANTRADIENIS (liepos 20): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Rūtą Pecuch (1 m.)
(G.Gaižutienė); 
TREČIADIENIS (liepos 21): 7 v.v. †Joną 
Petrauską ir Aldoną Petrauskienę-Norkienę 
(G.R.Petrauskai); 
KETVIRTADIENIS (liepos 22): 7 v.v. †Juozą 
Zavį ir Rimą Zavytę (R.J.Karasiejai);  
PENKTADIENIS (liepos 23): 7 v.v. prašant 
sveikatos Kastulei Jankauskienei (J.R.Kuliešiai); 
ŠEŠTADIENIS (liepos 24): 9 v.r. †Alfonsą ir 
Birutę Juozapavičius (G.R.Petrauskas); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (liepos 25): 9 v.r. †Michael 
Brough (D.Pranaitis); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Eleną Šimaitienę (Stanevičiai); už 
gyvas ir mirusias Onas (GJ); †Jurgį Gruchalla (29 
m.) (šeima); †Eugenijų Sičiūną (žmona); †Birutę 
Končienę (dukra Irena su šeima); †Romą ir Birutę 
Ramanauskus (D.L.Laurinavičiai); †Bill Doyle 
(B .Kaz lauskas ) ; †Ange l iką Sunga i l i enę 
(B.V.Biretos).

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

Savaitinė	rinkliava	liepos	4	d.			

Parapijai	(21	vokeliuose)	-	$	1,350	
Be	vokelių	-		$	15	

Per	bankus	-	$	2,280	
eTransfer	-	600	

Savaitinė	rinkliava	liepos	11	d.			

Parapijai	(24	vokeliuose)	-	$	1,620	
Be	vokelių	-		$	25	

Per	bankus	-	$	1,575	
eTransfer	-	100	

eTransfer		(Šv.Mišių	intencijoms)	-	20	
†Angelikos	Sungailienės	atminimui	šeima	parapijos	

remontams	aukojo	$	500	

†Angelikos	Sungailienės	atminimui	draugai	
parapijos	remontui		aukojo	$	375	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
liepos 25 - rugpjūčio 1 d.d.  

PIRMADIENIS (liepos 26): 7 v.v. †Liudą Matuką ir prašant 
Viešpaties palaimos Adelinai  (šeima); 
ANTRADIENIS (liepos 27): 7 v.v. už gyvus ir mirusius 
geradarius; 
TREČIADIENIS (liepos 28): 7 v.v. †Valentiną ir Mariją Indris  
(R.Indris); prašant sveikatos Samueliui (močiutė); 
KETVIRTADIENIS (liepos 29): 7 v.v. †Reginą, Petronėlę ir 
Leoną Ulbas (A.Ulba);  
PENKTADIENIS (liepos 30): 7 v.v. specialia intencija (Groen 
in’t Woud šeima); 
ŠEŠTADIENIS (liepos 31): 9 v.r. †Petronėlę ir Antaną Jotkus 
(A.Ulba); 5 v.p.p. “Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (rugpjūčio 1): 9 v.r.; 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Mariją ir Kazimierą Kalinauskus 
(Prakapų šeima); †Eugenijų Sičiūną (žmona); †Vytenį Stonkų  
ir prašant Viešpaties palaimos (G.D.Stonkai); †Aldoną Rygelis 
(D.Vaškevičius);  †Birutę Ramanauskienę (Neimanų šeima).

Mieli	parapijiečiai,		
	 Remiantis	 naujomis	 Ontario	 provincijos	 valdžios	
karantino	 sąlygomis,	 nuo	 liepos	 16	 d.	 mūsų	 bažnyčioje	
leidžiama	 užimti	 90	 vietų,	 įskaitant	 kunigus	 bei	 atliekančius	
muzikinę	tarnystę.	
	 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	 2	 m.	
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	nelabai	tolimoje	ateityje	–	

	o	iki	tol	-		išlikime	maldos	vienybėje.

Sveikiname visas Onas  

su vardo diena - Šv.Ona! 

Linkime Jums visoms Viešpaties 

palaimos, sveikatos ir  

gražių vasaros dienų… 

   Oninės	–	vasaros	šventė,	minima	liepos	
26	 dieną,	 kurios	 metu	 daugelis	 mūsų	 moterų	 pažymi	
varduves	–	šventą	Oną.	Tai	derliaus	prinokimo	šventė,	kai	
baigiami	 patys	 sunkiausi	 ir	 didžiausi	 vasaros	 darbai	 bei	
galima	džiaugtis	tų	darbų	rezultatais.
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Regima duona 
  Jokio žmogaus protas nevalioja visiškai suvokti šio stebuklo - 
kokiu būdu regima duona neregimai atsirado? Kur tada įvyko 
pastarosios žodžiu neapsakomas padauginimas - ar 
mokiniuose, ar galbūt ant stalų? 
  Nežinodamas šio nenusakomo reginio priežasties, aš nutyliu 
apie stebuklą ir tik tikėjimo vedamas einu tiesiu keliu, nes 
protu nepajėgiu pasiekt šio slėpinio gelmių - kaip atsirado tai, 
ką regiu, - dvylika pintinių pilnų duonos likučių, žino tik 

dangiškoji nesunykstanti Duona. 
   Tokiu tad būdu ir visiems mums pagausink savąjį gailestingumą, kaip ir tada, o Išganytojau, 
kai tu dykumoje išmintimi pasotinai ir galia pastiprinai didžiulę minią žmonių, taip ir mus visus 
pasotink savuoju teisingumu, tikėjimu į tave mus glaudžiai surišdamas, o Viešpatie.                  
     Pastiprink mus visus, Gailestingasis, ir suteik mums, Dievo Gimdytojos užtarimu, savąją 
malonę ir nuodėmių atleidimą, nes tu vienas esi Kristus, gailestingos širdies, o dangiškoji 
nesunykstanti Duona. 
   Mes  visi  esame skolingi po himną tau, o Kristau, Išganytojau be nuodėmės, ir mes tikime, 
jog tu, nuo amžių būdamas Dievas, iš mergelės gimęs išlikai tuo, kuo buvai. Tu tik vienas žinai 
savojo gimimo stebuklą, nes argi mes, nežinodami net kokiu būdu buvo padauginta duona, 
žmogiškosiomis širdimis aprėpti įstengsime, o Išganytojau, tavo gimimą iš nepažinusios 
santuokos?  
  To dėlei mes visi tave išpažįstame, nes tu esi visatos Dievas ir dangiškoji                    
nesunykstanti Duona. 
                   Šv. Romanas Saldžiabalsis, †1565

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Michael Brough       (D.Pranaitis) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Eleną Šimaitienę       (Stanevičiai) 
    už gyvas ir mirusias Onas      (GJ) 
    †Jurgį Gruchalla (29 m.)      (šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Birutę Končienę       (dukta Irena su šeima) 
    †Romą ir Birutę Ramanauskus     (D.L.Laurinavičiai) 
    †Bill Doyle        (B.Kazlauskas)    
               †Angeliką Sungailienę      (B.V.Biretos)

Viešpatie,	atveri	savo	dosniąją	ranką	ir	maitini	mus	sočiai.
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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.ca;		

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.

416.207.9239

1-Year GIC
1.25%

1.5%

For more
information,
visit parama.ca

SPECIAL OFFER
Papildomos RCU 
naryst!s akcijos
· Puikus investicij! pelnas
· Palaikymas RCU augimo

3.00%
Pal"kanos bus mokamos 
2021 m. gruod#io 31 d.

$1,000
Papildom! naryst$s 
akcij! vienam nariui

CREDIT UNION
RCU

Riboto laiko pasi!lymas. Galioja nuo 2021 m. bir"elio 23 d. SKAMBINKITE
D!L I"SAMESN!S
INFORMACIJOS

tel. 416-532-3400 

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

