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  Mano mylimas sūnus 
 „Tai yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 3, 17). Tai 
jis kartu su manimi sau pasiuntė Šventąją Dvasią ir vėl į save ją 
priėmė. Tai jis prieš visus amžius iš manęs gimė. Gimė, bet 
nebuvo sukurtas, gimė, bet nebuvo įsūnytas. Sūnus, gimęs iš 
manęs vieno, vienatinis ir vienintelis. Tai žinau tik aš vienas, ir 
tik jis vienas tai žino. Jis tobula mano tobulumo išraiška. Jis 
savyje išreiškia mano dieviškumą. Jis – akivaizdus mano esybės 
paveikslas. Jis yra mano sūnus, o ne svetimas. Tikras mano 

sūnus, ne įsūnis. Jis yra mano sūnus, kuris be kūno, be jokios tėkmės ir be laiko sušvito iš 
mano esybės, o ne iš kitos esybės išniro. Jis yra mano sūnus pagal prigimtį, ne pagal malonę. 
Mano sūnus, amžinas kaip ir aš, ne jaunesnis, ne antrasis ir ne vėliau iškilęs. Jis yra mano 
sūnus, turintis ne kitą, bet tą pačią mano esmę. Tą pačią mano esmę, kaip šviesa yra iš šviesos, 
gyvybė iš gyvybės, versmė iš versmės, tiesa iš tiesos, galia iš galios, Dievas iš Dievo. <...>  
 Jis yra tas, kuris, neatskirtas nuo mano glėbio, buvo priimtas į Marijos įsčias. Kuris 
neatskiriamai liko manyje ir nesuvaržytas ribų atsirado joje. Kuris neišskiriamai yra danguje ir 
nesuteptai gyvena mergelės įsčiose. Kaip nesusitepė jas sukūręs, taip nesusiteršė ir jose 
apsigyvenęs. Jis yra tas, kuris iš palaimintųjų įsčių išėjo tarytum švytintis jaunikis iš 
skaisčiosios nuotakos miegamojo. Tas, kuris savo gimimu pagerbė žemės būtybių gimimą ir 
sutvirtino savo gimdytojos skaistumą. Tas, kuris, pro mergystės vartus įžengė į pasaulį, iš kurio 
niekada nebuvo pasitraukęs. Kuris nesulaužė skaistumo vartų užrakto. <...>  
 Jeigu matysite mano Sūnų alkstantį, trokštantį, miegantį, vaikštantį, vargstantį, 
pliekiamą rykštėmis, savo noru keliamą ant kryžiaus, jo sutikimu vinimis prikalamą, savo valia 
mirusį arba kaip mirusįjį kape sergstimą, – visa tai priskirkite jo kūnui. Bet jei šį mano Sūnų 
pamatysite savo žodžiu pašalinant raupsus, purvu pagydant aklumą, vienu mostu palenkiant 
prigimtį, penkiais duonos kepalais pamaitinant penkis žmonių tūkstančius, mokinių delnais 
tarytum arklais dirbant neįdirbtą žemę, balsu nuraminant šėlstančią ir kalnų keteras bangomis 
mėgdžiojančią jūrą, tarsi žeme vaikštant jūros paviršium, lyg vergams įsakinėjant demonams, – 
visa tai priskirkite dieviškai jo prigimčiai.  
 Nemanykite, jog kilnieji darbai yra vieno, o paprastieji – kito, bet supraskite, kad ir 
viena, ir kita yra vieno ir to paties darbai. Jo yra ir visa tai, kas dieviška, ir visa, kas žmogiška. 
Jo yra ir Kūrėjo darbai, ir žmogaus kančios. Nes vienas ir tas pats yra mano Sūnus, kuris ir 
dieviškuosius savo darbus dirba ir visus savo kūno reikalus savais paverčia. 
              Grigalius Antiochietis, †593

Tu,	mano	siela,	Viešpatį	šlovink!

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	2	(3424)	Sausio	9	d.	2022	

KRISTAUS	KRIKŠTAS	-	C

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    už sergančius COVID 19 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Juozą Žemaitį       (G.Kobelskis) 
    †Birutę Alksnienę       (I.Poškus) 
    †Algirdą Underį       (L.Underienė) 
    †Nijolę Mažukaitienę (1 mėnuo)     (dukra)  
    prašant Dievo palaimos ir sveikatos sesutei Stellai Gruchalla  (sesutės) 
    prašant Dievo palaimos Pabedinskų šeimai         (dėkingi parapijiečiai) 
    †Birutę Ramanauskienę     (Neimanų šeima) 
    †Aldoną Skupienę      (anūkė Viktorija) 
    už Jonikų šeimos mirusius     (Z.Jonikas)
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PARAPIJA - VISŲ MŪSŲ NAMAI…. 
  Mieli parapijiečiai, 
Itin greitai plintant COVID 19 viruso omikron atmainai, Ontario 

provincijoje nuo sausio 5 d. paskelbti  laikini apribojimai, kurie liečia veiklą ir 
mūsų parapijoje; ir tęsis iki sausio 26 d.: 
• Mišių dalyvių skaičius ribojamas; mūsų bažnyčioje - 90 žmonių, 
• Parapijinių organizacijų susitikimai, išskyrus pačius būtiniausius, turi vykti 

internetiniu būdu, 
• Laikinai pertraukiamos vaikų ir jaunimo pasiruošimo sakramentams 

pamokos, 
• Laikinai pertraukiama visa sportinė veikla. 
Vėl dėkojame už kantrybę ir ištvermę, ir kviečiame toliau saugoti save ir vienas 
kitą ir melstis, kad kuo greičiau praeitų pandemija. 
Dėl ypatingai didelio omikron užkrečiamumo, primename, kad šiuo metu 
svarbiau nei bet kada, laikytis sveikatos apsaugos specialistų nurodymų: 
*Bažnyčios patalpose dėvėti kaukes - dengiant nosį ir burną, įeinant į bažnyčią 
dezinfekuoti rankas,  
*stabtelti prie registracijos stalo – kad, pasitaikius COVID atvejui, galėtumėm 
skubiai Jums pranešti, 
 *laikytis 2 metrų atstumo - laukiant prie registracijos, užimant vietas suoluose, 
einant komunijos,  
*sekti tvarkdarių nurodymus dėl laisvų vietų, 
 *likti namie, jei jaučiami peršalimo simptomai.  
Taip pat, labai prašome, nesiburiuoti prieangyje po Mišių.  
Tęsiame tiesiogines transliacijas kas sekmadienį,9 v.r. (an.k.) ir 11 v.r. (liet.k.)  
  Viešpaties palaimos ir išlikime maldos vienybėje! 

“Ateities	fondas”	-		$	326,079	

DĖKUI		JUMS…

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

2022	m.	sausio	1-2	d.d.	rinkliava			

Parapijai	(36	vokeliuose)	-	$	1,615	
Be	vokelių	-		$	20	

Per	bankus	-	$	2,295	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (sausio 10): 7 v.v. 
†Gražiną Stonkienę (Čuplinskų šeima); 
ANTRADIENIS (sausio 11): 7 v.v. už 
gyvus ir mirusius geradarius; †Teresę 
Gražulis (K.Buožis); 
TREČIADIENIS (sausio 12): 7 v.v. 
†Nijolę, Algimantą ir Algirdą Banelius 
(Čuplinskų šeima); 
KETVIRTADIENIS (sausio 13): 7 v.v. 
†Stasę Marijošienę (A.Ratavičius); 
† O n u t ę i r J o n ą D r u l i u s  
(J.Stasiulevičienė); 
PENKTADIENIS (sausio 14): 7 v.v. 
†Ireną ir Henriką Matušaičius (šeima); 
ŠEŠTADIENIS (sausio 15): 9 v.r. 
prašant Viešpaties palaimos ir sveikatos 
V i l d a i N a v a k a u s k i e n e i 
(J.Stasiulevičienė); 5 v.v. “Vilnius 
Manor”; 
SEKMADIENIS (sausio 16): 9 v.r.;     
11 v. r . u ž g y v u s i r m i r u s i u s 
parapijiečius; †Eugenijų Sičiūną 
(žmona); †Albiną Laurinai t ienę 
(še ima) ; †Levutę Pevcev ič i enę 
(A.Jurcevičius); †Antaną Šivoką 
(R.R.Šyvokai); už mirusius draugus 
(T.Sičiūnas); †Sheila Stephen ir 
Douglas Stacey (D.Danaitis); †Aleksą 
(11 m.) ir Danutę (16 m.) Keršius 
(dukra Linda); †Ireną ir Henriką 
Matušaičius (šeima); †Rimą Zavytę-
Cox (10 m.) (G.Gaižutienė).

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gintas	Pabedinskas		
			11	v.r.	-			Laima	Underienė

Esant	COVID	19	ir	jo	pasekmėms	-		Pirmos	komunijos	ir	
Sutvirtinimo	sakramento	pamokos	sausio	mėnesį	nevyks.	Sugrįžimą	

pranešime,	kai	tik	gausime	leidimą.		Likite	VISI	sveiki	ir	saugūs.	

MIRTIES	PRANEŠIMAI	
	a.a.	Dr.	LIUDAS	EDVARDAS	PUODŽIUKAS,	74	m.		

Paliko:	žmoną	Nicole,	sūnų	Alex	(Mytu)	ir	dukrą	Juliją	(Tomas);		
anūkus	Gus,	Theo,	Tilia,	Gabe,	seseris	Dalią	(Jurgis)	ir	Sally	(Chris),	

dukterėčias	Alexandra,	Victoria,	Audrą	
	ir		sūnėnus	Paulių,	Michael,	Michael.	

Esant	COVID	19	ir	jo	pasekmėms,	LAIDOTUVIŲ	MIŠIOS	bus	vėliau.	

		a.a.	RASA	BERENTIENĖ,	96	M.	
Esant	COVID	19	ir	jo	pasekmėms,	LAIDOTUVIŲ	MIŠIOS	bus	PRIVAČIOS.	

Paliko:	dukrą	Juditą	(Česlovas),	anūką		Joną	(Elena),	
	proanūkius	Julia,	Emma,	Lilia,	seseris	Aldoną	Skučaitę	ir	Birutę	Pichler,	

dukterėčią	Nicole	(Murray),	dukterėčios	sūnus	Mark	ir	Luke.	

Amžiną	atilsį	duok	mirusiems,	Viešpatie.

Linkime	sėkmės	ir	Viešpaties	palaimos	br.Aurelijui	
Kasparavičiui,	OFM,	kuris	sausio	9	d.	išvyksta	į	Lietuvą,	

Mažesniųjų	brolių	ordino	Lietuvos	Šv.Kazimiero	provincijos	
Kapitulą.	Kapitula	vyks	Kretingoje	esančiame	vienuolyne		sausio	10	-	
14	d.d.	Joje	bus	dalinai	perrinkta	Provincijos	vadovybė	ir	paskirstytos	

brolių	pranciškonų		pareigos	ir	buvimo	vietos.		
Kapitula	vyksta	kas	3	metai.	

Lauksime	grįžtant…



Popiežius:  
tik nuolanki širdis garbina Dievą 

 Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių – 
iškilmėse popiežius Pranciškus, kaip kiekvieną 
šventadienį, kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais 
maldininkais kalbėjo „Viešpaties angelo“ maldą. Šia proga dar 
kartą komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie 
Jėzaus pagarbinti atvykusius tris išminčius, Šventasis Tėvas 
atkreipė dėmesį į evangelisto Mato pabrėžtą detalę: Evangelijoje 
sakoma, kad išminčiai ne tik pagarbino Jėzų, bet kad „parpuolę ant 
žemės, jį pagarbino“. 
 Atkreipkime dėmesį į šią nuorodą, sakė Pranciškus. Dievo 
garbinimas neatsiejamas nuo nuolankumo. Jei mes visada 
stengsimės būti centre, jei mums svarbesnės už viską bus mūsų 
idėjos, jei girsimės prieš Dievą, niekada mes su juo nesusitiksime, 
niekada prie jo nepriartėsime ir juo nesižavėsime. Jei 
neatsisakysime savo pretenzijų, tuštybės, manijų, įsivaizduojamo 
savo tobulumo, mes galbūt ką nors gyvenime garbinsime, bet tai 
nebus Viešpats. Kita vertus, jei atsisakysime pretenzijų į visišką 
savarankiškumą, jei pasijusime maži, tuomet atrasime, ką iš tiesų 
reiškia garbinti Dievą. Tikras garbinimas kyla iš nuolankios 
širdies, sakė Pranciškus. Tie, kurie to nesupranta, nejaučia 
Viešpaties artumo. Jėzus praeina pro šalį ir lieka nepastebėtas. 
 Žvelgdami į tris išminčius, šiandien klauskime savęs: ar 
man nestinga nuolankumo? Ar suprantu, kad išdidumas trukdo 
dvasinei pažangai? Ar stengiuosi būti atviras Dievui ir kitiems? O 
gal matau tik save ir suprantu tik savo reikalavimus? Ar moku 
atsisakyti savo požiūrio ir priimti Dievo ir kitų požiūrį? Ir 
galiausiai: ar meldžiuosi ir garbinu tik tada, kai man ko nors 
reikia, ar tai darau nuolat, nes tikiu, kad man visada reikia Jėzaus? 
 Tegul Mergelė Marija, Viešpaties tarnaitė, moko mus iš 
naujo atrasti gyvybiškai svarbų nuolankumą ir nuoširdaus 
garbinimo skonį, linkėjo popiežius. (jm / Vatican News)

   Kviečiame užsisakyti IŠ ANKSTO sausio 16 
dienai lietuviško maisto IŠSINEŠIMUI 
NAMO. 
   Užsakymus PRAŠOME pasiimti lauke prie 
virtuvės durų, esančių prie stovėjimo aikštelės 
tarp 10 v.r. ir 1 v.p.p.  
  Maistą galite užsisakyti email Gražinai 
Valintienei, grazinavalintiene@gmail.com. Jei 
nusulaukiate patvirtinimo, skambinkite tel.: 
647-869-6164. Savo užsakymuose nurodykite 
ko ir kiek norėsite ir būtinai nurodykite valandą, 
kurią norite pasiimti.  
  Maistas bus išduodamas TIK PAGAL 
IŠANKSTINIUS UŽSAKYMUS.   

„Atmintis	gyva,	nes	liudija“	
Sausio	13-	oji	–		

Laisvės	gynėjų	diena!	
	 Laisvė	–	pirmasis	 ir	tikrasis	žmogaus	 ir	
visos	 tautos	 laimės	 ir	 gerovės	 šaltinis.	
Daugelis	 karų,	 nesutarimų,	 ginčų	 kildavo	 ir	
tebekyla	 būtent	 dėl	 noro	 apriboti	 ar	 visiškai	
panaikinti	 laisvę.	 Viena	 didžiausių	 bausmių	
žmogui	–	laisvės	atėmimas,	nes,	prarasdamas	
laisvę,	asmuo	tarsi	netenka	ir	savo	galių,	savo	
balso,	 savojo	 „aš“.	 Netekti	 laisvės	 –	 netekti	
galimybės	 augti	 ir	 tobulėti.	 Vergija	 ne	 tik	
žemina	tautos	vardą,	bet	menkina	 jos	valią	 ir	
dvasią.	 Lietuvių	 tautos	 laisvė	 išpirkta	
tauriausių	 Lietuvos	 žemės	 vaikų	 gyvybėmis.	
Mes	 šiandien	 lenkiame	 prieš	 juos	 galvas	 ir,	
gėrėdamiesi	 jų	 žygiais,	 visam	 pasauliui	
skelbiame:	 niekada	 nebevergausime	 ir	
visomis	jėgomis	ginsime	Tėvynės	laisvę.	
	 T ikrąj į	 l ietuvių	 tautos	 ryžtą	 i r	
pasiaukojimą	 parodė	 1991	m.	 Sausio	 13-osios	
įvykiai.	 Jie	 pareikalavo	 nemažai	 aukų:	 apie	
700	žmonių	buvo	sužeisti,	14	žuvo.		
	 Tai	 –	 Loreta	 Asanavičiūtė,	 Virginijus	
Druskis,	 Darius	 Gerbutavičius,	 Rolandas	
Jankauskas,	 Rimantas	 Juknevičius,	 Alvydas	
Kanapinskas,	 Algimantas	 Petras	 Kavoliukas,	
Vidas	 Maciulevičius,	 Titas	 Masiulis,	 Alvydas	
Matulka,	 Apolinaras	 Juozas	 Povilaitis,	 Ignas	
Šimulionis,	 Vytautas	 Vaitkus,	 Vytautas	
Koncevičius.				 	 	

		Prisiminkime	žuvusius	savo	maldose…

Popiežiaus	maldos	intencija	sausio	mėnesiui	
	 Melskimės	 už	 diskriminaciją	 ir	 religinį	 persekiojimą	
patiriančius	žmones,	kad	visuomenėse,	kuriose	jie	gyvena,	jie	visada	
būtų	pripažįstami	ir	būtų	gerbiamas	jų	orumas,	kurį	suteikia	buvimas	
broliais	ir	seserimis.	
	 Kaip	gali	būti,	kad	tiek	daug	religinių	mažumų	šiandien	patiria	
diskriminaciją	 ar	 persekiojimą?	 Kodėl	 leidžiame,	 kad	 šiais	 laikais	
civilizuotose	visuomenėse	žmonės	būtų	persekiojami	vien	dėl	to,	kad	
viešai	 išpažįsta	 savo	 tikėjimą?	 Tai	 ne	 tik	 nepriimtina,	 bet	 ir	
nežmoniška.	Tai	beprotybė.	
	 Religinė	 laisvė	 neapsiriboja	 vien	 kulto	 laisve,	 vien	 leidimu	
minėti	 šventadienius,	 bet	 ji	 verčia	 mus	 pripažinti	 kitą	 žmogų	 su	 jo	
skirtingumu	 ir	 atpažinti	 jame	 tikrą	 brolį.	 Kaip	 žmonės	 turime	 labai	
daug	 bendra	 ir	 galime	 gyventi	 kartu,	 priimdami	 skirtumus,	
džiaugdamiesi,	jog	esame	broliai	ir	seserys.	Tegul	skirtumai	–	maži	ir	
esminiai	 skirtumai,	 tokie,	kaip	 religinis	 skirtingumas,	neužgožia	mus	
visus	 vienijančios	 brolybės.	 Visada	 rinkimės	 brolybės	 kelią,	 nes,	 jei	
nebūsime	broliai,	pralaimėsime.

mailto:grazinav2@hotmail.com


Parapija nėra atsakinga už 

užsakytas reklamas ar skelbimus

Lina	Kuliavas	-	Sales	Representative	
Royal	LePage	Real	Estate	Services	Ltd.,	

Brokerage	
bus	416-762-8255;		cell	416-616-1600	

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	 																																																																													

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.

5 METAMS

2.20%
4 METAMS

2.00%

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

CREDIT UNION
RCU

Tel. 416-532-3400 

SUTEIKIAMOS
RRSP PASKOLOS

- susisiekite d!l 
i"samesn!s

 informacijos

TFSA
RRSP   RRIF

sutton group-admiral  realty inc., Brokerage 416.236.6000
Tel. tiesiogiai: 416.568.1604

Padësiu greitai ir gerai parduoti ar nupirkti namà ar butà.
JURGIS KULIE–IUSMielai ir sà˛iningai patarnausiu
Jerzy Kulesza M.Eng., Sales Representative

     kuleza@sympatico.ca

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

