
TAIKA	UKRAINAI!	
Paramą	Ukrainos	

žmonėms,	kenčiantiems	
nuo	karo	smurto,		
galite	aukoti:																																														

perduodant	per	
Lietuvos	Mažesniųjų	

Brolių	Ordiną	
(Pranciškonus):																																																				

								rašant	čekius:	
Franciscan	Fathers,	
Memo:	Ukraina;	
Kviečiame	pagal		
išgales	padėti	

	broliams	ir	sesėms	
ukrainiečiams.

Sekmadienio	Šv.Mišias	
transliuojame	
internetu	-		
https://
www.youtube.com/
channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
A_c-g/.			
Internetinė	svetainė:	
www.prisikelimas.ca	
Facebook	Grupė:	
https://
www.facebook.com/
groups/
prisikelimo.parapija	
Mišių	įrašai,	
transliacijos	https://
www.youtube.com/
channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
A_c-g?	
Paieška:	Prisikelimo	
Parapija,	Tevai	
Pranciskonai

 Mūsų mokytojas, mylimasis Jėzus, žinodamas, 
kad jeigu žmogus neišsilaisvino iš visų rūpesčių, 
jo dvasia negali pakilti ant kryžiaus, įsakė palikti 
visa, kas patraukia ar yra dingstis sielai nusileisti 
nuo kryžiaus.   
 Mūsų mylimasis Jėzus tam, kuris atėjo pas Jį 
sakydamas: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet 
l e i sk man p i rmiau su tva rky t i r e ika lus 
namuose" (plg. Lk 9, 61), sutrukdė pasitraukti, 

tardamas: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo 
karalystei" (Lk 9, 62). Jis žinojo, jei juos pamatytų, Jo širdis vėl palinktų prie jų ir tie reikalai 
Jį užlaikytų gera dingstimi. 
 Ir kada jis iškėlė savo sūnaus vestuvių puotą ir pasiuntė savo tarnus sukviesti 
pakviestųjų, o kai šie negalėjo ateiti dėl meilės, kurią kiekvienas jų jautė pasauliui, tada su 
liūdesiu sako: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, 
vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, - negali būti mano mokinys" (Lk 14, 26). Jis tai 
sako mums norėdamas pamokyti, kad jei tas, kuris nori įeiti į Jo Karalystę, pirmiau 
neapsisprendžia savyje nekęsti visa tai, kas traukia jo širdį prie pasaulio, jis negali įeiti į 
Karalystę, kurios jis trokšta. 
         Tėvas Izaijas, †488

	Viešpatie,	tu	-	mano	paveldėtas	turtas.			
		                          		         		         				                                                                     skaitiniai  knygelėje 16 psl.
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Sekmadienio  Šv. Mišios 

			9	v.r.					†Adelę	Daugėlą	 	 	 	 	 	 (V.Černauskas)	 	
		11	v.r.				už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		†Rūtą	Čepulienę	(1	m.)		 	 	 	 	 (V.Zaleckaitė)	
	 			†Ritą	Radžiūnaitę	(2	m.)		 	 	 	 	 (D.Radžiūnas)	
	 			už	Sakevičių	šeimos	mirusius		 	 	 	 (M.D.Gudelis)	
	 			†Joaną	Kurienę		 	 	 	 	 	 (Pabedinskų	šeima)	
	 			†Liudą	Matuką		 	 	 	 	 	 (G.Matukas)	
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“Ateities	fondas”	-		$	330,129	
DĖKUI		JUMS…

“Kai	būnam	dosnūs,	duodi	mums	gausiai”	-		 Šv.Pranciškaus	malda	
Savaitinė	rinkliava	birželio	12	d.			
Parapijai	(41	vokeliuose)	-	$	1,375	

Be	vokelių	-		$	35	
Per	bankus	-	$	1,665	

Savaitinė	rinkliava	birželio	19	d.			
Parapijai	(43	vokeliuose)	-	$	1,605	

Be	vokelių	-		$	90.30	
Per	bankus	-	$	1,060	
eTransfer	-	444.13	

Maironio	mokykla	parapijai	aukojo	-	$		300	
Sutvirtinimo	sakramento	jaunuolių	tėvai	parapijai	aukojo		-	$	450	

Share	Life	-	$	220	
DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą..

ŠV.	MIŠIOS		birželio	27	-	liepos	3	
PIRMADIENIS	 (birželio	27):	7	v.v.	†Birutę	Ramanauskienę	(1	m.)	
(JN);	†Michael	Joseph	McInerney	(B.B.Degutis);		
ANTRADIENIS	(birželio	28):	7	v.v.	už	gyvus	ir	mirusius	geradarius;	
†Valentiną	ir	Mariją	Indris	(R.Indris);	
TREČIADIENIS	 (birželio	 29):	 7	 v.v.	 †Birutę	 Čepaitienę	 (5	 m.)	 ir	
Racevičių	šeimos	mirusius	(šeima);	
KETVIRTADIENIS	(birželio	30):	7	v.v.;	
PENKTADIENIS	 (liepos	 1):	 7	 v.v.	 †Laimutę	Oną	Kuncaitę	 (40	m.)	
(A.Kuncaitis);	
ŠEŠTADIENIS	 (liepos	2):	9	v.r.;	 	5	v.v.	“Vilnius	Manor”	†Kazimierą	
Ščerbinską	ir	šeimos	mirusius	(E.Shishkus);	
SEKMADIENIS	 (liepos	 3):	 9	 v.r.	 †Joaną	 Kurienę	 (K.Kubilienė	 su	
šeima);	11	v.r.	už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius;	†Vincą	Piečaitį	ir	
Joaną	 Kurienę	 (M.Beniušis);	 †Ireną	 Liškauskienę	 (B.V.Biretos);	
†Algimantą	 Miniotą	 (L.Sukauskas);	 prašant	 sveikatos,	 Dievo	
palaimos	 ir	Šv.Dvasios	dovanų	Matui	 ir	Luizai	 (E.Pranckevičienė);	
prašant	 Dievo	 palaimos	 ir	 Šv.Dvasios	 ir	 Mergelės	 Marijos	 globos	
Ernijai	 ir	 Elenai	 (E.Pranckevičienė);	 prašant	 Viešpaties	 globos	
stovyklos	 “Kretinga”	 stovyklautojams,	 vadovams	 bei	 visiems	
padėjėjams.

BENDRAS	GIEDOJIMAS	
	vargonininkė	-	Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS		liepos	4	-	10				
PIRMADIENIS	(liepos	4):	7	v.v.	†Joaną	Kurienę	(Prakapų	šeima);		
ANTRADIENIS	 (liepos	 5):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	mirusius	 geradarius;	
†Stasį	Prakapą	(šeima);	
TREČIADIENIS	 (liepos	 6):	 7	 v.v.	 †Genę	 ir	 Liudą	 Vyšniauskus	
(I.Kavanagh);	
KETVIRTADIENIS	 (liepos	 7):	 7	 v.v.	 †Veroniką	 Zaleckienę	
(V.Zaleckaitė);	†Anelę	ir	Vytautą	Kandrotus	(L.Dirmeikienė);	
PENKTADIENIS	(liepos	8):	7	v.v.;	
ŠEŠTADIENIS	(liepos	9):	9	v.r.;	5	v.v.	“Vilnius	Manor”;	
SEKMADIENIS	 (liepos	 10):	 9	 v.r.;	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
parapijiečius;	†Bronislavą	Jacintą	(1	m.)	(dukra);	†Vladą	Radavičių	
(Stanevičių	 šeima);	 †Zitą	 ir	 Joną	 Didžbalius	 (šeima);	 †Oną	
Grigaravičienę	(anūkės	su	šeimomis);	†Leoną	Baziliauską	(šeima);	
†Bronių	Matusevičių	(šeima);†Joaną	Kurienę	(R.J.Karasiejai);	†Oną	
Kuliešienę	(8	m.)	(R.J.Kuliešiai).

Sveikiname	mūsų	Jaunimą,	
	kuris	liepos	3	-		30	d.d.		

susiburs	“KRETINGOS”	stovykloje.		
		Visiems	Jums:	stovyklautojams,	vadovams	ir	

svečiams	linkime	saugios,	įspūdingos	
	ir	Viešpaties	pripildytos	stovyklos....

Malda Šv.Dvasiai 
Ateik, o Šventoji Dvasia! 
Ateik, Dievo stiprybe ir 
švelnume! 
Ateik Tu, kuri esi išsyk 
judėjimas ir ramybė! 
Atnaujink mūsų drąsą, 
Pripildyk mūsų vienatvę pasaulyje, 
Sukurk mumyse artumą su Dievu! 
Mes jau nesakome kaip pranašas:  
„Ateik iš keturių vėjų“, 
Tarytum dar nežinotume, iš kur Tu ateini. 
Meldžiame: 
„Ateik, Dvasia, iš nukryžiuoto Kristaus šono 
žaizdos! 
Ateik kaip kvapsnis iš Prisikėlusiojo lūpų!“

Prisikėlimo parapijos raštinė 
liepos 1 d. NEDIRBS.



Sekmadienio	Šv.Mišias	
transliuojame	
internetu	-		
https://
www.youtube.com/
channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
A_c-g/.			
Internetinė	svetainė:	
www.prisikelimas.ca	
Facebook	Grupė:	
https://
www.facebook.com/
groups/
prisikelimo.parapija	
Mišių	įrašai,	
transliacijos	https://
www.youtube.com/
channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
A_c-g?	
Paieška:	Prisikelimo	
Parapija,	Tevai	
Pranciskonai

 Metę paviršutinišką žvilgsnį į mūsų pasaulį, 
būname priblokšti neigiamų faktų, galinčių sukelti 
pesimizmą. Tačiau toks jausmas nepateisinamas: 
tikime Dievą, Tėvą ir Viešpatį, tikime jo gerumu bei 
gailestingumu.  
 Priartėjus trečiajam Atpirkimo tūkstantmečiui, 
Dievas rengia krikščionybei naują didelį pavasarį, 
k u r i o p i r m i e j i že n k l a i j a u m a t o m i . Ti e k 
nekrikščioniškajame, tiek jau seniai krikščioniškajame 
pasaulyje juntama vis didesnio tautų artėjimo prie 

Evangelijos idealų bei vertybių tendencija, kurią Bažnyčia stengiasi skatinti.  
 Šiandien ryškėja naujas tautų sutarimas dėl tokių vertybių kaip prievartos bei karo 
atsisakymas, pagarba žmogaus asmeniui bei jo teisėms, laisvės, teisingumo ir broliškumo 
troškimas, tendencija įveikti visokias rasizmo bei nacionalizmo atmainas, moters orumo teigimas 
ir didesnis jos vertinimas.  
 Krikščioniškoji viltis verčia mus įsitraukti į naująją evangelizaciją bei visuotinę misiją ir 
melstis, kaip Jėzus išmokė: „Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir 
žemėje“ (Mt 6, 10).  
 Kristaus laukia dar nesuskaičiuojama daugybė žmonių: žmogiškosios ir kultūrinės erdvės, 
kur Evangelija dar nebuvo skelbiama ar kur Bažnyčia menkai regima, yra tokios plačios, kad 
reikalauja suvienyti visas jėgas. Rengdamasi švęsti dutūkstantųjų metų jubiliejų, visa Bažnyčia 
dar labiau įsitraukia į naująjį misijų adventą. Privalome puoselėti savo apaštališkąją aistrą 
perteikti kitiems tikėjimo šviesą bei džiaugsmą ir šio idealo linkme ugdyti visą Dievo tautą.  
 Negalime ramiai gyventi matydami milijonus savo brolių ir seserų, išpirktų Kristaus 
krauju, bet nieko nenutuokiančių apie Dievo meilę. Kiekvienam krikščioniui ir visai Bažnyčiai 
misijų reikalas turėtų būti pirmutinė užduotis, nes susijęs su amžinąją žmogaus paskirtimi ir yra 
atsakas į slėpiningo ir gailestingo Dievo planą.  
         Jonas Paulius II, †2005

	Visi	pasaulio	kraštai,	sveikinkit	Dievą.			
		                          		         		         				                                                                     skaitiniai  knygelėje 19 psl. 

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	27	(3449)	Liepos	3	d.	2022	

XIV	EILINIS	SEKMADIENIS	 -	C

Sekmadienio  Šv. Mišios 

			9	v.r.					†Joaną	Kurienę		 	 	 	 	 													(K.Kubilienė	su	šeima)		
		11	v.r.				už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†Vincą	Piečaitį	ir	Joaną	Kurienę		 	 	 	 (M.Beniušis)	
	 			†Ireną	Liškauskienę		 	 	 	 	 (B.V.Biretos)	
	 			†Algimantą	Miniotą			 	 	 	 	 (L.Sukauskas)	
	 			prašant	sveikatos,	Dievo	palaimos	ir	Šv.Dvasios	dovanų		
	 			Matui	ir	Luizai		 	 	 	 	 	 (E.Pranckevičienė)	
	 			prašant	Dievo	palaimos	ir	Šv.Dvasios	ir	Mergelės	Marijos		
	 			globos	Ernijai	ir	Elenai		 	 	 	 	 (E.Pranckevičienė)	
	 			prašant	Viešpaties	globos	stovyklos	“Kretinga”		
	 			stovyklautojams,	vadovams	bei	visiems	padėjėjams

https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
http://www.prisikelimas.ca
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g


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

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.			

Rašant	čekius:	Resurrection	Parish,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO:	auka	parapijai	ar	Mišioms.	

		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO	rašant:	Ateities	fondui,	vienuolynui,	
remontams,	Alkaniems,	Sielovadai,	stovyklai	“Kretinga”,	

Onkologijos	centrui	Klaipėdoje.

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

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

%
PASIŪLYMAS

3.003.00%

Pradėkite didinti savo investicijas

GICGIC
www.rpcul.com

12 MĖNESIŲ  | TIK NAUJIEMS ĮNAŠAMS
* NORMOS GALI BŪTI KEIČIAMOS BE ĮSPĖJIMO, BET KURIUO METU.

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

