
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

  Jėzaus malda 
 Ne tik žodžiais, bet ir darbais Viešpats pamokė 
mus melstis, pats dažnai melsdamasis, prašydamas ir 
savo pavyzdžio liudijimu rodydamas mums, ką 
turime daryti; apie tai yra parašyta: „O jis 
traukdavosi į nuošalesnes vietas melstis“ (Lk 5, 16); 
ir dar: „Užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą 
naktį, melsdamasis Dievui“ (Lk 6, 12).  

 Tad jeigu meldėsi jis, būdamas be nuodėmės, kaip dar labiau dera melstis 
nusidėjėliams; ir jeigu jis ištisai budėdamas visą naktį be paliovos meldėsi, kaip labiau turime 
mes budėti per naktį dažnai melsdamiesi. 
 O meldėsi Viešpats ir prašė ne už save – nes ko gi galėjo už save melsti, būdamas be 
nuodėmės? – bet už mūsų nuodėmes, kaip ir pats skelbia, sakydamas Petrui: „Štai šėtonas 
pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas 
nesusvyruotų“ (Lk 22, 31.32). Ir paskui jis meldė Tėvą už visus, sakydamas: „Ne tik už juos 
aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, 
manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse“ (Jn 17, 20.21). 
 Didis Viešpaties maloningumas ir gailestingumas dėl mūsų išganymo: jis nesitenkino 
tuo, kad savo krauju mus atpirko, bet dargi už mus ir meldėsi. Ir pažiūrėkite, ko prašė 
melsdamasis: kad kaip Tėvas ir Sūnus yra viena, taip ir mes liktumėme toje pačioje 
vienovėje: iš to taip pat galima suprasti, kaip nusideda tas, kas griauna vienovę ir taiką, nes 
už tai Viešpats ir meldė, norėdamas, kad jo tauta gyvuotų, nes žinojo, kad nesantaika 
nepasiekia Dievo karalystės. 
        Šv. Kiprijonas Kartaginietis, †258

Tą	dieną,	kada	aš	šaukiausi,	Viešpatie,		
mane	tu	girdėjai?			

																																																																																																																											skaitiniai		knygelėje	6	psl.	

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	30	(3452)	Liepos	24	d.	2022	

XVII	EILINIS	SEKMADIENIS	-	C

Sekmadienio  Šv. Mišios 

			9	v.r.					†Michael	Brough		 	 	 	 	 	 (D.Pranaitis)	
		11	v.r.				už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†Oną	Dačkienę	ir	Genutę	Šimkienę		 	 	 (GJ)	
	 			†kun.Kazimierą	Kaknevičių		 	 	 	 (šeima)	
	 			†Eleną	Šimaitienę		 	 	 	 	 	 (Stanevičių	šeima)	
	 			†Jurgį	Gruchalla	(30	m.)		 	 	 	 	 (šeima)	
	 			†Liudą	Matuką		 	 	 	 	 	 (šeima)	
	 			†Birutę	Končienę		 	 	 	 	 										(dukra	Irena	su	šeima)	
	 			prašant	Viešpaties	palaimos	anūkei	Rusnei	 	 (šeima)
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“Ateities	fondas”	-		$	330,129					DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	liepos	10	d.			
Parapijai	(39	vokel.)	-	$	1,335	

Be	vokelių	-		$	56.10	
Per	bankus	-	$	1,475	

Savaitinė	rinkliava	liepos	17	d.			
Parapijai	(36	vokel.)	-	$	1,370	

Be	vokelių	-		$	38	
Per	bankus	-	$	1,195	
eTransfer	-	1,100	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą..

ŠV.	MIŠIOS		liepos	25	-	liepos	31	
PIRMADIENIS	 (liepos	 25):	 7	 v.v.	 †Vincenzo	 D’Ettore	
(D.Pranaitis);		
ANTRADIENIS	 (liepos	 26):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
geradarius;	už	gyvas	ir	mirusias	Onas	(GJ);	
TREČIADIENIS	 (liepos	 27):	 10	 v.r.	 “Labdaroje”	 †Juozą	
Stankaitį	(1	m.)	(A.Ratavičius);	7	v.v.;	
KETVIRTADIENIS	 (liepos	 28	 ):	 7	 v.v.	 †Valentiną	 ir	 Mariją	
Indris	(R.Indris);	†Joną	Šukį	(B.Kuncevičius);	
PENKTADIENIS	(liepos	29):	7	v.v.;	
ŠEŠTADIENIS	 (liepos	 30):	 9	 v.r.;	 5	 v.v.	 “Vilnius	 Manor”	
†Antaną	 ir	Eleną	Kavaliauskus,	Giedrą	 ir	Danutę	 (dukra	 su	
anūkais);	
SEKMADIENIS	 (liepos	 31):	 9	 v.r.	 †Teresa	 ir	 Leo	 Pereira	
(sūnus);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	 parapijiečius;	 už	
Martenkų	 šeimos	 mirusius	 (Sendų	 šeima);	 †Ramą	
Kalendrienę	 (Prakapų	 šeima);	 prašant	 sveikatos	parapijoje	
dirbantiems	kunigams	(GJ).

BENDRAS	GIEDOJIMAS	-		vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS		rugpjūčio	1	-7				
PIRMADIENIS	 (rugpjūčio	1):	7	v.v.	 †Stasį	 ir	Tomą	Prakapą	
(Astravų	šeima);		
ANTRADIENIS	 (rugpjūčio	 2):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
geradarius;	
TREČIADIENIS	(rugpjūčio	3:	7	v.v.;	
KETVIRTADIENIS	 (rugpjūčio	 4):	 7	 v.v.	 prašant	 Dievo	
palaimos	Prakapų	šeimai	(Astravų	šeima);	
PENKTADIENIS	(rugpjūčio	5):	7	v.v.	†Stasį	Prakapą	(šeima);	
ŠEŠTADIENIS	 (rugpjūčio	 6):	 9	 v.r.	 †Zitą	 ir	 Joną	 Didžbalius		
(šeima);	5	v.v.	“Vilnius	Manor”	prašant	Viešpaties	sveikatos	
sau	ir	šeimai	(R.Bačianskienė);	
SEKMADIENIS	 (rugpjūčio	 7):	 9	 v.r.	 †Teresa	 ir	 Leo	 Pereira	
(sūnus);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	mirusius	 parapijiečius;	 †Oną	 ir	
Juozapą	 Vydmantus	 (anūkė);	 už	 Ignaičių	 šeimos	 mirusius	
(šeima);	†Balį	ir	Genę	Čižikus,	ir	Nijolę	Rickus	(G.Kobelskis);	
padėkos	 intencija	 už	 †Bronių	 ir	 Mariją	 Matusevičius	
(I.Matus).

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.

Smagios akimirkos iš stovyklos “Kretinga”.



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

     Turto klausimą spręsti, analizuoti Evangelijos 
šviesoje šiais laikais man darosi vis sunkiau. 
Klausiu savęs, kiek evangeliškai radikalus turiu 
išlikti santykyje su turtu? Ar nedarau per daug 
kompromisų, pasiteisindamas, jog Evangeliją 
pritaikau šiems laikams? 
     Man šiandieninė Evangelija patvirtina Tiesą, 
jog gyvenimas yra svarbesnis už pinigus, ir 

neverta brangaus Viešpaties laiko eikvoti juos užsidirbant! Kad ir kaip nesuvokiamai ir 
įdomiai tai skambėtų šiomis nepritekliaus dienomis, bet geriau yra dirbti už mažesnius 
pinigus ir būti laimingam, nei dirbti gerai apmokamą darbą ir jaustis blogai. Nes ten, kur 
mano lobiai, ten ir širdis. O Jėzus tenori mano širdį nukreipti amžinybės džiaugsmo link. 
Jėzus neša man laisvę ir vaduoja mane iš priespaudos. Jokiu būdu jis nenori manęs apriboti, 
bet išlaisvinti iš priklausomybės to, kas man neša mirtį. Jėzus nori, kad būčiau laimingas ir 
gyvenčiau gyvenimą, kurį mylėčiau, kur mano širdis būtų laisva!  S e n a s i s m ą s t y t o j a s 
Artistotelis irgi sakė, kad teisingą kelią atpažinsi iš to, ar laimingas jautiesi juo eidamas. 
 Pamenu Čestertono mintį: „Kad taptume tokie turtingi, kad uždirbtume visus pinigus, 
prieš tai turime tapti tokie kvaili, kad į galvą ateitų tokia mintis“. Nenoriu apsigauti ir būti 
ištiktam tokio likimo, kaip šiandienos Evangelijoje aprašyto žmogaus. 
 Žinau, kad savo širdies nesutalpinsiu į pinigus ir neaprengsiu drabužiais. Širdis mano 
laiminga tampa tada, kai atranda savo tikslą – Dangaus Karalystės Džiaugsmą. O pinigas 
man tesuteikia imitaciją to, ką man siūlo Jėzus. 
 Ši Evangelija man iškelia klausimą ir pamąstymą: gyvenimas yra trumpas, neprailgs 
ateiti jo pabaiga. Ar aš įsitikinęs, kad gyvenu taip, kaip noriu aš, kaip nori mano Kūrėjas ir 
Tėvas? 
       Saulius Černius      Bernardinai.lt

O,	kad	išgirstumėt	šiandien,	ką	Viešpats	byloja:		
“Tegul	jūsų	širdys	nebūna	storžievės”.			

																																																																																																																											skaitiniai		knygelėje	11	psl.	

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	31	(3453)	Liepos	31	d.	2022	

XVIII	EILINIS	SEKMADIENIS	 -	C

Sekmadienio  Šv. Mišios 

			9	v.r.					†Teresa	ir	Leo	Pereira	 	 	 	 	 (sūnus)	 	

		11	v.r.				už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		

	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	

	 			už	Martenkų	šeimos	mirusius		 	 	 	 (Sendų	šeima)	

	 			†Ramą	Kalendrienę			 	 	 	 	 (Prakapų	šeima)	

	 			prašant	sveikatos	parapijoje	dirbantiems	kunigams	 (GJ)

Prisikėlimo	parapijos	
raštinės	darbo	laikas	

	Liepa	-	Rugpjūtis	
Pirm.	-	Penkt.	
9	v.r.	-	2	v.p.p.	

Liepos	26	d.	-		
Rugpjūčio	5	d.	
9	v.r.	-	12	v.p.	

Rugpjūčio	1	d.	-	
uždaryta	

Rugpjūčio	31	d.		-	
Rugsėjo	2	d.	
9	v.r.	-	12	v.p.	

Rugsėjo	5	d.	-	uždaryta
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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
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