
  Dievo Avinėlis 
 Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas 
prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio 
nuodėmes!“ (Jn 1, 29). Jis nesako: „Štai Sūnus“, bet „Štai 
Avinėlis.“ Ir nesako: „kuris sunaikins pasaulio nuodėmes“, 
bet „kuris naikina“. Nors Kristus dar ne ant kryžiaus, dar nėra 
kentėjęs, dar nėra paaukotas. Jonas nesako „Sūnus“, nes 
nenori trukdyti jam apsireikšti, nenori jo sulaikyti. Tai, kad jis 
to nepasako, yra dar vienas jo taktiškumo ženklas. Jis 

neparodo, kad žino apie Dievo Sūnų. Jis jam pasako tik šitai: „Žinau, kad esi nekaltas ir kad 
tavo būtis jau dabar gali būti nusakyta dviem priešingais žodžiais: nekaltumas ir nuodėmės“.  
 Ėmęs kalbėti apie Sūnų, Jonas taip pat būtų turėjęs atskleisti Tėvo ir Sūnaus ryšį. 
Tačiau jis nenori nieko atskleisti, tik sukaupti, sutelkti visą dėmesį į Kristų. Tai jis padaro 
pabrėždamas nuodėmių ir jų naikinimo priešybę.  
 Jis mato, kad šis naikinimas yra Viešpaties esmė, regi visą jo kelią. Jis regi, kad 
Viešpats nėra kažkokios nekaltybės turėtojas, bet kad jis yra Avinėlis, kad jis neša ne 
kažkokias nuodėmes, bet pasaulio nuodėmes; kad tai nėra koks palengvinimas, bet 
sunaikinimas. Jis taip pat nebesako Viešpačiui to, ką jau anksčiau žinojo: kad jis nėra vertas 
krikštyti vandeniu. Nes Viešpats jau yra čia ir jis visa žino. Jonui nereikia rodyti savo 
nuolankumo. Jo santykis su Kristumi toks aiškus, kad jam nereikia žodžių. Taip pat ir pats 
Jonas yra toks tyras, kad jam nėra reikalo prašyti atleidimo. Jei jis dabar tai darytų, reikštų 
abejonę ir nedėkingumą. Kitų akivaizdoje jis turėtų šitaip kalbėti. Dabar jis tik pasako: „Tu 
esi. Pažinusiam tavo didybę daugiau nėra reikalo kalbėti apie savo niekingumą“.   
         Adriana fon Špeir, †1967

Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavo valios. 
                                           skaitiniai knygelėje 2 psl.
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SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Richard	Jaseliūnas		 	 	 	 	 	 (O.Stončius)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		†prelatą	Edmundą	Putrimą		 	 			 	 (stovykla	“Neringa”)	
	 		†Ireną	ir	Česlovą	Šalčiūnus		 	 	 	 (dukra)	
		 		†Roką,	Oną	ir	Stasį	Nomeikus		 	 	 	 (dukra)	
		 		†Eleną	ir	Nikolojų	Romanovus		 	 	 	 (marti)	
	 		†Gerard	Vander	Hulst		 	 	 	 					(D.Sužiedelis	ir	O.Dirmantas)	
	 		†Sheila	ir	Douglas	Stacey		 	 	 	 	 (D.Danaitis)	
	 		†Agotą	Ratavičienę			 	 	 	 	 (MDCV)	
	 		†Jaunių	Atkočiūną		 	 	 	 	 	 (R.J.Karasiejus)	
	 		specialia	intencija	 	 	 	 	 	 (GK)	

2023 
Vasario 5 d.  
Blynų popietė 
Vasario 22 d.  
Pelenų diena 
Vasario 26 d. 

Sporto klubo “AUŠRA”  
Šv.Mišios 
Kovo 5 d.  

Kaziuko mugė 
Kovo mėn.  

Gavėnios rekolekcijos 
(data bus žinoma vėliau) 

Balandžio 2-8 d.  
Didžioji savaitė 
Balandžio 9 d.  

VELYKOS 
Balandžio 21 - 22 d.d. 
Naudotų rūbų ir daiktų 

išpardavimas 
Balandžio 30 d. 

Parapijos 70-mečio 
pietūs 

Gegužės 7 d. 
Pirma komunija 
Birželio  3 d. 

“Vilties bėgimas” 
Birželio  4 d. 
Sutvirtinimas 

Birželio  25 d. 
“Joninės” 

"Kretingos" stovykla  
 angliškai kalbantiems  

liepos mėn. 2 – 15 d.d.; 
 lietuviškai kalbantiems  
liepos mėn. 16 – 30 d.d. 

Spalio 20 - 21 d.d. 
Naudotų rūbų ir daiktų 

išpardavimas 
Spalio 28 d. 
MOZAIKA   

Tylios Meno Varžytinės 
Lapkričio 18 mėn. 
Parapijos 70- mečio 

vakarienė 
Gruodžio mėn. 

Advento rekolekcijos 
(data bus žinoma vėliau) 

Gruodžio 10 d.  
Kalėdinis koncertas 

Gruodžio 25 d.  
KALĖDOS



“Ateities	fondas”	-		$	336,570		

DĖKUI		JUMS…

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

Sekmadienio	ir	“Vilnius	Manor”		
rinkliava	-	sausio	8	d.			

Parapijai	(	46	vokel.)	-	$	1,635	
Be	vokelių	-		$	57.10	
Per	bankus	-	$	1,790	

Pagalba	Ukrainai	-	$	2,310	

Kanados	Lietuvių	Jaunimo	Sąjunga	parapijai,		
Kalėdų	proga,	aukojo	-	$	500	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-		Dana	Pranaitienė	
11	v.r.	-	choras	“Volungė”	
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			sausio	16	-	22		
PIRMADIENIS	 (sausio	 16):	 7	 v.v.	 †prelatą	
Edmundą	Putrimą	(Jaglowitz	šeima);	
ANTRADIENIS	(sausio	17):	7	v.v.	už	gyvus	ir	
mirusius	geradarius;	padėkos	intencija	(GJ);	
†Vitą	Neverauskienę	(1	m.)	(R.Gulyas);	
TREČIADIENIS	(sausio	18):	7	v.v.	†Raimundą	
Sungailą	(L.Gedvila);	
KETVIRTADIENIS	 (sausio	 19):	 7	 v.v.	
†Eugenijų	Čuplinską	(šeima);	
PENKTADIENIS	 (sausio	 20):	 7	 v.v.	 už	
Navickų	 ir	 Pacaičių	 šeimos	 mirusius	
(V.M.Navickai);		
ŠEŠTADIENIS	(sausio	21):	9	v.r.	†Edie	Houle	
(Jaglowitz	šeima);	5	v.v.	“Vilnius	Manor”;	
SEKMADIENIS	 (sausio	 22):	 9	 v.r.	 †Aldoną	
Podsadecki	 (J.Vitkunas	 su	 šeima);	 11	 v.r.									
už	gyvus	 ir	mirusius	parapijiečius;	 †Isabelle	
ir	 Albiną	 Slivinskus	 (anūkai);	 †Alfredą	
Stanevič ių	 (A.G.Valavič ia i ) ;	 †Agotą	
Ratavičienę	 (Čuplinskai);	 †Oną	 Anskienę	
(Stanevičių	šeima);	†Mariją	ir	Bronių	(70	m.)	
Karasiejus	 (R.J.Karasiejus);	 specialia	
intencija	(GK).	

PRAŠOME		atsiimti	2023	m.	vokelius,		
kurie	yra	sudėti	bažnyčios	prieangyje.	

	 	 Labai	prašome	atkreipti	dėmesį	rašant	čekius..		
Aukojant	 Parapijai	 ar	 Mišioms	 -	 ant	 čekio	 turi	 būti	 parašyta:	
“Resurrection	Parish”,	MEMO	įrašant	kam	skiriate	auką.	
Aukojant	 Ateities	 fondui,	 vienuolynui,	 remontams,	 Alkaniems,	
stovyklai	 “Kretinga”,	 Onkologijos	 centrui	 Klaipėdoje.,	 prašome	
rašyti:		“Franciscan	Fathers”,	MEMO	įrašant	kam	skiriate	auką.	
	 		 Informacija	aukojantiems	vokuose	-	
	 	Labai	prašome	ant	aukojamo	voko	užrašyti	pilnai	Jūsų	prašomą	
informaciją:	pavardę,	vardą,	adresą.	
	 	 DĖKUI	už	Jūsų	aukas,	pagalbą	ir	rūpestį.

	 Visų	 “Labdaros”	 gyventojų	 ir	 darbuotojų	 vardu,	
nuoširdžiai	 dėkojame	 Prisikėlimo	 Parapijos	 Parapijiečiams	 už	
nepakartojamas	 Kalėdines	 dovanas	 mūsų	 “Labdaros”	
gyventojams!	
	 “Labdaros”	 slaugos	 namams	 buvo	 paaukota	 22	 'jigsaw	
puzzles'	stalo	žaidimų	ir	87	ranka	spalvintų	ir	parašytų	kalėdinių	
atvirukų!	
	 Šios	 dovanos	 tikrai	 sušildė	 mūsų	 “Labdaros”	 gyventojų	
širdis!	
	 Wow!		Jūsų	visų	dosnumas	mūsų	seneliams	tiktai	auga.	

Tegul	Viešpats	Dievas	Jums	visiems	gausiai	atlygina!	

Pranešame,	kad	šį	sekmadienį,	sausio	15	d.,	po	11	v.r.	Šv.Mišių		
vėl	prasidės	vaikų	choro	repeticijos.	Kviečiame	visus	vaikučius,		

nuo	7	metų,	prisidėti	prie	choro	veiklos.

Pirmos komunijos  ir Sutvirtinimo sakramento 
pamokos prasideda  šiandien, sausio 15 d.

  G e r b i a m i e j i , k v i e č i a m e J u s 
į  FILMO  „KERNAGIS“ PRISTATYMĄ, 
sausio 27 d.,  penktadienį, Toronto 
Prisikėlimo Parapijos salėje. Durys 
atsidaro 6:30 v.v. Filmo pradžia 7:00 v.v. 
Filmą pristatys maestro sūnus Vytautas 
Kernagis, jaun.  Įėjimas laisva auka.
 Prašome registruotis: 
https://docs.google.com/forms/d/1B7TB-bPaJL-
P2EAMbctRhyvyVhXLrtCEJsRNpZEOe0E/edit
    Taip pat, galite registruotis, atsakydami į 
š į l a i š k ą a r a t s k i r a i e l . p a š t u : 
torontoklb@gmail.com
 Iki pasimatymo.   Toronto KLB valdyba

Rėmėjai: 

https://docs.google.com/forms/d/1B7TB-bPaJL-P2EAMbctRhyvyVhXLrtCEJsRNpZEOe0E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B7TB-bPaJL-P2EAMbctRhyvyVhXLrtCEJsRNpZEOe0E/edit
mailto:torontoklb@gmail.com


Popiežius: nelaukime, kol kiti pas mus ateis, bet patys pas juos eikime
Trečiadienio rytą per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus pradėjo naują savo kassavaitinių katechezių 

ciklą apie visiems tikintiesiems suteiktą pašaukimą skelbti ir liudyti Evangeliją. Tai yra gyvybiškai svarbus 
Bažnyčios matmuo – Jėzaus mokinių bendruomenė iš prigimties yra apaštališka ir misionieriška, sakė 
popiežius.

Bažnyčia pačia savo esme yra išeinanti. Ji negali užsidaryti savyje, bet turi eiti į pasaulį, liudyti Jėzų 
ir skleisti jo šviesą iki pat žemės pakraščių. Tačiau, kaip matome, gali atsitikti ir taip, kad apaštališkasis užsidegimas, 
troškimas pasiekti kitus sumažėja. Kai nuslopsta tikinčiųjų bendruomenės užsidegimas ir troškimas dalytis Evangelijos 
žinia, bendruomenė suserga, užsidaro savyje. Be apaštališkojo uolumo nyksta ir tikėjimas. Kita vertus, misija gaivina ir 
pačių misionierių tikėjimą, padeda nuolat atsinaujinti.

Naują katechezių ciklą apie tikinčiųjų bendruomenės misionieriškąjį pašaukimą popiežius pradėjo nuo tam 
tikra prasme simboliško Evangelijos epizodo – Mato pašaukimo (plg. Mt 9, 9–13). Viskas prasideda nuo Jėzau 
žvilgsnio. Jėzus „pamatė žmogų“. Dauguma žmonių į Matą žiūrėjo kitaip, negu Jėzus. Dauguma jį pažinojo kaip 
mokesčių rinkėją, Palestiną valdžiusių okupantų romėnų kolaborantą, nusidėjėlį ir išdaviką. Galime įsivaizduoti, sakė 
Pranciškus, su kokia panieka žmonės į jį žvelgė. Tačiau Jėzaus akyse Matas – tai visų pirma žmogus, asmuo su visu 
savo vargingumu ir didybe. Jėzus prieina prie jo, nes Dievas myli kiekvieną žmogų. Šis žvilgsnis, matantis kitą, kad ir 
kas jis būtų, kaip mylimą Dievo vaiką, yra dalijimosi tikėjimo žinia pradžia. Viskas prasideda nuo Jėzaus žvilgsnio. Ir 
mes turime iš Jėzaus mokytis taip žiūrėti į kitą žmogų.

Galime savęs paklausti, tęsė Pranciškus, – koks yra mūsų žvilgsnis į kitus? Kaip dažnai matome tik jų 
trūkumus! Kaip dažnai klijuojame žmonėms etiketes! Kaip dažnai skirstome žmones į savus ir svetimus! Jėzus žiūri 
kitaip: jis visada žvelgia į kiekvieną žmogų su gailestingumu ir empatija. Krikščionys yra pašaukti elgtis taip, kaip 
elgėsi Kristus. Ypač į tuos, kurie mums yra tolimi ir svetimi, turime žiūrėti taip, kaip žiūrėjo Jėzus.

Viskas prasideda nuo žvilgsnio, tačiau vien jo negana. Po jo seka antras žingsnis – žingsnis tikrąja šio žodžio 
prasme, judėjimas. Jėzus tarė Matui: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Popiežius atkreipė dėmesį į tai, 
kad tekste pabrėžiama, jog Matas „atsikėlė“. Kodėl ši detalė tokia svarbi? Todėl, kad tais laikais valdžią kitiems turėjo 
sėdintysis, o kiti turėdavo stovėti priešais sėdintįjį. Tad šiuo atveju Jėzus nurodo Matui atsisakyti valdžios. Jis turi 
atsistoti ir pajudėti link kitų, palikti viršenybės poziciją, kad taptų lygus su broliais ir seserimis. Pasak Pranciškaus, tai 
labai svarbi pamoka ir mūsų laikų krikščionims: mes, kaip Jėzaus mokiniai, kaip Bažnyčia, neturime sėdėti ir laukti, 
kol žmonės pas mus ateis, bet turime keltis, eiti pas kitus, keliauti kartu su kitais.

Paminėjus žvilgsnį, nuo kurio viskas prasideda, ir žvilgsnio sužadintą judesį, reikia atkreipti dėmesį ir į trečią 
dalyką – tikslą, į kurį veda žvilgsnio sužadintas judėjimas. Kur eina Matas, atsikėlęs ir sekdamas paskui Jėzų? Galime 
įsivaizduoti, kad jo gyvenime įvykęs pasikeitimas ves jį į naujus susitikimus, į naujas dvasines patirtis. Tačiau 
Evangelijos pasakojime apie Mato pašaukimą pirmiausia kalbama apie Jėzaus apsilankymą Mato namuose, apie Jėzaus 
susitikimą su kitais nusidėjėliais, tokiais, koks buvo Matas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes neturime laukti, kol 
tapsime tobuli, kad galėtume liudyti Jėzų. Turime vykdyti savo pašaukimą čia ir dabar, kur gyvename. Turime tuoj pat 
dalytis meile, kuri į mus pažvelgė ir mus pakėlė. Popiežius Pranciškus priminė, ką sakė prieš pusantros svaitės miręs jo 
pirmtakas Benediktas XVI: „Bažnyčia nevykdo prozelitizmo, bet patraukia kitus į save.“ Šis patrauklus ir 
džiaugsmingas liudijimas yra tikslas, į kurį Jėzus mus kviečia savo meilės žvilgsniu ir Šventosios Dvasios skatinamu 
judėjimu. (jm / Vatican  News)

Popiežius meldėsi už Ukrainą ir už taiką
Trečiadienį, po bendrosios audiencijos katechezės popiežius prašė melstis už kenčiančią 

Ukrainą ir pats valandėlę meldėsi prie Dievo Motino ikonos, gerbiamos Baltarusijoje ir 
Ukrainoje.

„Nepamirškime kenčiančios Ukrainos, kuri visada yra mūsų širdyse; šiai žiaurias 
kančias išgyvenančiai tautai reiškiame savo meilę ir artumą, jai skiriame savo maldas“, – sakė Pranciškus ir pridūrė: 
„Dabar keletą akimirkų praleisiu tyloje prie Baltarusijoje gerbiamos Dievo  Motinos ikonos“. Popiežius prašė visus 
kartu su juos melstis už taiką.

Į audiencijų salę trečiadienį atnešta ikona, prie kurios meldėsi popiežius Pranciškus, – tai Romoje ukrainiečių 
egzarchato katedroje saugoma kopija atvaizdo, kurio originalas yra Baltarusijoje.



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

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	-	IV		9:00	v.r.	-	4:00	v.v.	
V		9:00	v.r.	-	2:00	v.p.p.	
Tel.:	(416)	533	0621	

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	

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

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.	
per	bankus	RCU	ir	Parama,	pasirenkant	Direct	deposit.			

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

		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	MEMO	rašant:	
Ateities	fondui,	vienuolynui,	remontams,	Alkaniems,	
stovyklai	“Kretinga”,	Onkologijos	centrui	Klaipėdoje.

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

