
	 Šiandienos	 Evangelijoje	 aprašyti	 net	 du	 apaštalų	 pašaukimai.	
Viskas	 atrodo	 labai	 paprastai,	 gal	 net	 naiviai.	 Jėzus	 praeidamas	
pasišaukia	 keliauti	 kartu,	 o	 visi	 keturi	 vyrai,	 rodos,	 to	 ir	 telaukę,	
viską	 meta	 ir	 seka	 iš	 paskos.	 Meta	 savo	 pragyvenimo	 šaltinį,	
gyvenimo	būdą,	viską,	ką	ligi	šiol	turėjo.	
	 Jie	pasielgė	arba	kaip	tie,	kurie	yra	visiški	silpnavaliai,	neturintys	

savo	nuomonės,	nei	gyvenimo	principų,	kuriems	užtenka	švilptelėti,	 ir	 jie	palieka	viską,	kam	
buvo	 įsipareigoję.	Tokių	žmonių,	žinoma,	pasitaiko,	bet	panašu,	 jog	apaštalai	viską	metė	dėl	
kitos	priežasties,	kad	jie	tai	padare	labai	sąmoningai.	Žinoma,	jie	turėjo	žvejo	gyvenimą	su	visa	
jo	 kasdienybe,	 bet	 panašu,	 jog	 nebuvo	 tuo	 apsiriboję.	 Tai	 buvo	 žmonės,	 aktyviai	 laukiantys	
Mesijo	 atėjimo.	 Žmonės,	 kurie	 gyveno	 viltimi.	 Tie,	 kurie	 dirba,	 gyvena	 savo	 gyvenimą,	 bet	
kartu	budi	ir	atidžiai	stebi.	Panašu,	jog	jie	girdėjo	Jono	krikštytojo	liudijimą	apie	Jėzų	ir	nešiojo	
tai	savo	širdyse.	Dėl	to	jie	buvo	pasiruošę	pamatyti	Jėzaus	žvilgsnį,	išgirsti	šaukimą,	bei	priimti	
šį	 iššūkį.	Jeigu	mums	reiktų	atsisakyti	kažko,	kas	mums	suteikia	kasdieninę	duoną	ar	kažkokį	
saugumą,	dėl	 sekimo	Jėzumi,	 turbūt	nebūtų	 lengva.	 Ir	 žvejams	nebuvo	 lengva.	Bet	 jie	buvo	
vilties	 ir	 laukimo	žmonės.	 Tiktai	 viltis	 suteikė	apaštalams	 jėgų	viską	mesti	 dėl	 Jėzaus.	 Jie	 Jo	
nepažinojo,	bet	atidžiai	stebėjo	ženklus	ir	atpažino	galimą	Mesiją.	Kaip	tas	perlų	pirklys,	viską	
pardavęs,	kad	įsigytų	tą	perlą,	kurio	ieškojo.	
	 Ne	 veltui	 sakoma,	 jog	 tavo	 lobis	 yra	 ten,	 kur	 yra	 tavo	 širdis.	 Mes	 taip	 dažnai	
išbarstome	savo	lobį,	tuo	nusilpnindami	save.	Mums	reikia	visko,	ką	matome	aplink	save	ir	ką	
turi	kiti	žmonės.	Tada	 lekiam	per	gyvenimą	 it	per	Maksimos	parduotuvę,	šluodami	viską,	kas	
pakeliui,	kad	spėtume	parsinešti	namo,	kol	dar	neišėjo	iš	mados.	Ir	bijome	gyventi	kitaip,	kad	
nebūtume	priskirti	prie	nevykėlių.	Ir	visas	tas	gyvenimo	ritmas	taip	sukausto,	jog	apie	tai,	kad	
būtų	galima	palikti	savo	tinklus	(nors	tai	labiau	panašu	į	grotas)	ir	sekti	Tuo,	kuris	turi	amžinąjį	
gyvenimą,	 nebėra	 nei	 jėgų,	 nei	 noro.	 Geriausiu	 atveju	 tylus	 Evangelijos	 skaitymas,	 stebint	
apaštalus	metant	tinklus,	visomis	to	žodžio	prasmėmis.	
	 Bet	Evangelija	yra	parašyta	mums.	Jėzus	atėjo	tam,	kad	mūsų	žvilgsniai	susidurtų	su	Jo	
žvilgsniu	 ir	 kad	 neleistų	 mums	 likti	 abejingiems.	 „Aš	 atėjau	 į	 žemę	 atnešti	 ugnies,	 ir	 taip	
norėčiau,	kad	ji	jau	liepsnotų“.	 Leiskimės	uždegami	Dievo	Žodžiu	ir	Jo	asmeniu.	
	 	 	 	 	 	 	 kun.	Algirdas	Toliatas				Bernardinai.lt

Viešpats - mano šviesa, Gelbėtojas mano. 
                                             skaitiniai knygelėje 5 psl.

PRISIKĖLIMO  PARAPIJOS  ŽINIOS 
Nr.	4	(3478)	Sausio	22	d.	2023	

III	EILINIS	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Aldoną	Podsadecki	ir	Jennie	Vitkunas		 	 	 (šeima)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		†Isabelle	ir	Albiną	Slivinskus		 	 	 	 (anūkai)	
	 		†Alfredą	Stanevičių			 	 	 	 	 (A.G.Valavičiai)	
		 		†Agotą	Ratavičienę			 	 	 	 	 (Čuplinskai)	
		 		†Oną	Anskienę		 	 	 	 	 	 (Stanevičių	šeima)	
	 		†Mariją	ir	Bronių	(70	m.)	Karasiejus		 	 	 (R.J.Karasiejus)	
	 		†Agnę	Jagelavičiūtę		 	 	 	 	 (GJ)	
	 			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 – 29 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	15	d.			

Parapijai	(	53	vokel.)	-	$	1,940	
Be	vokelių	-		$	98.60	
Per	bankus	-	$	1,160	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-		Ted	Chornomaz	

11	v.r.	-	“Volungės”	moterų	ansamblis		
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			sausio	23	-	29		
PIRMADIENIS	 (sausio	 23):	 7	 v.v.	 †prelatą	
Edmundą	Putrimą	(Reinecker	šeima);	
ANTRADIENIS	(sausio	24):	7	v.v.	už	gyvus	ir	
mirusius	geradarius;	
TREČIADIENIS	 (sausio	 25):	 7	 v.v.	 †Ireną	 ir	
Henriką	Matušaičius	(R.J.Balaišiai);	
KETVIRTADIENIS	 (sausio	 26):	 7	 v.v.	
padėkos	 intencija	 (GJ);	 †Liudą	 Matuką	
(G.Matukas);	
PENKTADIENIS	 (sausio	 27):	 7	 v.v.	 †Edie	
Houle		(Reinecker	šeima);		
ŠEŠTADIENIS	 (sausio	 28):	 9	 v.r.	 †Valentiną			
ir	 Mariją	 Indris	 (R.Indris);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”	 †Liną	 Graibus	 ir	 Elytę	 Firavičienę	
(GJ);	
SEKMADIENIS	 (sausio	 29):	 9	 v.r.	 †Kristiną	
Šimkus	-	Sukauskas	(šeima);	11	v.r.	už	gyvus	
ir	 mirusius	 parapijiečius;	 †Kristiną	 Šimkus	 -	
Sukauskas,	Genovaitę	ir	Romą	Šimkus	(GJ);	
†Laimutę	 Gaižutienę	 (15	 m.)	 (R.Gaižutis);	
†Anicetą	 ir	 Joną	 Matulionius	 (Čuplinskų	
šeima);	 †Vandą	 ir	 Juozą	Birgelius	 (dukros);	
†Juozą,	 Viktorą	 ir	 Alfonsą	 Merkevičius	
(D.Danaitis);	 †Marytę	 Žižienę	 (1	m.)	 (dukra	
su	 šeima);	 †Raimundą	 Sungailą	 (1	 mėn.)	
(V.White);	 už	 Prakapų	 šeimos	 mirusius	
(šeima);	 už	 Paulauskų	 ir	 Kevėzos	 šeimos	
mirusius	(R.Kingston).	

 	Gerbiamieji,	kviečiame	Jus	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	
šį	laišką	ar	atskirai	el.	paštu:	
torontoklb@gmail.com	

	Iki	pasimatymo.			Toronto	KLB	valdyba	

Rėmėjai:	

2023 metų “KRETINGA” 
Anglų kalba  -   liepos 2 - 15 d.d. 

Lietuvių kalba  -   liepos 16 - 29 d.d. 
Stovyklautojų registracija: 

campkretinga.squarespace.com  
 Vadovų (gimusių 2006 m. ar anksčiau) registracija:     

campkretinga.squarespace.com 
Nekantraujame pamatyti  JUS VISUS  

 “Kretingos” Stovykloje!

    “Lietuvių namų” pranešimas 
Toronto Lietuvių Namų 70-mečio 

ir bendruomenės šventė 
„Prisiminkime pradžią“ -  

vasario 11 d., šeštadienį, 6 v.v. 
Toronto Lietuvių namuose  
(1573 Bloor St. W., Toronto). 

  Kviečiame prisiminti “Lietuvių Namų” kūrėjus, bendruomenės 
veiklos istoriją, sugrįžtant į 1952/62 m.m. muziką, madas, kartu 
pasilinksminti! 
  Vakaro metu bus pristatyta KLMA paroda ”Toronto Lietuvių 
Namai: 70 metų lietuviškos veiklos baruose” 
  Šventinio vakaro programą atlieka svečiai iš Lietuvos IRŪNA 
PUZARAITĖ IR MARIUS JAMPOLSKIS. 
  Bilieto kaina (vakarienė su vynu, koncertas) – $70. 
 Bilietus galima įsigyti elektroniniu būdu Eventbrite/Lithuanian 
House arba LN raštinėje tel. 416-532-3311 arba 647-471-4767, 
el.paštas diana@lithuanianhouse.ca 
  Rengėjai: Toronto Lietuvių Namai ir Lietuvos Respublikos 
ambasada Kanadoje 
  Remėjai: KLB, Toronto KLB, Parama Credit Union, RCU - 
Resurrection Credit Union, Kanados Lietuvių Fondas

http://campkretinga.squarespace.com
http://campkretinga.squarespace.com
https://docs.google.com/forms/d/1B7TB-bPaJL-P2EAMbctRhyvyVhXLrtCEJsRNpZEOe0E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B7TB-bPaJL-P2EAMbctRhyvyVhXLrtCEJsRNpZEOe0E/edit
mailto:torontoklb@gmail.com
mailto:diana@lithuanianhouse.ca
https://www.facebook.com/TorontoLN?__cft__%5B0%5D=AZVbdQFuu8bFFRG5oJ7Ob_iUCz8VicvGaEKqVlUXfFOm0R-UszN210sH9T3XPjIwktkbH0rM7ZFPahUmhNYK7G84_BkGoPDjOlpruHmaZjFElgK4tumoA7LoFiSPhQqLQmDA5sU741F-d4EBFQIK5kW0uaUGebopQuJxo4j78ZlPMVocD5gWYHDjLmstzggpJ9g&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/LTinCanada?__cft__%5B0%5D=AZVbdQFuu8bFFRG5oJ7Ob_iUCz8VicvGaEKqVlUXfFOm0R-UszN210sH9T3XPjIwktkbH0rM7ZFPahUmhNYK7G84_BkGoPDjOlpruHmaZjFElgK4tumoA7LoFiSPhQqLQmDA5sU741F-d4EBFQIK5kW0uaUGebopQuJxo4j78ZlPMVocD5gWYHDjLmstzggpJ9g&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/LTinCanada?__cft__%5B0%5D=AZVbdQFuu8bFFRG5oJ7Ob_iUCz8VicvGaEKqVlUXfFOm0R-UszN210sH9T3XPjIwktkbH0rM7ZFPahUmhNYK7G84_BkGoPDjOlpruHmaZjFElgK4tumoA7LoFiSPhQqLQmDA5sU741F-d4EBFQIK5kW0uaUGebopQuJxo4j78ZlPMVocD5gWYHDjLmstzggpJ9g&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ParamaCreditUnion?__cft__%5B0%5D=AZVbdQFuu8bFFRG5oJ7Ob_iUCz8VicvGaEKqVlUXfFOm0R-UszN210sH9T3XPjIwktkbH0rM7ZFPahUmhNYK7G84_BkGoPDjOlpruHmaZjFElgK4tumoA7LoFiSPhQqLQmDA5sU741F-d4EBFQIK5kW0uaUGebopQuJxo4j78ZlPMVocD5gWYHDjLmstzggpJ9g&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/RCUResurrectionCreditUnion?__cft__%5B0%5D=AZVbdQFuu8bFFRG5oJ7Ob_iUCz8VicvGaEKqVlUXfFOm0R-UszN210sH9T3XPjIwktkbH0rM7ZFPahUmhNYK7G84_BkGoPDjOlpruHmaZjFElgK4tumoA7LoFiSPhQqLQmDA5sU741F-d4EBFQIK5kW0uaUGebopQuJxo4j78ZlPMVocD5gWYHDjLmstzggpJ9g&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/RCUResurrectionCreditUnion?__cft__%5B0%5D=AZVbdQFuu8bFFRG5oJ7Ob_iUCz8VicvGaEKqVlUXfFOm0R-UszN210sH9T3XPjIwktkbH0rM7ZFPahUmhNYK7G84_BkGoPDjOlpruHmaZjFElgK4tumoA7LoFiSPhQqLQmDA5sU741F-d4EBFQIK5kW0uaUGebopQuJxo4j78ZlPMVocD5gWYHDjLmstzggpJ9g&__tn__=-%5DK-R


  Apie Biblijos skaitymą - Atsiversdami Bibliją, turime suprasti, kodėl tai darome. Akivaizdu, jog 
kalbama apie skaitymą, bet kokiu tikslu? Tai svarbus klausimas, ypač tikinčiajam. Šiandien daugelis 
žmonių šią knygą laiko pasaulinės literatūros paminklu, todėl jų tikslas – susipažinti su Biblija ir 
neatsilikti nuo pažangiosios žmonijos. Tai svarbus tikslas, kurį taip pat reikia gerbti. Kiti skaito 
Bibliją kaip Šventąjį Raštą, kuriame yra galutinis Dievo apreiškimas. Yra ir kitų priežasčių, bet visų 
neišvardinsi.

Neutraliam skaitytojui daug lengviau patenkinti savo interesus. Yra daugybė vadovėlių, komentarų, o pradėjus skaityti galima 
pasinerti į begalinę literatūros jūrą, kuri praturtins kiekvieną, tiek profesionalą, tiek mėgėją. Net jei skaitytojas ir nesigilina į 
detales, vienaip ar kitaip nauda garantuota.
  Tikintiesiems, kuriems šie tekstai yra šventi, studijuoti Bibliją yra daug sunkiau. Jie susiduria su tam tikrais sunkumais. 
Pirmiausia, kaip ir neutraliems skaitytojams, jiems sunku suprasti šiuos senovinius tekstus, ir tada reikia pagalbinės literatūros. 
Būtent čia ir kyla problemų. Šiuolaikiniai komentarai neretai paneigia nusistovėjusius religinius stereotipus, pagrįstus 
pažodiniu teksto suvokimu ir viduramžiškomis interpretacijomis.
  Neturinčiam specialaus išsilavinimo tikinčiajam toks suvokimas gali būti gana skausmingas. Pavyzdžiui, nurodyta kai kurių 
knygų autorystė neatitinka fakto, kad būtent šis autorius parašė tą knygą. Tekstuose aprašomi stebuklai ar reiškiniai ne visada 
yra įvykių kronika, tai žodinė ikona, simbolinė kalba, paaiškinanti tam tikras tiesas. Pirminė auditorija, kuriai buvo skirti šie 
tekstai, suprato šią simbolinę kalbą, o šiuolaikinis tikintysis susiduria su sunkumais, nes tekstą supranta pažodžiui.
Sunkumas suvokti simbolinę kalbą ir dar didesnė stereotipų paneigimo problema tampa nesantaikos ir pasipiktinimo 
priežastimi. Štai kodėl daugelis tikinčiųjų mieliau skaito biblinius tekstus kaip ritualą, kaip savotišką užkalbėjimą, kurio 
nereikia suprasti, nes jam svarbiau pats skaitymas. Tokio „pamaldaus“ skaitymo šalininkai tikisi mistinių įžvalgų. Tokio 
požiūrio rezultatas yra liūdnas – bažnytinėje aplinkoje Šventojo Rašto pažinimas yra labai neaukšto lygio. Iš čia kyla daugybė 
klaidingų interpretacijų ir atvirų tikėjimo tiesų iškraipymų.
  Egzistuoja vidurio kelias, klasikinis sprendimas – praėjusių amžių šventųjų tėvų, kurie Bažnyčioje pripažinti autoritetais, 
komentarai. Rezultatas garantuotas, tačiau tai bus teksto skaitymas praėjusių amžių komentatoriaus akimis, įkvėptas jo 
epochos problemų, kuris neatsakys į šiuolaikinio žmogaus klausimus. Todėl šiuolaikiniam skaitytojui, norinčiam suprasti 
Biblijos prasmę, reikia atitinkamų komentarų. Ačiū Dievui, kad XXI amžiuje jų yra daug. Ir nereikia bijoti, kad studijuojant 
Bibliją mūsų religinis požiūris keisis. Kai kurių žodžių ir sąvokų supratimas pasikeis, tačiau svarbiausia – sustiprės į vieną 
Dievą, Dievą Tėvą, Dievą Visagalį ir Globėją.
  Pasikeis požiūris ir į stebuklą, bet ar stebuklas tikrai gali pakeisti tikėjimą? Arba suformuluokime klausimą kitaip – ar mūsų 
tikėjimas pagrįstas stebuklais? Žinoma, dėl savo silpnumo mes trokštame stebuklų, net medžiojame juos, važinėjame po 
šventoves ir vienuolynus, energingai bučiuojame ikonas ir šventųjų relikvijas. Net žmonės, kurie visai nesidomi Bažnyčia, 
ieško bažnytinių stebuklų, kad ir kaip paradoksaliai tai atrodytų. Pavyzdžiui, kai relikvija atvežama į kokį nors miestą. Tai gali 
būti garsi Išganytojo arba dažniau Mergelės Marijos ikona. Šventojo palaikai arba jo drabužis, kas nors kita, kas laikoma 
relikvija. Tuojau pat susidaro eilės žmonių, norinčių pagerbti tą relikviją. Dieną ir naktį religingi ir nereligingi žmonės plūsta 
prie gerbtino objekto. Prasideda konfliktai, nes visada buvo tokių, kurie malonės ieškojo per „galinį įėjimą“ apeinant kitus 
stovinčiuosius.   Tarp stebuklų ieškotojų sukurta daugybė literatūros, kurioje aprašoma, kaip kažkam, kažkur dažnai 
kolektyvinės pasąmonės ar kitu lygmeniu įvyko stebuklų. Ko vertas didelis sujudimas, susijęs su vadinamąja Šventąja ugnimi 
per Didįjį Šeštadienį Jeruzalėje. Tai atskira tema, nes su šiuo reiškiniu susijusi ištisa industrija ir isterija. Daugeliui visa tai 
tapo pagrindiniu gyvenimo turiniu ir tam tikrų religinių nuostatų dialektika. Čia ir senojo kalendoriaus sulyginimas su dogma, 
asmeninio tikėjimo ir konfesinės priklausomybės pagrindimas bei pasmerkimas visko, kas neatitinka jų vertybinės bazės.
Problema ta, kad toks tikėjimas yra tarsi namas ant smėlio. Čia ir norėčiau paklausti: kas bus, jei rytoj paaiškės, kad stebuklas 
visai ne stebuklas? Pavyzdžiui, biblinis Jozuė nesustabdė saulėlydžio, kad išžudytų priešą; kad šventojo relikvijos visai ne jo 
palaikai, o tik kažkieno kaulai, kurie pamažu dūlėja nepaisant konservacijos.
  Jei paaiškėtų, kad Jeruzalės ugnis neatsiranda per stebuklą, bet ją, nors ir su malda, įžiebia Jeruzalės patriarchas, ir ji 
vadinama šventa pagal tą patį principą, kaip ir pašventintas vanduo yra šventas? Ar tai verčia suabejoti mūsų tikėjimo 
pagrindu? Kaip ugnis gali įrodyti arba paneigti tikėjimą Dievu Kūrėju? Kaip stebuklo buvimas ar nebuvimas per konkrečią 
ikoną gali patvirtinti ar paneigti mūsų pasitikėjimą Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu? Ar relikvijų autentiškumo 
įrodymų trūkumas gali paneigti mūsų tikėjimą konkretaus šventojo šventumu? Ko vertas toks tikėjimas, kurį taip lengva 
paneigti? Ir tai iš tiesų lengva paneigti ne tik šiandien, bet ir prieš šimtą metų. Kokią įtaką kalendorius daro Bažnyčios 
mokymui apie Dievažmogį Jėzų? Ar Kalėdų prasmę panaikina tai, kad jos įvyko ne gruodžio 25 d.? Galiausiai, jei atidžiai 
skaitysime Evangelijas, pamatysime, kad pats Išganytojas labai nenoriai darė stebuklus, o jei juos darė, draudė apie juos 
kalbėti. Jėzaus priešai neretai tapdavo Jo stebuklų liudininkais, bet tai nesustabdė jų neapykantos Jam, jie vis ieškojo 
priežasties Jį nužudyti, galiausiai rado ir nužudė.
  Stebuklas, kaip kas nors antgamtiško gali turėti laikiną poveikį žmogui, bet jis yra tik laikinas. Stebuklas dar gali versti 
žmogų tikėti, bet visavertis tikėjimas negali būti priverstinis. Nes tikėjimas yra valios veiksmas ir maloninga dovana, kurią 
gauna ieškantysis ir sutelkiantis valios pastangas pasitikėti Dievu. Visi šie argumentai pateikiami tam, kad tikintysis ieškotų 
tiesos, o ne stebuklo, ugdytų ir formuotų tikėjimą Dievu, o ne stebuklais. Pasitikėtų Dievu, o ne medžiotų antgamtiškus 
dalykus.  Skaitant Bibliją reikia ieškoti joje prasmės, o ne įrodinėti ar paneigti įsitikinimus, kartais mitinius. Šventojo Rašto 
tekstai gali formuoti mūsų pasaulėžiūrą, mūsų sąmonę, padėti nukreipti mūsų mintis į asmeninį Dievo ieškojimą, užmegzti 
asmeninį ryšį su Juo. Kad taip būtų, turime nebijoti studijuoti Šventąjį Raštą tiesiogine šių žodžių prasme.   

Redagavo Vitalijus Mockus.
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Namų, automobilių ir verslo draudimas 

 
• Prieinamos kainos 
• Profesinė patirtis 

• Asmeninis aptarnavimas 
• Lietuvių bendruomenės rėmėjai 
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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.
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