
Geroji Naujiena mus šiandien kreipia į krikščioniškąjį tobulumą, kreipia į 
šventumą. O kaip iš tiesų reikia siekti šventumo? Kristus per palaiminimus 
mums įvardija pagrindinius principus, kaip reikia siekti tikrosios laimės ir kaip 
elgiantis galima pasiekti šventumą.   Šventumas – tai tarsi aukštas kalnas, kuris 

pasiekia dangų ir Dievą bei parodo takus, kuriais žmogui dera keliauti. Kristus įvardija 8 (arba 
tiksliau 9) tokius takus. Taigi palaiminimai ir yra tie skirtingi takai, vedantys į tobulumą, vedantys 
į šventumą. Vieni iš jų yra trumpesni, bet sudėtingesni, kiti galbūt ilgesni, tačiau paprastesni.   

Bažnyčia primindama mums šiuos takus (palaiminimus) nori, kad mes išsirinktume keletą 
iš jų ar bent jau vieną ir nuspręstume savo gyvenime jais/juo keliauti. Šie palaiminimai žmogui 
gali atskleisti gyvenimo prasmę. Šventumas tikrai nėra toks reiškinys, kuris slypi vien dideliuose 
ir nepaprastuose dalykuose. 

Šventumas – tai meilė, kuri yra apreikšta mažuose dalykuose. Tai, pavyzdžiui, motina ir 
tėvas, kurie rūpinasi savo vaiku nuo jo pradėjimo akimirkos, kartais net iki natūralios jo mirties. 
Šventumas – tai rūpinimasis, kad niekas namuose nebūtų alkanas, tai kasdieninė tarnystė 
virtuvėje, tai geranoriška šypsena kitam žmogui, tai kantrus aptarnavimas kliento parduotuvėje, 
tai gerumas biure, mokykloje ir pan. Šventi juk nebūtinai turi baigti begalę studijų, jie neprivalo ir 
neturi būti karjeristais, jie neturi būti „vunderkindais“, kurie disponuoja begale neeilinių talentų. 
Tačiau jie turi įvaldyti vieną labai svarbų dalyką – kasdieninio gyvenimo kultūrą. Būtent 
kasdieninio gyvenimo kultūra parodo tikrąją žmogaus brandą. Kartu ją parodo ir žmogaus žodžio 
kultūra, aprangos kultūra, diskusijų ir kalbų bei maldos kultūra. Galima pasakyti, jog šventumas – 
tai dieviška buvimo kultūra, kurią čia žemėje žmogus gali pasiekti. Nes tik tas žmogus, kuris savo 
gyvenime praktikuoja gerumo, meilės, geraširdiškumo kultūrą, gali pasiekti Dangaus Tėvo namus. 
Visi šie dalykai kaip tik ir sudaro dieviškąją buvimo kultūrą. O be jos vargu ar kas nors gali 
pasiekti amžinąją laimę.  

Šventumas – tai toks reiškinys, kuriuo reikia sekti, kurį reikia kasdien praktikuoti savo 
gyvenime, o ne apie jį prisiminti prie progos ar tik retkarčiais. Mes gyvename pasaulyje, kuriame 
trūksta elementarios kultūros, bet nepaisant to, Dievas nori, kad mes spinduliuotume dar ir visai 
kitokio konteksto kultūra – tokia kultūra, kurios iš mūsų laukia Jis. Tai šventumo sekimo bei 
šventumo praktikavimo kultūra. Ir tik tada mes drąsiai galėsime vadintis ir iš tiesų būti 
palaiminti...      kun. Ernestas Maslianikas

Palaiminti	dvasingieji	vargdieniai:	jų	yra	dangaus	karalystė.	
                                             skaitiniai knygelėje 11 psl.
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IV	EILINIS	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Kristiną	Šimkus	-	Sukauskas		 	 	 	 (šeima)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		†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	Kevėžos	šeimos	mirusius		 	 (R.Kingston)	 	
	 		†Joną	Norkų			 	 	 	 	 	 (Rusliai)	
	 		†Stasę	Zavys		 	 	 	 	 	 (N.Benotas)

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 14 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	22	d.			

Parapijai	(	36	vokel.)	-	$	835	
Be	vokelių	-		$	70.80	
Per	bankus	-	$	1,005	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-		Gintas	Pabedinskas	

11	v.r.	-	vaikai		
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			sausio	3o	-	vasario	5		
PIRMADIENIS	 (sausio	 30):	 7	 v.v.	 †Vytą	
Krašauską		(B.Bartusevičienė);	
ANTRADIENIS	(sausio	31):	7	v.v.	už	gyvus	ir	
mirusius	geradarius;	
TREČIADIENIS	 (vasario	 1):	 7	 v.v.	 †Algį	
Vaišnorą	(Vida	D.G.);	
KETVIRTADIENIS	(	vasario	2):	7	v.v.	†prelatą	
Edmundą	Putrimą	 (A.E.Bubuliai);	 †padėkos	
intencija	(Groen	in’t	Woud	šeima);	
PENKTADIENIS	 (vasario	 3):	 7	 v.v.	 †Martin	
Turner	(I.Vaišnoras);		
ŠEŠTADIENIS	 (vasario	 4):	 9	 v.r.	 †Editą	
Putrimienę	 (A.E.Bubuliai);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”	 †Vytautą	 St r ima i t į	 ( 1	 m. )	
(Margaritos	ir	Vytauto	šeimos);	
SEKMADIENIS	 (vasario	 5):	 9	 v.r.	 †Birutę	 ir	
Victor	 Alksnis	 (V.A.Levišauskas);	 11	 v.r.	 už	
gyvus	 ir	 mirusius	 parapijiečius;	 †Birutę	
Kriaučiūnaitę-McKenny	 (O.Balsys	 su	
šeima);	†Stasį	Prakapą	(šeima);	Julių	Nevulį		
(D.A.Sužiedelis);	 †Adelę	 ir	 Pijų	 Jurkšaičius	
(D.Jurkša i t i s ) ;	 †Agotą	 Ratav ič ienę	
(S.Štuopis);	 †Juozą	 Bansevičių	 (2	 m.)	
(šeima);	prašant	sveikatos	(Sendų	šeima).	

Reklama:	
Kas?	 Jaunimas	 iki	 25	 metų,	 raginimas	 dalyvauti:	
ATEITININKŲ	REKOLEKCIJOS.	 	 Nebūtina	 būti	 aktyviu	
ateitininku.				

Sriubos	 vakarienė,	 budėjimas	 prie	 Kristaus	 kapo,	 Kryžiaus	 keliai,	
talka,	pokalbiai,	menas,	malda.	
Kada?	 Penktadienį,	 balandžio	 7	 dieną,	 JAUNIMO	 Gavėnios	
Ateitininkų	rekolekcijos	3-9	vv.	
Kur?	Prisikėlimo	Parapijos	bažnyčioje	ir	kavinėje.	
Kodėl?	Gavėnia.	
Kiek?	$15.00	asmeniui.	
Prašome	atsinešti	rankšluostį,	pagalvėlę,	patogius	rūbus.	
Bus	išdalintos	gimnazistams	“community	service”	valandos	(6+).	
Kviečiame	 buvusius	 ir	 esamus	 Ateitininkus	 padėti	 vadovauti	
jaunimui.		Rašykite:	ateitininkai.virtualus@gmail.com.

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

Kitą	sekmadienį,	vasario	5	d.,	po	9	v.r.	ir	11	v.r	Šv.Mišių		
kviečiame		visus	pasivaišinti	blynais…

http://campkretinga.squarespace.com
http://campkretinga.squarespace.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


Labiausiai karitietis. Pal. J.Matulaičio įkvėpimai šiandiena
Teologas, profesorius, vargšų gynėjas. „Tikrai šventas vyras“, – apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį sakė 
popiežius. Nepaisydamas kaulų tuberkuliozės, kuri užklupo 15-os, Lietuvos „Carito“ globėjas, kurio gimimo 
Dangui dieną minime sausio 27-ąją, padarė didžiulę įtaką ne tik savo laiko žmonėms.
Suprasti ir atjausti - Norėdami geriau pažinti Bažnyčią, turime išmokti skaityti laiko ženklus, – minint pal.    
J.Matulaičio metus akcentavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, atliepdamas pal. Jurgio kvietimą „pažinti savo 
gadynę, suprasti ir atjausti savo laikų žmones su jų norais, troškimais, siekimais ir tikslais“. Dvasinis tvirtumas bei ramybė 
padėjo vyskupui būti „tėvu ir vadu šioje vargingoje dvasinėje kelionėje“, kaip pal. J. Matulaitis sakė savo ingreso kalboje. 
Būdamas Vilniaus vyskupu jis gerai suprato, kad ekonominės, moralinės ir tautinės suirutės metu svarbu žadinti žmonių 
sąmoningumą, idant jie gyvenimo pamatus klotų ant tvirtos uolos, o ne smėlio. Savo bendradarbius pal. J. Matulaitis ragino 
„visur Kristų įnešti, viską Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti, viską prie Kristaus patraukti“. 
Palaimintojo „Užrašuose“ tarsi ataidi šių dienų aktualijos. Kiek daug pasimetusių, susipriešinusių, piktų ir nelaimingų žmonių, 
ieškančių, ką apkaltinti dėl bėdų, užuot gręžus žvilgsnį į tikrąjį Gelbėtoją, siūlantį ne trumpalaikės sėkmės, bet amžinojo 
gyvenimo perspektyvą.
„Viešpaties patarimas yra labai paprastas ir veiksmingas: nedaryk kitam, ko nenorėtum, kad tau darytų, ir daryk kitam, ką nori, 
kad tau darytų“, – priminė kardinolas A. J. Bačkis, akcentuodamas šventųjų rodomą pavyzdį: gėris skleidžiasi ten, kur 
nebijoma juo dalytis. Ne veltui palaimintasis Jurgis savo vyskupo šūkiu pasirinko raginimą: „Nugalėk blogį gerumu“.
Ses. A. Pajarskaitė: „Caritas“ atkurtas tik pal. Jurgio dėka - 1988 m. rugpjūčio 26 d. moterų iniciatyvinė grupė, 
vadovaujama ses. Albinos Pajarskaitės, pasirašė Katalikiško moterų sambūrio Caritas  įkūrimo aktą ir šio sambūrio globėju 
pasirinko palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Kodėl palaimintąjį Jurgį? 
„Jis – Bažnyčios socialinio mokymo pradininkas Lietuvoje, jis – labiausiai karitietis. Tik palaimintojo Jurgio Matulaičio 
užtarimo dėka buvo atkurtas „Caritas“ Lietuvoje“, – įsitikinusi ses. Albina Pajarskaitė.
Pal. J. Matulaičio globojamas „Caritas“ išaugo į vieną didžiausių organizacijų šalyje. Vien per praėjusius metus 
„Carito“ pagalbos sulaukė apie 40 tūkst. žmonių. Bendruomenė vienijo apie 270 „Carito“ darbuotojų ir beveik 4 tūkst. 
savanorių. „Caritas“ Lietuvoje sukūrė vaikų dienos centrų ir pagalbos šeimai tinklą. Kaip akcentavo pal. Matulaitis, nepaisant 
tautybės, religijos ar kitų skirtumų atsiliepiama į sergančių, vienišų, vyresnio amžiaus žmonių poreikius. Stokojantieji 
aprūpinami maistu, drabužiais, kitais daiktais, padedama patiriantiems benamystę, smurtą, priklausomybes. „Carito“ jaunimas 
mažina technologinę vyresnių žmonių atskirtį, o migrantams, pabėgėliams, nuteistiesiems, darbo neturintiems asmenims 
padedama integruotis į visuomenę.
Teologas, profesorius, diplomatas - Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kaime, 5 km į šiaurę nuo 
Marijampolės, ūkininkų šeimoje. 1879–1886 m. mokėsi Marijampolės mokykloje ir gimnazijoje. Nuo 15-os sirgo kaulų 
tuberkulioze, tad 1889 m. išvykęs į Lenkiją ir pas pusbrolį gyvendamas Kelcuose dvejus metus mokėsi privačiai. Gimnazijos 
baigiamuosius egzaminus išlaikė eksternu. 1891 m. įstojo į Kelcų kunigų seminariją. Caro valdžiai 1893 m. šią seminariją 
uždarius, toliau studijavo Varšuvos seminarijoje. 1895 m. ją baigė geriausiais pažymiais ir buvo rekomenduotas į Petrapilio 
dvasinę akademiją, kur pelnė aukso medalį bei įgijo magistro laipsnį. 1898 m. Petrapilyje įšventintas kunigu, po metų išvyko 
studijuoti į Fribūrą Šveicarijoje. 1902 m. apgynė aukščiausio įvertinimo sulaukusią disertaciją ir įgijo teologijos daktaro 
laipsnį. Dėl ligos paūmėjimo, grėsusio kojos amputacija ar net mirtimi, pal. J. Matulaitis 1904 m. turėjo nutraukti darbą Kelcų 
kunigų seminarijoje, kurioje dėstytojavo nuo 1891-ųjų. Jau sveikdamas jis prisiėmė kapeliono pareigas mergaičių amatų 
mokykloje, nes tai derėjo su seserų jam tuo metu teikiama globa ir slauga. Įsitraukė į plačią krikščionišką socialinę veiklą, 
organizavo darbininkus, steigė vaikų prieglaudas, padėjo vargšams.
1907–1911 m. dėstė Petrapilio dvasinėje akademijoje. Profesoriaudamas apsisprendė tapti vienuoliu ir atnaujinti merdinčią 
marijonų vienuoliją Lietuvoje. 1909 m. davė pirmuosius vienuolio įžadus. 1911 m. tapo marijonų vienuolijos generolu. 1914–
1918 m. gyvendamas Varšuvoje įsteigė vienuolyną Bielianuose, globojo našlaičių prieglaudą, pats rinko jai aukas.
1918 m. grįžęs į Lietuvą, J. Matulaitis Marijampolėje sutvarkė karo nuniokotą marijonų vienuolyną, įsteigė naują Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją. 1918 m. gruodžio 1 d. konsekruojamas vyskupu ir 
paskiriamas vadovauti Vilniaus vyskupijai. Šias pareigas uoliai ėjo septynerius metus, sykiu vadovaudamas marijonams. 1924 
m. įsteigė Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregaciją. 1925 m. atsisakė Vilniaus vyskupo pareigų, popiežiaus Pijaus 
XI paskirtas tituliniu Adulio arkivyskupu bei Lietuvos apaštališkuoju vizitatoriumi. Daug prisidėjo prie Lietuvos santykių su 
Šventuoju Sostu pagerinimo, bažnytinės Lietuvos provincijos įsteigimo ir konkordato parengimo.
Mirė Kaune 1927 m. sausio 27 dieną. Jau per arkivyskupo J. Matulaičio laidotuves Kaune kanauninkas Juozas Tumas-
Vaižgantas prabilo apie jį kaip apie šventąjį. Tikrai šventu vyru Jurgį Matulaitį pavadino popiežius Pijus XI.
Garsas apie J. Matulaičio šventumą dar labiau pasklido jo kūną 1934 m. spalio 24 d. perkėlus iš Kauno arkikatedros kriptos į 
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Švč. Jėzaus Širdies (dabar Palaimintojo Jurgio Matulaičio) koplyčią. Šioje 
bažnyčioje sarkofagui su Jurgio Matulaičio palaikais tapus lengviau prieinamam, žmonės prie kapo dažnai prašydavo malonių 
per jo užtarimą. Ant sarkofago daugėjo raštelių su padėkomis už gautąsias malones.
Palaimintuoju paskelbė Jonas Paulius II - Pal. J. Matulaičio beatifikacijos byla pradėta 1953 metais Romos vyskupijoje. Iki 
1978 m. gauta apie 900 atsiliepimų bei padėkų už malones dvasiai ir kūnui, daugiausia už pagijimus nuo įvairių ligų. 1982 m. 
popiežius Jonas Paulius II įvertino Dievo tarno Jurgio Matulaičio dorybes kaip tikrai labai didvyriškas bei suteikė jam 
garbingojo Dievo tarno titulą. 1987 m. Jurgis Matulaitis paskelbtas palaimintuoju.“



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

