
Tikras	žmogus	ir	tikras	Dievas	
	 	 Tikrai,	 kurio	 gundyti	 nedrįso,	 tas,	 kuris	 nesusilaikė	
mėgindamas	 apgauti	 patį	 Viešpatį	 Jėzų	 Kristų?	 Nes	 iš	
evangelijos	 pasakojimo	 (Mt	 4,	 1–11)	 žinome,	 kad	 mūsų	
Gelbėtojas,	 kuris	 buvo	 tikras	 Dievas,	 jog	 pasirodytų	 taip	
pat	 esąs	 ir	 tikras	 žmogus,	 ir	 visas	 bedieviškas	 klaidingas	
pažiūras	 pašalintų,	 po	 keturiasdešimties	 dienų	 ir	 naktų	
pasninko,	 kai	 pats	 patyrė	 mūsų	 silpnumui	 būdingą	 alkį,	

džiaugėsi	velnias,	aptikęs	šį	jo	trapios	ir	mirtingos	prigimties	ženklą;	ir	kad	ištirtų	galią,	kurios	
bijojo,	jis	tarė:	„Jei	tu	Dievo	Sūnus,	liepk,	kad	šie	akmenys	pavirstų	duona“.		
	 	Galėjo	tai	padaryti	Visagalis,	 ir	 lengva	buvo,	kad	Kūrėjo	 įsakymu,	bet	koks	kūrinys	pavirstų	
liepiama	rūšimi.	Kaip,	pavyzdžiui,	kai	panorėjo,	vestuvių	pokylyje	vandenį	pavertė	vynu	(plg.	
Jn	 2,	 1–10).	 Tačiau	 tai	 labiau	 derėjo	 su	 išganinga	 nuostata,	 kad	 visų	 labiausiai	 pasipūtusio	
priešo	klastą,	Viešpats	būtų	nugalėjęs	ne	Dievybės	galia,	bet	nusižeminimo	slėpiniu.		
	 	 	 	 	 	 Galop,	 kai	 nuvijo	 velnią	 ir	 pavertė	 niekais	 visas	 gundytojo	 suktybes,	 prie	 Viešpaties	
prisiartino	 angelai	 ir	 jam	 tarnavo;	 tada	 atsiskleidė	 tikro	 žmogaus	 ir	 tikro	 Dievo	 klastingu	
klausinėjimu	nepaveiktas	žmogiškumas	ir	per	angelų	paslaugumą	–	akivaizdus	dieviškumas.		
	 	 Taigi	 tebūna	 sugėdinti	 velnio	 sūnūs	 ir	 mokiniai,	 esantys	 pilni	 nuodingo	 įkvėpimo,	 kurie	
kiekvieną	 naivųjį	 apgauna,	 neigdami,	 kad	 Kristus	 tikrai	 turi	 abi	 prigimtis,	 kai	 jie	 arba	 nuo	
žmogaus	nuvelka	dieviškumą,	arba	nuo	dieviškumo	atskiria	žmogų.		
	 	Nes	vienu	užmoju	dvejopu	įrodymu	sugriaunamas	dvejopas	melas	ir	per	kūno	alkį	įrodomas	
tobulas	žmogiškumas,	o	per	tarnaujančius	angelus	–	tobulas	dieviškumas.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Šv.	Leonas	Didysis,	†461

Pasigailėk mūsų, Viešpatie: mes esame tau nusidėję. 
                                             skaitiniai knygelėje 2 psl.
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I	GAVĖNIOS	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.					už	gyvus	ir	mirusius	sporto	klubo	“Aušra”	narius	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 				prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†prelatą	Edmundą	Putrimą		 	 	 	 (“Kretinga”)	
	 			†Kristiną	Šimkus-Sukauskas		 	 	 	 (GJ)		 				
	 			už	Čuplinskų,	Stonkų	ir	Matulionių	gyvus	ir	mirusius	narius	(šeima)	
		 			†Ipolitą	Stanevičių			 	 	 	 	 (Stanevičių	šeima)	
	 			†Vytautą	ir	Albiną	Buragus		 	 	 	 (D.Berius)	
	 			†Motiejų	(50	m.)	Burauską;	Burauskų	ir	Samulevičių	šeimos	mirusius	(Samoniai)	 			
	 			†Laimutę	Gudinskienę		 	 	 	 	 (R.R.Šyvokai)	
	 			†Liudą	Matuką		 	 	 	 	 	 (šeima)	
	 			†Tadą	Klupšą		 	 	 	 	 	 (Matukų	šeima)	
	 			†Algimantą	Šyvoką			 	 	 	 	 (R.R.Šyvokai)	
	 			†Mantą	Stankevičių	(1	m.)		 	 	 	 (brolis	su	šeima)

2023 
Vasario 26 d. 

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

Kaziuko mugė 
Kovo 18-19 d.d.  

Gavėnios rekolekcijos 
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”	-		$	337,290		

DĖKUI		JUMS…

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

Sekmadienio	ir	“Vilnius	Manor”		
rinkliava	-	vasario	19	d.			

Parapijai	(	40	vokel.)	-	$	1,065	
Be	vokelių	-		$	91.00	
Per	bankus	-	$	1,105	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-		Rūta	Černiauskaitė,		

Aleksia,	Lina	ir	Lilė	Vadauskaitės	
11	v.r.	-	Laima	Underienė			
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			vasario	27	-	kovo	5		
PIRMADIENIS	(vasario	27):	7	v.v.	†;	
ANTRADIENIS	(vasario	28):	7	v.v.	už	gyvus	
ir	mirusius	geradarius;	
TREČIADIENIS	(kovo	1):	7	v.v.	†;	
KETVIRTADIENIS	 (kovo	 2):	 7	 v.v.	 †Alida	
Groen	in’t	Woud	(30	m.)	(šeima);	
PENKTADIENIS	 (kovo	 3):	 7	 v.v.	 prašant	
sveikatos	Valentinai	(draugė);	
ŠEŠTADIENIS	 (kovo	 4):	 9	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	 Kazimierus	 (GJ);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”;	
SEKMADIENIS	(kovo	5):	9	v.r.	†Edie	Houle	
(“Kretinga”);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
parapijiečius;	 †Oną	 ir	 Stasį	 Dačkus	
(anūkė);	 †Stasį	 Prakapą	 (šeima);	 †Ireną	 ir	
Henriką	 Matušaičius	 (R.J.Balaišiai);	
†prelatą	 Edmundą	 Putrimą	 (Urniežių	
šeima);	 †Vytautą	 Miniotą	 (A.Vaškevičius);	
†Algimantą	Martusevičių	(dukra).	

   Prisikėlimo parapijos “Labdaros sekcija” KVIEČIA prisijungti 
prie NEGENDAMO MAISTO vajaus padėti apylinkės 
stokojantiems. NEGENDANTĮ maistą galite atnešti bet kada ir 
įdėti į dėžę, padėtą prie parapijos durų.  

DĖKOJAME  visiems prisidedantiems.

	Gavėnios	ketvirtadieniais	kviečiame	į	Švč.	Sakramento	
Adoraciją	5:30		v.v.	prieš	vakarines		Šv.	Mišias.		
Praleiskime	valandėlę	su	Jėzumi	maldoje.	

Gavėnios	penktadieniais	kviečiame	apmąstyti			
Kryžiaus	kelią	6:15	v.v.	prieš	vakarines	Šv.	Mišias.		

Palydėkime	savo	malda	Jėzų	Jo	kančios	
	 	kelyje	už		kiekvieną	iš	mūsų.

Gavėnios rekolekcijas  
kovo 18-19 d.d. praves  

Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos 
Šv. Kazimiero provincijos 

provincijolas 
 br.kun. Evaldas Darulis, OFM. 

  Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, 
skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir 
prisikėlimo – Velykų šventei. Gavėnia prasideda 
Pelenų dieną ir baigiasi Didžiojo ketvirtadienio 
Paskutinės Kristaus vakarienės Mišių pradžia. 

Tačiau tai daugiau nei 40 dienų. Kiekvienas sekmadienis yra skirtas 
Kristaus prisikėlimui švęsti, todėl, net jei ir turi specifinį bruožą, violetinę 
spalvą, jis nėra atgailos ar pasninko laikas. Dėl šios priežasties, siekiant 
išsaugoti keturiasdešimties dienų laikotarpį, gavėnios pradžia buvo 
atkelta į Pelenų dieną, trečiadienį, prieš pirmąjį gavėnios sekmadienį. 
Kokia gavėnios prasmė? 
Gavėnia – tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir 
atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, 
semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką 
gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis švęsti Kristaus 
prisikėlimą. Gavėnia – tai laikas, kai Viešpats mus ragina vėl prie jo 
grįžti ir laukia mūsų atsako.  
Gavėnią žymi paties Jėzaus raginimas: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo 
karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15). Atliepas 
į šį Kristaus raginimą priklauso nuo mūsų.  
Krikščionims gavėnia – tai keturiasdešimties dienų pasitraukimas į 
dykumą. Ne vienišiaus klajonės, tačiau išbandymo ir apsivalymo laiko 
išgyvenimas kartu su Jėzumi. Ne veltui KBK 540 primena: „Jėzaus 
gundymas rodo, kad Dievo Sūnus yra visai ne toks Mesijas, kokiam būti 
Jam siūlo šėtonas ir kokio trokšta žmonės (Plg. Mt 16, 21–23). Dėl to 
Kristus nugalėjo gundytoją mūsų labui: „Mes gi turime ne tokį 
vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir 
mes, visaip mėgintą, tačiau nenusidėjusį“ (Žyd 4, 15). Bažnyčia 
kiekvienais metais per keturiasdešimt gavėnios dienų jungiasi su Jėzaus 
dykumoje paslaptimi.“ Perfrazuojant, gavėnia – tai dar gilesnis 
panirimas į mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus slėpinio gelmes. 



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!

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.

Parama nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo: 
aukoti galima per Toronto Arkivyskupijos 

tinklalapį:  https://www.archtoronto.org/en/
contact-us/donations/donate-pages/donate-to-

turkiye-and-syria-relief 

arba rašant čekius “Resurrection Parish - 

Turkey and Syria Earthquake –  
Humanitarian Relief. 

Aukai skirtus vokelius rasite bažnyčios prieangyje.

Popiežius: gavėnia – palankus metas 
sugrįžti prie Dievo, brolių ir seserų

  Trečiadienį ant galvos barstomi pelenai primena, kad 
bet kokia pretenzija būti patiems sau pakankamais yra 
klaidinga ir kad savęs garbinimas žlugdo, uždaro į 
vienatvės narvą. Gavėnia palankus metas nutraukti individualizmo 
grandines, iš naujo atrasti Dievą ir kasdien šalia mūsų esančius, 
kartu su mumis keliaujančius žmones, iš naujo išmokti juos 
pamilti kaip brolius ir seseris. „Štai dabar palankus metas, štai 
dabar išganymo diena“ (2 Kor 6, 2), sakė popiežius Pelenų 
trečiadienio Mišių homilijoje.
   Romos vyskupas Pranciškus gavėnios Mišias aukojo Šv. Sabinos 
bazilikoje po atgailos procesijos Romos Aventino kalvoje. 
Popiežius Mišių homilijoje sakė, kad ant galvos užbarstytas 
žiupsnelis pelenų primena gilią tiesą: esame Viešpaties, 
priklausome jam. Juk tai jis „padarė žmogų iš žemės dulkių  ir 
įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą“ (Pr 2, 7). Tai jis ragina 
nepasiduoti nevilčiai, net kai parpuolam į savo silpnumo ir 
nuodėmės pelenus, nes, psalmės žodžiais, „juk jis žino, kokie mes 
padarai, – atsimena, kad mes esame dulkės“ (Ps 103, 14). Dievas 
žino, kad esame dulkės, tačiau mes dažnai tai užmirštame 
manydami, kad be jo esame savarankiški, stiprūs ir nenugalimi.
Dabar palankus metas atsiversti, pakeisti nusistatymą visų pirma 
savo atžvilgiu, pažvelgti į savo vidų: atsisakyti noro pasikliauti tik 
savimi, būti centre, būti pirmiems, manyti, kad vien savo 
pastangomis galime būti gyvenimo šeimininkai ir pakeisti mus 
supantį pasaulį.
  Gavėnia yra tiesos metas, leidžiantis mesti šalin kaukes, kasdien 
užsidedamas, norint atrodyti tobulais pasaulio akyse, ir, Jėzaus 
žodžiais, kovoti ne su kitų žmonių, bet mūsų pačių melu ir 
veidmainyste.
   Pelenai kviečia, kad sugrįžtume prie Dievo ir prie brolių ir 
seserų.
  Gavėnia yra palankus metas atgaivinti ryšį su Dievu ir su kitais, 
tyloje atsiverti maldai ir išeiti iš savo uždarumo tvirtovės. 
Kvietimas sugrįžti prie tiesos apie save, prie Dievo ir prie kitų; 
kvietimas eiti trimis didžiaisiais gavėnios keliais: išmaldos, 
maldos ir pasninko.
  Išmalda nėra greitas būdas apsivalyti sąžinę, o prisilietimas savo 
rankomis ir ašaromis prie vargstančiųjų kančios; malda nėra 
ritualas, o tiesos ir meilės dialogas su Dievu; pasninkas nėra 
paprastas papuošalas, o stiprus veiksmas savo širdžiai priminti, 
kas svarbu ir kas praeina.
  Asmeniniame gyvenime, kaip ir Bažnyčios gyvenime išorė, 
žmogiški vertinimai ir pasaulio prielankumas nėra svarbūs; svarbu 
tik Dievo žvilgsnis, kuris mato meilę ir tiesą. Dievo žvilgsnyje 
išmalda, malda ir pasninkas nėra išorės veiksmai, o išreiškia tai, 
kas iš tikrųjų esame: Dievo vaikai ir vieni kitų broliai.
  Išmalda, karitatyviniai darbai, parodys mūsų atjautą 
stokojantiems, padės sugrįžti prie kitų; malda išreikš mūsų gilų 
norą susitikti su Tėvu, ir leis sugrįžti pas jį; pasninkas bus dvasinė 
gimnastika su džiaugsmu atsisakyti to, kas paviršutiniška ir kas 
apsunkina, kad taptume viduje laisvesni ir sugrįžtume prie tiesos 
apie save.
  Mums duota keturiasdešimt tinkamų dienų, kad į gyvenimą 
sugrąžintume pirmumą Dievui, atnaujintume su juo dialogą visa 
širdimi, o ne atliekamu laiku. Neišeikvokime šio švento laiko 
malonės: žvelkime į kryžių ir eikime, dosniai atsiliepkime į 
stiprius gavėnios raginimus, ragino popiežius. (Vatican News)

Kviečiame visus apsilankyti  
“KAZIUKO MUGĖJE”,  

kitą sekmadienį, kovo 5 d.  
Prisikėlimo parapijos salėje.   

Pasigardžiuosite skanėstais,  pasigrožėsite 
dirbiniais, sužaisite loterijoje. 

 Ateikite  - bus smagu…    Savo apsilankymu 
paremsite  ir pradžiuginsite mūsų skautus.

http://campkretinga.squarespace.com
http://campkretinga.squarespace.com
https://www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-to-turkiye-and-syria-relief
https://www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-to-turkiye-and-syria-relief
https://www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-to-turkiye-and-syria-relief


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.

We are currently hiring 

COMPETITIVE WAGES | BENEFITS  |  PAID TRAINING & SO MUCH MORE
AT RCU WE OFFER

MEMBER SERVICE
REPRESENTATIVES

LEARN MORE AT
RPCUL.COM/ABOUT-US/CAREERS

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

