
	 	 	 	Stabtelėkime	akimirką	 ir	pabandykime	pažvelgti	 į	Jėzaus	
gyvenamą	 laikotarpį.	 Tuo	 metu	 naktys	 tamsios,	 nes	 jų	
neapšviečia	 neoninė	 šviesa,	 karštomis	 dienomis	 neįsijungia	
kondicionierius,	 	 šaldytuvai	neužgrūsti	maisto	produktais,	o	
tai,	 kas	 valgoma,	 natūralu,	 be	 konservantų,	 todėl	 greit	
genda.	 Chemikalai	 ir	 elektros	 lemputė	 atsirado	 praėjus	
keliasdešimt	šimtmečių	po	Kristaus.	Taigi	Jėzus,	kalbėdamas	
apie	druską	ir	šviesą,	turėjo	omenyje	du	svarbiausius	dalykus	
žmonių	 gyvenime:	 druska	 gyvybiškai	 reikalinga	 gerovei	 ir	

sveikatai,	o	šviesa	–	išsilaisvinimui	iš	tamsos.	
			 	 	 	 Jėzus	 kviečia	mus	 būti	 „druska“,	 stiprinti	mus	 supančią	 gyvybę	 ir	 saugoti	 ją	 nuo	
irimo.	 Juk	druska	ne	 tik	apsaugo	maistą,	 ji	 suteikia	 jam	skonį.	Kokį	 skonį	 šių	dienų	pasauliui	
teikia	 krikščionys?	 Kiek	 aš	 pati	 turiu	 savyje	 „sūrumo“,	 tikrumo	 jausmo	 ir	 drąsos	 pasakyti	
pasauliui,	kad	ne	viskas	tikra,	kas	gražiai	įpakuota?	
	 Prieš	 šešiolika	 šimtmečių	 šiaurės	 Italijos	 vyskupas	 šv.	 Chromacijus	 rašė:	 „Viešpats	
vadino	 savo	mokinius	 žemės	 druska,	 nes	 jie	 skatino	 žmonių	 širdis	 dangiška	 išmintimi,	 taisė	
blogio	 koktumą“	 (Tract.	 5,1).	 Dažnai	 tenka	 kalbėtis	 su	 jaunais	 žmonėmis,	 kurie	 sako,	 kad	
krikščionybė	yra	nuobodi,	blanki,	nesuprantamos	apeigos	ir	liturgija,	kad	tikintieji	savyje	neturi	
džiaugsmo.	 Ką	 galima	 atsakyti	 tokiems	 žmonėms?	 Druska	 išsikvėpė,	 o	 šviesa	 nustojo	 savo	
šviesumo,	mes	nerandame,	nes	nebeieškome...	Ar	tyliai	viltis,	kad	kada	nors	jie	ims	ir	mumyse	
išvys	Evangelijos	tikrąjį	džiaugsmą?	Pagaunu	save	jiems	įrodinėjanti,	kad	krikščionybė	yra	kas	
tik	norite,	tik	ne	nuobodumas,	ir	Dievas	kviečia	mus	taip	atskleisti	šią	tiesą,	kad	kiti	išvystų	jos	
teikiamą	džiaugsmą,	išmintį	ir	savitvardą.	
	 Jei	 mes,	 Dievo	 tautos	 nariai,	 esame	 pasaulio	 šviesa,	 pirmiausia	 turime	 patys	 priimti	
Evangelijos	„druską“	 į	 savo	gyvenimą.	Ši	 evangelinė	„druska“	 turi	 visų	pirma	apvalyti	mūsų	
širdis,	nes	tik	tyros	širdys	galės	šviesti	Kristaus	šviesa	ir	džiaugsmu.	
	 s.	Juta	Edita	Kunickaitė	SSC	 	 	 	 Bernardinai.lt	archyvas

Teisusis	nušvinta	geriesiems	lyg	šviesa	tamsybėj.	
                                             skaitiniai knygelėje 13 psl.

PRISIKĖLIMO  PARAPIJOS  ŽINIOS 
Nr.	6	(3480)	Vasario	5	d.	2023	

V	EILINIS	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Birutę	ir	Victor	Alksnis		 	 	 	 	 (V.A.Levišauskas)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†Birutę	Kriaučiūnaitę-McKenny		 	 	 	 (O.Balsys	su	šeima)	
	 			†Stasį	Prakapą		 	 	 	 	 	 (šeima)	
		 			†Julių	Nevulį			 	 	 	 	 	 (D.A.Sužiedelis)	
		 			†Adelę	ir	Pijų	Jurkšaičius		 	 	 	 	 (D.Jurkšaitis)	
	 			†Agotą	Ratavičienę		 	 	 	 	 (S.Štuopis)	
	 			†Juozą	Bansevičių	(2	m.)		 	 	 	 	 (šeima)	
	 			†seselę	Paulę	 	 		 	 	 	 (L.Underienė)	
	 			prašant	sveikatos		 	 	 	 	 	 (Sendų	šeima)	
	 			prašant	sveikatos	Dainorai		 	 	 	 (šeima)	 	
	 			už	gyvus	ir	mirusius	draugus	 	 	 	 (GJ)

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	29	d.			

Parapijai	(	37	vokel.)	-	$	1,095	
Be	vokelių	-		$	103.50	
Per	bankus	-	$	1,025	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

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

11	v.r.	-	vaikai		
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			vasario	6	-12		
PIRMADIENIS	 (vasario	 6):	 7	 v.v.	 prašant	
sveikatos	Valentinai		(draugė);	
ANTRADIENIS	(vasario	7):	7	v.v.	už	gyvus	ir	
mirusius	geradarius;	padėkos	intencija	(GJ);	
TREČIADIENIS	 (vasario	 8):	 7	 v.v.	 †Eleną	
Puranienę	(N.Benotas);	
KETVIRTADIENIS	(	vasario	9):	7	v.v.	†Ireną	ir	
Henriką	 Matušaičius	 (R.J.Balaišiai);	 †Bronę	
Maziliauskienę	(9	m.)	(I.Kavanagh);	
PENKTADIENIS	 (vasario	 10):	 7	 v.v.	 †Kostą	
Astravą	(Prakapų	šeima);		
ŠEŠTADIENIS	(vasario	11):	9	v.r.	†Trumpicką	
(W.L.Dauginis);	 5	 v.v.	 “Vilnius	 Manor”	
†Povilą	Anskaitį	(B.Tamošiūnienė);	
SEKMADIENIS	 (vasario	 12):	 9	 v.r.	 †Joan	
Simone	 (S.Brough);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	
m i r u s i u s	 p a r a p i j i e č i u s ;	 † B a l b i n ą	
Tamulionienę	 (D.Nausėdienė);	 †Christina	
Lanecki	 (N.Slivinskas);	 †Tėv.	 Antaną	
Prakapą,	 ofm	 (Prakapų	 šeima);	 †Antaną	
K a v a l i a u s k ą	 ( 3	 m . ) ,	 ( C h i c a g o )	
(L .D.Laur inavič ia i ) ;	 †Stasę	 Zavienę	
(G.Laurinaitytė);	†Stasę	Zavienę	(L.Gedvila).	

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!

Ukrainos	kareiviai	DĖKOJA	kiekvienam	iš	Jūsų		
už	dosnumą	ir	pagalbą	tokiu	sunkiu	Ukrainai	metu..

	Sveikiname		
Mariją	Gudelienę,	šiandien	

	švenčiančią	107	metų	Jubiliejų.	
		Stiprybės	ir	Viešpaties	palaimos		

	Jums	Marija!

Dėkui “Paramos” bankui už $10,000, 
skirtą Prisikėlimo parapijai 

   Šią savaitę mirė ir šeštadienį amžinybėn išlydėta 
†Seselė Paulė, Putnam, Connecticut. Užuojautos 
jos šeimai ir giminėms, Nekalto Prasidėjimo 
Seselėms, “Neringos” ir “Dainavos” stovykloms, 

visiems stovyklautojams, visiems, kurie su ja veikė ir tiems, 
kurie pajuto jos nuoširdumą.


Ilsėkis ramybėje, sese Paule… 

Dėmesio	“AUKSINIO”	amžiaus	parapijiečiai!			
	 Šiemet	 švenčiant	 parapijos	 70-metį	 kuriasi	 “Auksinis”	
klubas.	 Kviečiame	 visus,	 esančius	 „auksinio“	 amžiaus,	 įsijungti	 į	
klubo	veiklą.			
	 Rinksimės	 trečiadienį,	 vasario	 15	d.,	 1:30	 v.p.p.	 parapijos	
kavinėje.	 	Pradžioje	aptarsime	klubo	struktūrą,	įvairius	siūlymus	
bei	 pageidavimus	 būsimiems	 susitikimams.	 Po	 to,	 šiame	
susitikime,	bus	proga	išmokti	žaisti	“Euchre”.			
				Prašome	$3	prisidėti	prie	klubo	išlaidų.			
	 Ateikime	 išgert	 puodelį	 kavos/arbatos,	 pasimėgaut	
saldumynais	ir	smagiai	pabendraut.

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


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.

         “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 raš t inė je 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

Brangūs po visą pasaulį 
pasklidę lietuviai,  

 Šiemet minime Mažosios 
L i e t u v o s p r i j u n g i m ą p r i e 
Didžiosios. Bet yra dar viena – 
galė tume pavadinti judrioji 
Lietuva. Tai visi Jūs, gyvenantys 

įvairiose šalyse Europoje, Šiaurės bei Pietų 
Amerikoje, Australijoje, taip pat Azijoje. Vieni 
ten gimę, kiti anksčiau ar vėliau atvykę, kuriate 
savo gyvenimą, auginate vaikus, o širdyje 
išlaikote Lietuvą ir tikėjimą. 
  Bažnyčiai svarbūs visi lietuviai, kad ir 
kur jie gyventų, todėl nuo pat pradžių katalikų 
kunigai keliavo kartu su savo tautiečiais. Ilgą 
laiką visa užsienio lietuvių sielovada rūpinosi 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, o paskutiniuosius 
du dešimtmečius ištikimai darbavosi prel. 
Edmondas Putrimas. Jam netikėtai mirus, sutikau 
tęs t i š į darbą ka ip Lie tuvos vyskupų 
konferencijos delegatas. 
  Mano užduotis visų pirma dalintis 
Evangelijos žinia ir džiaugsmu, padėti lietuvių 
parapijoms, misijoms ir bendruomenėms 
puoselėti bažnytinį, dvasinį gyvenimą, skatinti 
jaunimo sielovadą, atsiliepti į užsienio lietuvių 
poreikius. Tikiu, kad Kristus ne tik moko dorai 
gyventi, bet daug daugiau – Jis yra mūsų 
Gelbėtojas. Sveikinu visus užsienyje dirbančius 
kunigus, kurie su pasiaukojimu atlieka labai 
svarbų darbą. Esu dėkingas tautiečiams, kurie 
ištikimai palaiko katalikiškas bendruomenes taip 
pat ir ten, kur lietuviai kunigai atvyksta rečiau. 
Visų indėlis yra reikšmingas, nes mes visi esame 
keliaujanti Dievo tauta.  
  Noriu bendradarbiauti su visais lietuviais, 
organizacijomis, ypač Pasaulio lietuvių 
bendruomene ir atskirų kraštų Lietuvių 
bendruomenėmis, megzti ryšius su vyskupijomis, 
kurių teritorijoje yra įsikūrę lietuviai. Man svarbi 
ekumeninė krikščionių bendrystė.  
Gyvename pasaulyje, kuriame netrūksta iššūkių 
ir didelių pavojų. Visi laimėsime palaikydami 
vienybės dvasią bei ryšį su Lietuva, kuri tebūna 
visus vienodai jungianti motina.  
  Visiems meldžiu Dievo palaimos, o 
pasauliui teisingos taikos. 
  
Arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ 
LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai 

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


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

