
Tikroji	Dievo	šventykla	
			Jėzus	jai	tarė:	„Nei	ant	šio	Garizimo	kalno	ir	ne	Jeruzalėje,	
nes	Dievas	yra	Dvasia,	jo	garbintojai	turi	šlovinti	jį	dvasia	ir	
tiesa“.	Tikroji	Dievo	šventykla,	kaip	Jis	pasakė	šiai	moteriai,	
tikroji	 ir	 vienintelė	 Dievo	 šventykla	 yra	 mūsų	 siela,	 mūsų	
dvasia,	mūsų	 širdis,	pagaliau	mes	patys,	 ir	 Tikrasis	Dievas,	
kuris	yra	Dvasia	ir	Tiesa,	ten	laukia	mūsų.	
	 	 	Samarietė	suprato,	ką	galėjo,	bet	ji	taip	susijaudina,	kad	
palieka	 ąsotį	 ant	 šulinio	 krašto	 ir	 bėga	 papasakoti	

draugėms	apie	ką	tik	įvykusį	susitikimą.	Tada	aplink	šulinį	iš	visų	pusių	pradėjo	rinktis	žmonės,	
kad	pamatytų	 šį	 ypatingą	žmogų	 ir	 išgirstų	 jį	 kalbant.	 Jėzus	pasiliko	kelias	dienas	 su	 jais,	 ir	
galiausiai	jie	pasakė	moteriai,	kad	ne	dėl	jos	ir	ne	dėl	jos	žodžių	jie	įtikėjo	Juo,	bet	kad	patys	Jį	
pamatė	ir	išgirdo.	
	 	 	 Ši	 nuostabi	 scena,	 taip	 gražiai	 papasakota	 Evangelijoje	 pagal	 Joną,	 tokiu	 ritmu,	 kurį	
randame	 kitose	 tos	 pačios	 Evangelijos	 vietose,	 yra	 viena	 svarbiausių	 datų	 istorijoje,	 nes	
ryžtingai	 pažymima	 riba	 tarp	 tikros	 Dvasios	 ir	 Tiesos	 religijos	 ir	 įvairių	 prietarų,	 kurie	
apgyvendina	Dievą	išorėje,	kurie	užkelia	Jį	ant	kalno	ir	kurie	teigia,	jog	negalime	turėti	su	Juo	
jokių	kitų	ryšių	kaip	tik	prisirišdami	prie	konkrečios	vietos.	
	 	 	 	 Tačiau	 labiausiai	 jaudina	 šioje	 Evangelijoje	 tai,	 kas	 iš	 tiesų	 gavo	 šį	 esminį	 apreiškimą?	
Atskalūnė,	 moteris,	 kurią	 Jeruzalės	 fariziejus	 būtų	 laikęs	 nešvaria,	 maža	 to	 –	 palaidai	
gyvenanti	nusidėjėlė.	Būtent	jai	mūsų	Viešpats	atskleidė	šį	didingą	slėpinį:	Dievas	yra	Dvasia	ir	
jo	 garbintojai	 turi	 šlovinti	 jį	 dvasia	 ir	 tiesa...	 Būtent	 jai	 jis	 apreiškė,	 kad	Dievas	 yra	 versmė,	
slypinti	mumyse,	versmė	vandens,	trykštančio	į	Amžinąjį	Gyvenimą.	
	 	 	 	 Būtent	 mes	 saugome	 šį	 didingą	 ir	 nuostabų	 slėpinį.	 Ir	 mūsų	 Viešpats	 neprilygstamu,	
unikaliu	ir	nepalyginamu	būdu	per	dialogą	su	samariete	mus	veda	prie	šio	esminio	atradimo:	
dangus	nėra	aukštai,	už	žvaigždžių,	dangus	yra	mūsų	viduje.	
																						 	 	 	 	 	 	 	 	Morisas	Ziundelis,	†1975

Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja: 
“Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”. 

                                             skaitiniai knygelėje 14 psl.

PRISIKĖLIMO  PARAPIJOS  ŽINIOS 
Nr.	11	(3485)		Kovo	12	d.	2023	

III	GAVĖNIOS	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.					†Anelę,	Juozą	ir	Susan	Urkis		 	 	 	 (Urkių	šeima)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 				prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†Oną	ir	Juozapą	Vydmantus		 	 	 	 (anūkė)	
	 			†Jeronimą	Pleinį		 	 	 	 	 	 (šeima)		 				
	 			†Albiną	Laurinaitienę	(2	m.)		 	 	 	 (šeima)	
		 			†Bronių	Matusevičių	(37	m.)		 	 	 	 (šeima)	
	 			†Antaną	Bumbulį		 	 	 	 	 	 (šeima)	
	 			†Birutę	Tamoliūnienę		 	 	 	 	 (Z.Rudvalienė)	
	 			†Romą	Kalinauską			 	 	 	 	 (V.Kalinauskas)

2023	
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	
Gegužės		28	d.	

Kapinių	lankymo	diena		
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”	-		$	339,090		
Skautai	-	$	300	
DĖKUI		JUMS…

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

Sekmadienio	ir	“Vilnius	Manor”		
rinkliava	-	kovo	5	d.			

Parapijai	(	61	vokel.)	-	$	2,395	
Be	vokelių	-		$	91.90	
Per	bankus	-	$	3,015	

Humanitarian	Relief	-	$	320	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Žibutė	Janeliūnienė	&	Gintas	Pabedinskas	

11	v.r.	-	Zita	Nausėdienė	&	Julija	Danaitienė	
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			kovo	13	-	19		
PIRMADIENIS	 (kovo	 13):	 7	 v.v.	 †Editą	
Putrimienę	 (R.L.Grybas);	 †Theresa	 ir	 Leo	
Pereira	(NN);	
ANTRADIENIS	 (kovo	 14):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	 geradarius;	 specialia	 intencija	
(NN);	
TREČIADIENIS	 (kovo	 15):	 7	 v.v.	 †kun.	
Izidorių	 Sadauską	 (G.Matukas);	 †Veroniką	
Balaišienę	(M.Balaišis);	
KETVIRTADIENIS	 (kovo	 16):	 7	 v.v.	 prašant	
sveikatos	 Elena,	 Teresėlei	 ir	 Valentinai	
(draugė);	
PENKTADIENIS	 (kovo	 17):	 7	 v.v.	 †prelatą	
Edmundą	Putrimą	(R.L.Grybas);	
ŠEŠTADIENIS	 (kovo	 18):	 9	 v.r.	 †Bronislavą	
Birutę	 Skendelienę	 (V.Vingelis);	 5	 v.v.	
“Vi lnius	 Manor”	 †Birutę	 Jonait ienę	
(B.Tamošiūnas);	
SEKMADIENIS	 (kovo	 19):	 9	 v.r.	 padėkos	
intencija	 (GJ);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
parapijiečius;	 †Eugenijų	 Čuplinską	 (šeima);	
†Silviją	 Freimanienę	 (V.Puzeris);	 †Saulių	 ir	
Augustą	Masionius	(šeima);	†Rimantą	Anskį	
(Stanevičių	 šeima);	 už	 Morkūnų	 šeimos	
mirusius	 (A.Morkūnas);	 †Ireną	 ir	 Vincą	
Ignaičius	 (šeima);	 †Ireną	 Dubickienę	 (1	 m.)	
(Dubickai	 ir	Biskiai);	†Bronę	Dambrauskas	ir	
Pauliną	Mašiotas	(J.G.Neimanai);	už	gyvus	ir	
m i rus iu s	 choro	 “Vo lungė”	 na r i u s	
(“Volungė”).	

	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.

Padėkos už tarnystę vaišės  
  Vasario 16 d., suėjo 11 metų nuo brolio kunigo Aurelijaus 
atvykimo į mūsų parapiją. 
  Sekmadienį, kovo 19 d., dalyvaujant ir Lietuvos Mažesniųjų 
Brolių Ordino provincijolui ir kitiems svečiams, kviečiame visus 
po 11 v.r. Šv.Mišių padėkoti br. Aurelijui už jo rūpestingą 
tarnystę.  
   Pagerbimas ir vaišės parapijos salėje.

Gavėnios rekolekcijas  kovo 18-19 d.d. praves 
Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero 
provincijos provincijolas  br.kun. Evaldas Darulis, OFM.  

Kovo 18 d. - 9:00 v.r. Šv. Mišios; 9:30 v.r. I konferencija; 
10 v.r. kavos pertraukėlė; 10:30 v.r. II konferencija; 11:00 v.r. 
Švč.Sakramento Adoracija; 11:30 v.r. palaiminimas 
Švč.Sakramentu 
4 v.p.p. “Vilniaus Manor” Išpažintys 5 v.p.p. Šv.Mišios 
Kovo 18 d. - 11:00 v.r. Šv. Mišios

Po ilgos pertraukos vėl grįžta  
NAUDOTŲ RŪBŲ IR DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS.  

PAVASARIO IŠPARDAVIMAS  
BALANDŽIO 21 - 22 D.D.  

Daugiau informacijos kitose savaitės 
parapijos žiniose.

Reklama:	
Kas?	 Jaunimas	 iki	 25	 metų,	 raginimas	 dalyvauti:	

ATEITININKŲ	REKOLEKCIJOS.	Nebūtina	būti	aktyviu	ateitininku.				
Kada?	 Sriubos	 vakarienė,	 budėjimas	 prie	 Kristaus	 kapo,	 Kryžiaus	
keliai,	 talka,	 pokalbiai,	 menas,	 malda	 -	 penktadienį,	 balandžio	 7	 d.,	
JAUNIMO	 Gavėnios	 Ateitininkų	 rekolekcijos	 3-9	 vv.,	 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.



Pavasaris yra atgimimo metas 
ir tai yra puiki proga tęsti Gavėnios 
dovanojimo dvasią; daryti gerus 
darbelius kitiems. Kviečiame visus 

prisidėti prie akcijos pradžiuginti ,,Labdaros’’ slaugos 
namuose gyvenančius senolius ir parašyti Jiems 
sveikinimo atvirukus Velykų proga. Jūsų sveikinimai 
suteiks gyventojiems vilties, meilės, džiaugsmo ir 
artimo ryšio jausmą.

Ateikite į parapijos kavinę po 9 v.r. ir 11 v.r. 
Šv.Mišių - kovo 19 d., 26 d., ir balandžio 2 d. Bus 
proga pagaminti atvirukus. Atvirukų gamybai viskas 
bus parūpinta.

Namuose paruoštus atvirukus galite palikti 
surinkimo dėžėje, pastatytoje prie parapijos durų iki 
balandžio 2 d., kad užtektų laiko darbuotojams juos 
išdalinti. Jei turite klausimų, susisiekite su Vida 
Dirmantaitė-Groen in’t Woud; vidag@primus.ca

Dėkojame už Jūsų nuolatinį dosnumą.

Popiežius - Dievo meilė yra skirta visiems
   Jeruzalėje įvykęs ir „Apaštalų darbuose“ minimas 
pirmasis Bažnyčios istorijoje susirinkimas ir Vatikano II 
Susirinkimas yra susieti, tarsi tiltu, evangelizavimo tema, o 
šio tilto architektas yra Šventoji Dvasia, pažymėjo popiežius 
Pranciškus.
Jeruzalės susirinkimas sprendė klausimą – ar geroji naujiena turi 
būti skelbiama ir ne žydams. Vatikano II Susirinkimas Bažnyčią 
aprašė kaip keliaujančią Dievo tautą, kuri iš prigimties 
misionieriška.  „Šiandien išgirskime Vatikano II Susirinkimą ir 
atskleiskime, jog evangelizacija visada yra bažnytinė tarnystė, 
niekada nėra izoliuota, individuali“, – sakė popiežius. 
Evangelizacija, kurios nereikia painioti su prozelitizmu, visada yra 
krikščionių bendruomenės reikalas.
   Evangelizuotojas visada perduoda tai, ką pats yra gavęs. Pasak 
šv. Pauliaus, jo skelbta, bendruomenių priimta ir saugoma 
Evangelija yra ta pati, kurią jis pats gavo (žr. 1 Kor 15). Tikėjimas 
gaunamas ir perduodamas: toks būdas yra privalomas ir užtikrina 
perduodamos žinios autentiškumą. Galatams Paulius rašo, kad jei 
jis pats ar angelas iš dangaus imtų skelbti kitokią evangeliją, negu 
yra paskelbta – ją reikia atmesti. Tai verta atsiminti ir šiandien, kai 
netrūksta įvairių madų. „Todėl bažnytinis evangelizacijos matmuo 
yra apaštališkojo uolumo patikrinimo kriterijus“, – tęsė popiežius, 
pasak kurio, mūsų visada tyko pagunda eiti pavieniui, ypač kai 
sunkiau, kai įsipareigojimai pradeda sverti. Kita pagunda yra 
pseudobažnytiškumas, už kurio slypi pasaulio logika – skaičiai, 
apklausos, pasitikėjimas savo idėjomis, programomis ir 
struktūromis. Taip, tai padeda, bet tai antraeiliai dalykai, palyginus 
su Šventosios Dvasios duodama stiprybe skelbti Jėzaus Kristaus 
tiesą. 
  Popiežius Pranciškus perskaitė kelias eilutes iš Vatikano II 
Susirinkimo dekreto apie Bažnyčios misijinę veiklą Ad Gentes, 
kuriame sakoma, kad Tėvas iš meilės, būdamas be galo 
gailestingas ir geras, laisvai mus sukūręs, pašaukė visus dalytis su 
juo gyvenimu (žr. Ad Gentes, 2 sk.). Tėvo meilė yra skirta kiekvienai 
žmogiškai būtybei – tai yra pamatinė tiesa. Dievo meilė nėra skirta 
vienai grupelei, tačiau visiems, neišskiriant nei vieno, ji perduota 
per Jėzaus misiją ir per visuose žmonėse veikiančios Šventosios 
Dvasios misiją. Dekrete Ad Gentes pabrėžiama, jog Bažnyčia turi 
tęsti Kristaus misiją – skelbti gerąją naujieną vargšams, laikytis tų 
pačių neturto, paklusnumo, aukojimosi ir tarnystės nuostatų kaip 
Kristus, miręs ir pergalingai prisikėlęs, jei nori parodyti ir 
realizuoti dieviškąjį sumanymą pasaulyje ir istorijoje.  
   Pasak popiežiaus, tai leidžia mums suprasti apaštalinio uolumo 
prasmę: tai ne pavienio žmogaus entuziazmas, o Dievo malonė, 
kurią turime saugoti. Tai ne vienos grupės ar luomo, bet visų 
pakrikštytųjų liudijimas. Kiekvienas pakrikštytasis, krikštu 
įskiepytas į Bažnyčią, yra pakviestas liudyti tikėjimą, kurį gavo, 
dalyvauti Bažnyčios misijoje, o per tai Kristaus – Karaliaus, 
Kunigo ir Pranašo – misijoje. Kvietimas būti mokiniais ir 
misionieriais yra kvietimas nepamiršti, nesuakmenėti, nuolatos 
ieškoti kūrybingų būdų liudyti ir prisiartinti prie žmonijos žaizdų, 
naujų būdų tarnauti Evangelijai ir žmonijai. Nėra evangelizavimo 
be tarnavimo. Tai, neslepia popiežius Pranciškus, apima ir širdies 
nerimą, neužsidarymą sustingusioje asmeninės ramybės erdvėje. 
Bet tuo pat metu tai yra gyvenimo pilnatvės, už kurią dėkojame 
Dievui, dovanos pripažinimas ir priėmimas, sau ir kitiems.    
  „Prašykime Viešpaties malonės priimti šį krikščioniškąjį 
pašaukimą, dėkokime Viešpačiui už tai, ką jis mums davė, už 
duotą lobį. Ir stenkimės jį perduoti kitiems“, – sakė popiežius.

Toronto KLB valdyba visus kviečia į Lietuvos 
Nepriklausomybės (V16 ir K11) šventę, kuri įvyks 2023 
m. kovo 26 d., sekmadienį, 4 v., Anapilyje (2185 
Stavebank Rd, Mississaugoje). Kalbės autorius Antanas 
Šileika. Šoks “Gintaro” Toronto jaunimo ansamblio 
vaikų, jaunių ir studentų grupės. Eilėraščius deklamuos 
Toronto “Maironio” lituanistinės mokyklos studentai. 
Pianinu, smuiku gros ir dainuos Toronto karališkosios 
muzikos konservatorijos studentai.

Toronto KLB valdyba

 XVI I Pasaul io l ie tuvių jaunimo 
Kongresas vyks šią vasarą birželio 14-22 d.d. 
Bostone, "Neringos" stovykloje ir Monrealyje. 
Kongreso ruošos komitetas kviečia visus, 
norinčius sužinoti daugiau apie Kongreso veiklą, 
į pristatymą parapijos kavinėje sekmadienį, kovo 
26 d. po 11 v.r. Mišių. Pristatymo metu surinktos 
aukos bus skirtos Kongreso programai. Dalyviai 
bus vaišinami kava ir sausainiais. 

Jūsų	dosnių	aukų	parapijos	“Ateities	
Fondui”	dėka,	pakeistas	pagrindinis	
(vienas	iš	dvylikos)	ir	galingiausias	
bažnyčios	šildymo,	ventiliacijos	ir	

vėsinimo	sistemos	komponentas.	Bendra	
įrangos	ir	instaliacijos	kaina	–	$61,000	
dolerių.		Nuoširdžiai	dėkojame	firmai	
“Ledas”	už	profesionaliai	atliktą	darbą,	

Algimantui	Nakrošiui	ir	Romui	Krasauskui	už	
pagalbą	vykdant	
projekto	darbus.	
Dėkui	visiems	

už	paramą	
parapijai,	nes	tik	

bendromis	
pastangomis	
pajėgsime	ją	
išlaikyti.	

mailto:vidag@primus.ca


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.
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