
		"Aš-	pasaulio	šviesa"	
Eidamas	 pro	 šalį	 Jėzus	 pamatė	 žmogų,	 gimusį	 aklą.	 Šv.	 Augustinas,	
komentuodamas	 šį	 Šv.	 Rašto	 skyrelį	 sako:	 "Jei	 tikrai	 pagalvosime,	 ką	 šis	
stebuklas	reiškia,	pamatysime,	kad	aklas	žmogus	yra	visa	žmonija.	
	 	 	 Iš	 šios	 dienos	 skaitinių	 galime	 daug	 	 pasimokyti	 ir	 prisitaikyti	 sau.	
Pirmame	 skaitinyje	 matome,	 kad	 Dievas	 išsirenka	 žmones	 iš	 mažųjų	 ir	
nuolankiųjų.	"Dievas	ne	taip	mato,	kaip	žmogus,	-	žmogus	mato	kas	akimis	

matoma,	 o	 Viešpats	 žiūri	 į	 širdį".	 Šiuos	 žodžius	 Samuelis	 ištarė,	 vykdydamas	 Viešpaties	
užduotį	 parinkti	 Izraeliui	 karalių.	 Antrame	 skaitinyje	 apaštalas	 Paulius	 taip	 pat	 rašo	 apie		
pasaulio	požiūrio	ir	Dievo	priešingybę.	 	Be	Kristaus	žmogus	net	civilizuočiausioje	aplinkoje	
skendi	"tamsybėse",	o	su	Kristumi	jis	tampa	"šviesa".	
	 	 	Evangelijoje	skaitome	kaip	Jėzus	pagydė	neregį,	gimusį	aklą.	Atkreipkime	dėmesį,	kad	jis	
ne	tik	fiziškai	praregėjo,	bet	buvo	pagydytas	ir	dvasiškai.	Iki	tol	jis	nepažino	Jėzaus,	reikėjo	Jį	
sutikti.	Į	fariziejų	klausimą:	"O	kaipgi	atsivėrė	tau	akys?"	jis	atsakė:	"Žmogus,	vardu	Jėzus".	
Matome,	kad	 jis	dar	nieko	nežinojo	apie	 Jėzų,	 tiktai,	kad	 jo	vardas	 "Jėzus".	 Juk	 ir	 šiandien	
daugybė	žmonių	domisi	Jėzumi	tik	tiek	ir	nenori	Jį	labiau	pažinti	ir	pajusti	Jo	artumą.	Toliau	
fariziejai	vėl	klausia:		"O	ką	tu	manai	apie	vyrą,	atvėrusį	tau	akis?"	Šis	atsakė:	"Jis	pranašas"	
ir	 dar	 pridėjo:	 "Jei	 šitas	 nebūtų	 iš	 Dievo,	 Jis	 nebūtų	 galėjęs	 nieko	 panašaus	 padaryti".		
Matome,	 kad	 	 jis	 praregėjo	 jau	 ne	 tik	 fiziškai,	 bet	 ir	 dvasiškai.	 Ir	 pagaliau,	 kai	 Jėzus	 jį	
paklausė:	"Ar	tiki	Žmogaus	Sūnų?",	jis	atsakė:	"Tikiu,	Viešpatie"	ir	parpuolęs	Jį	pagarbino.	
			Fariziejai	lieka	netikintys,	tuo	tarpu	aklasis	nepaliaujamai	žengia	pirmyn	tikėjime.	Tikrasis	
tikėjimo	išpažinimas	įvyksta	tik	asmeniškai	susitikus	su	Jėzumi.	Ar	mūsų	tikėjimo	pažangos	
eiga	nėra	panaši	į	ano	aklojo?	Pradžioje	jis	kalbėjo	apie	žmogų	vardu	"Jėzus".	Vėliau	 	sako,	
kad	 tai	 "pranašas",	 po	 to,	 kad	 "žmogus	 atėjęs	 nuo	 Dievo",	 o	 galiausiai,	 kad	 tai	 "Žmogaus	
Sūnus"	 ir	 "Viešpats".	 	 	 Dievas	 ir	mums	 siūlo	 laisvę	 nuo	 dvasinio	 aklumo,	 laukia,	 kol	mes	
pasakysime:	"taip,	Viešpatie,	tikiu".		
						Jis	nori	pagydyti	mūsų	kūną,	sielą	ir	širdį.	
						 	 	 	 	 	 	 	 	 	†Vincas	Kolyčius

Mane	Viešpats	gano:	man	nieko	nestinga.	
	 	 																																							 	 	 	 	skaitiniai	knygelėje	22	psl.

PRISIKĖLIMO  PARAPIJOS  ŽINIOS 
Nr.	12	(3486)		Kovo	19	d.	2023	

IV	GAVĖNIOS	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.					padėkos	intencija		 	 	 	 	 	 (GJ)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 				prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†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	Biskienę	(1	m.)		 	 	 	 	 (Dubickai	ir	Biskiai)	
	 			†Bronę	Dambrauskas	ir	Pauliną	Mašiotas		 	 (J.G.Neimanai)	
	 			†Sally	Puodžiukaitę	Pennock		 	 	 	 (sesuo	su	šeima)	
	 			už	gyvus	ir	mirusius	choro	“Volungė”	narius		 	 (“Volungė”)

2023	
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		
DĖKUI		JUMS…

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

Sekmadienio	ir	“Vilnius	Manor”		
rinkliava	-	kovo	12	d.			

Parapijai	(	35	vokel.)	-	$	915	
Be	vokelių	-		$	96.25	
Per	bankus	-	$	1,175	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

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

11	v.r.	-	choras	“Volungė”	
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			kovo	20	-	26		
PIRMADIENIS	 (kovo	 20):	 7	 v.v.	 †Petrą	
Murauską	ir	šeimos	mirusius	(R.Bell);	
ANTRADIENIS	 (kovo	 21):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	 geradarius;	 †Teresę	 Gražulienę	
(Buožių	 šeima);	 †Vytautą	 Vingelį	 (40	 m.)	
(dukros);	
TREČIADIENIS	 (kovo	 22):	 7	 v.v.	 †Adelę	
Storyk	(4	m.)	ir	šeimos	mirusius		(N.Storyk);	
KETVIRTADIENIS	 (kovo	 23):	 7	 v.v.	 †Alvydą	
Kapp	(R.R.Smolskiai);	
PENKTADIENIS	 (kovo	 24):	 7	 v.v.	 †Tomą	
Prakapą	(M.Balaišis);	
ŠEŠTADIENIS	 (kovo	 25):	 9	 v.r.	 †Giedrių	
Bujauską	 (V.Vingelis	 ir	 R.Grybas);	 5	 v.v.	
“Vilnius	Manor”	;	
SEKMADIENIS	 (kovo	 26):	 9	 v.r.;	 11	 v.r.	 už	
gyvus	 ir	 mirusius	 parapijiečius;	 †prelatą	
Edmundą	 Putrimą	 (D.A.Sužiedeliai);	 †Tomą	
Prakapą	 (40	 m.)	 (šeima);	 už	 Giendrienių							
i r	 L a u r i n a v i č i ų	 š e i m ų	 m i r u s i u s		
(L.D.Laurinavičiai);	 †prelatą	 Edmundą	
Putrimą	 (Groen	 in’t	Woud	 šeima);	 †Danutę	
Stulgytę	(10	m.)	(V.White);	†Mariją	(24	m.)	ir	
Bronių	 Karasiejus	 (R.J.Karasiejai);	 †Liudą	
Matuką	(šeima).	

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 - 
šiandieną, 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.

	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.

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.

 Rinkliava SHARELIFE vajui - kovo 26 d. Vokelius, skirtus 
vajui, rasite prikabintus prie biuletenio ir bažnyčios prieangyje.   
  Kasmet tūkstančiai žmonių kreipiasi į ShareLife agentūras 
prašydami pagalbos. Šios agentūros teikia paslaugas katalikiškų 
vertybių aplinkoje, nešdamos Evangelijos žinią atskirtiesiems. 
Aukodami ShareLife įrodome, kad katalikų bendruomenė aktyviai 
palaiko socialinių paslaugų tinklą Toronto arkivyskupijoje. 
  Kviečiame visus, pagal Jūsų išteklius, paremti Toronto 
arkivyskupijos palaikomas organizacijas, pasinaudojant vokeliais 
arba aukoti internete www.archtoronto.org “DONATE NOW” ir 
pasirinkti “Sharelife parish’s campaign”.    
Dėkojame už paramą ShareLife.

http://www.archtoronto.org
mailto:vidag@primus.ca


Po ilgos pertraukos vėl grįžta  
NAUDOTŲ RŪBŲ IR DAIKTŲ  
PAVASARIO IŠPARDAVIMAS  

BALANDŽIO 21 - 22 D.D.  
 “Labdaros” sekcija LABAI PRAŠO:  

kiek kas galite ateikite į talką - pagalbą, nes dėl Covid 
prarastus kelis metus, praradome talkininkų. 

  Atsiprašome, kad negalime Jūsų kiekvieno pakviesti 
asmeniškai, bet VISŲ JŪSŲ pagalba labai reikalinga; 

Vyrus  prašome ateiti antradienį, balandžio 18 d.,  
9 v.r. -  padėti sustatyti stalus; 

Taip pat LABAI reikalinga vyriška pagalba visos 
išpardavimo savaitės metu… Dėkui. 

PAKEITIMAI  
NUO ANKSTESNIŲ IŠPARDAVIMŲ: 

NEPRIIMSIM didelių baldų; 
 NEBUS daiktų paėmimo ar išvežiojimo į namus;            

dėl sveikatos/ saugumo sumetimų, NEVEIKS 
KAVINĖ ir NEBUS pardavinėjami pyragai klientams. 

Tačiau atneštais pyragais mielai pavaišinsim 
talkininkus. 

ATVEŽKITE DAIKTUS NE ANKSČIAU 
 BALANDŽIO 17 d., ryte 

Nevežkite: 
- senų “storų” televizorių - priimsime plokščius (LED);  

- senų radio imtuvų, kompiuterių, enciklopedijų,       
nes  niekas neperka;                                                                           

- dėl sveikatos sumetimų, šį kartą negalime                 
priimti ir panaudotos kosmetikos. 

Jaunimui už talkininkavimą bus išduodami 
“Community Service” pažymėjimai. 
Visiems iš anksto DĖKOJAME! 

         

*Kitais reikalais kreipkitės:  
Dalią Nausėdienę, tel.: 416-231-1423 
 Dalią Rocca, tel.: 905-820-3088

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

 XVII Pasaulio lietuvių 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. 

Sekmadienį,	balandžio	2	d.,		KVIEČIAME		užsukti	į	
parapijos	kavinę	pasivaišinti	lietuviškais	patiekalais.

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!

Bankas	“PARAMA”	nuo	veiklos	pradžios	
yra	didelis	stovyklos	“Kretinga”	ir	

stovyklautojų	rėmėjas.	
Šiais	metais,	†prelato	Edmundo	Putrimo	atminimui,	

“PARAMA”	stovyklai	paaukojo	$20,000.	
	Dėkojame	bankui	“PARAMA”,	kuris	padėjo	ir	toliau	
tęsia	paramą	mūsų	stovyklautojams,	kurie	gali			

įvykdyti	mokymosi	programas,	išsaugoti	lietuvišką	
paveldą	ir	kalbą,	susiburti	bendrystei.		

	 	 	 	 AČIŪ	“PARAMA”	!

  RCU pranešimai -  
 *RCU Kred i to Uni ja ieško Nar ių 

Aptarnavimo Atstovų. Siūlome konkurencingą 
atlyginimą, sveikatos draudimus, reikiamus 
apmokymus ir daugiau. Papildomą informacija: 
https://www.rpcul.com/about-us/careers. 
 *RCU kredito unija kviečia visus narius dalyvauti       
60- ame metiniame ir ypatingame susirinkime, kuris 
įvyks balandžio 23 d. 3:30 v.p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Nebus nuotolinio prisijungimo. 
Susirinkimo pabaigoje bus vaišės, visiems iš anksto 
užsiregistravusiems nariams.  
REZERVUOKITE SAVO VIETĄ tel:416 532-3400 
arba el.paštu rcuagm@rpcul.com iki balandžio 12 d.

Dėmesio	“AUKSINIO”	amžiaus	parapijiečiai!			
	 	 	 Rinksimės	 antradienį	 (ne	 trečiadienį),	 kovo	 28	 d.,							
1:30	v.p.p.	parapijos	kavinėje.	Susitikimo	metu	rašytojas	
Antanas	Šileika	pristatys	naujausią	savo	knygą,	kurią	bus	
galima	ir	įsigyti.	 	 	 Iki	susimtymo..

   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.

https://www.rpcul.com/about-us/careers
mailto:rcuagm@rpcul.com
http://campkretinga.squarespace.com
http://campkretinga.squarespace.com


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.

Konkurencingą atlyginimą 
Sveikatos draudimus 
Reikiamus apmokymus ir daugiau

SIŪLOME:

NARIŲ
APTARNAVIMO

ATSTOVŲ
PAPILDOMA
INFORMACIJA

RPCUL.COM/ABOUT-US/CAREERS

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

