
„Viešpatie,	gera	mums	čia	būti!“	
	 	Kaip	be	saulės	šviesos	akis	negali	 regėti	 juntamų	dalykų,	 taip	be	dvasios	
šviesos	žmogaus	mąstymas	negalėtų	patirti	dvasinio	 regėjimo.	Mat	 saulės	
šviesa	 apšviečia	 prigimtines	 jusles,	 idant	 jos	 galėtų	 justi	 kūnus,	 o	 dvasios	
šviesa	 apšviečia	 mąstymą,	 kad	 regėdamas	 pajėgtų	 suvokti	 tai,	 kas	 viršija	
pojūčius.		
	 	 Sielų	 išgelbėjimas	 yra	 tikrasis	 tikėjimo	 tikslas.	 O	 tikėjimo	 tikslas	 yra	

teisingas	to,	kuo	tikima,	apreiškimas.	Teisingas	to,	kuo	tikima,	apreiškimas	yra	nenusakomas	
nuolatinis	to,	kuo	įtikėjome,	pasikartojimas,	atitinkantis	kiekvieno	tikėjimą.	To,	kuo	įtikėjome,	
nuolatinis	pasikartojimas	reiškia	grįžimą	prie	pradžios,	atitinkančios	įtikėjusiųjų	tikslą.	Grįžimas	
prie	pradžios,	atitinkančios	įtikėjusiųjų	tikslą,	yra	troškimo	išsipildymas.	Troškimo	išsipildymas	
yra	nuolat	apie	trokštamą	dalyką	judanti	trokštančiųjų	rimtis.		
	 	 	Trokštančiųjų	nuolat	apie	trokštamą	dalyką	judanti	rimtis	yra	nuolatinis	 ir	nenutrūkstamas	
mėgavimasis	trokštamu	dalyku.	Nuolat	 ir	nenutrūkstamai	mėgautis	trokštamu	dalyku	reiškia	
būti	prigimtį	pranokstančių	dieviškų	dalykų	dalininku.	Dalyvavimas	prigimtį	pranokstančiuose	
dieviškuose	dalykuose	yra	dalininkų	supanašėjimas	su	 tuo,	kieno	 jie	yra	dalininkai.	Dalininkų	
supanašėjimas	 su	 tuo,	 kieno	 jie	 yra	 dalininkai,	 yra	 per	 panašumą	 į	 tą,	 kuriame	 jie	 turi	 dalį,	
pasiekiamas	 tikrasis	 tapatumas	 anam	 dalykui.	 Dalininkų	 tapatumas,	 tikrai	 pasiekiamas	 per	
supanašėjimą	su	dalyvavimo	objektu,	yra	sudievėti	vertųjų	sudievėjimas.		
	 	O	sudievėjimas	apibrėžtinas	kaip	visų	 laikų,	amžių	 ir	 to,	kas	yra	 laike	 ir	amžiuje,	aprėptis	 ir	
pabaiga.	Laikų,	amžių	ir	viso,	kas	juose	yra,	aprėptis	ir	pabaiga	yra	nenutrūkstama	tyrosios	bei	
tikrosios	pradžios	ir	tyrosios	bei	tikrosios	pabaigos	vienovė	išgelbėtuosiuose.		
Nenutrūkstama	tyrosios	pradžios	ir	pabaigos	vienovė	išgelbėtuosiuose	yra	pradžia	ir	pabaiga	
apibrėžtos	 esybės	 dalykų	 prigimtinių	 ribų	 peržengimas.	 Pradžia	 ir	 pabaiga	 apibrėžtų	
prigimtinių	 dalykų	 peržengimas	 yra	 tiesioginis,	 begalinis	 ir	 begalybę	 aprėpiantis,	 visagalis	 ir	
neprilygstamai	 stiprus	 Dievo	 veikimas	 tuose,	 kurie	 nusipelno	 pranašesnio	 mąstomo	
prigimtinių	 dalykų	 peržengimo.	 Tiesioginis,	 begalinis	 ir	 begalybę	 aprėpiantis,	 visagalis	 ir	
neprilygstamai	 stiprus	 Dievo	 veikimas	 yra	 Dievo	 veikimą	 patiriančiųjų	 nenusakomas	 (ir	 net	
daugiau	nei	nenusakomas)	neišreiškiamos	ir	mąstymą	pranokstančios	vienybės	malonumas	ir	
džiugesys,	 nepasiekiami	 jokiai	 prigimties	 esybių	 minčiai,	 jokiam	 žodžiui,	 mąstymui	 ar	
kalbėjimui.		

Šv.	Maksimas	Išpažinėjas,	†	662

Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim. 
                                             skaitiniai knygelėje 9 psl.

PRISIKĖLIMO  PARAPIJOS  ŽINIOS 
Nr.	10	(3484)		Kovo	5	d.	2023	

II	GAVĖNIOS	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.					†Edie	Houle			 	 	 	 	 	 (“Kretinga”)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 				prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†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)	
	 			†Tomą	Pranaitį		 	 	 	 	 	 (D.Pranaitis)	

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”	-		$	338,790		
R.Bekeris,	V.Puzeris	-	$	1,500	

DĖKUI		JUMS…

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

Sekmadienio	ir	“Vilnius	Manor”		
rinkliava	-	vasario	26	d.			

Parapijai	(	42	vokel.)	-	$	1,540	
Be	vokelių	-		$	85.70	
Per	bankus	-	$	1,260	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Audra	Rusinaitė	&	Gintas	Pabedinskas	

11	v.r.	-	Monika	Satkauskaitė		
vargonininkė		Ilona	Beres

ŠV.	MIŠIOS			kovo	6	-	12		
PIRMADIENIS	 (kovo	 6):	 7	 v.v.	 †Annette	
Colosimo	(D.Danaitis);	
ANTRADIENIS	 (kovo	 7):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	 geradarius;	 †Teodorą	 Stanulį	
(I.Kavanagh);	
TREČIADIENIS	(kovo	8):	7	v.v.	†;	
KETVIRTADIENIS	 (kovo	 9):	 7	 v.v.	 †Ciciliją	
Kairaitienę	(Astravų	šeima);	
PENKTADIENIS	 (kovo	 10):	 7	 v.v.	 †prelatą	
Edmundą	Putrimą	(Prakapų	šeima);	
ŠEŠTADIENIS	 (kovo	 11):	 9	 v.r.	 padėkos	
intencija	 (V.Kalinauskas);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”;	
SEKMADIENIS	 (kovo	 12):	 9	 v.r.	 †Anelę,	
Juozą	 ir	 Susan	 Urkis	 (Urkių	 šeima);	 11	 v.r.	
už	 gyvus	 ir	 mirusius	 parapijiečius;	 †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).	

	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.

ŠIANDIEN  
kviečiame visus apsilankyti “KAZIUKO MUGĖJE”,  

Prisikėlimo parapijos salėje.   
Pasigardžiuosite skanėstais,  pasigrožėsite dirbiniais, 

sužaisite loterijoje. 
 Ateikite  - bus smagu…    Savo apsilankymu paremsite  ir 

pradžiuginsite mūsų skautus.

SVEIKINAME	
KAZIMIERUS	IR	KAZIMIERAS																																																																																					

IR	LINKIME	DAUG	SVEIKATOS,	TIKĖJIMO,		
	VIEŠPATIES	PALAIMOS.	

Malda	
Šventasis	Kazimierai,	didis	dangaus	Karalienės,	

Švenčiausiosios	Marijos	garbintojau,	daug	kartų	parodęs	ypatingą	
globą	savo	Tėvynei,	teikis,	meldžiame,	ją	globoti	ir	visuose	
reikaluose	jai	padėti.	Išganytojo	nuopelnų	ir	Švenčiausiosios	

Motinos	Marijos	užtarimo	remiamas,		
išmelski	iš	Viešpaties	malonę,	kad	mūsų	širdyse		suliepsnotų	gyvas	

tikėjimas	ir	tarpusavio	meilė,	kad	mūsų	jaunimas	suprastų	
skaistaus	ir	doro	gyvenimo	grožį	ir	kad	Viešpaties	tėviškoji	

Apvaizda	vestų	visą	tautą	savo	įstatymų		
meilės	keliu	į	taiką	ir	gerovę.			Amen.

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. 



 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.

   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.

2023 m. vasario 20 d. 
 Brangūs lietuviai, 
Šių metų kovo 5-ąją vėl 

minime Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Ji 
visus kviečia pajusti ryšį su Tėvyne ir tarpusavio 
bendrystę, išlaikyti viltį, įsipareigojimą tiesai. Tą 
dieną melskimės asmeniškai, šeimose, parapijose, 
prašydami Dievo palaimos sau ir Lietuvai.  

Šiais metais melsimės ypatingomis 
aplinkybėmis, kai Europoje tęsiasi Rusijos agresija 
prieš nepriklausomą Ukrainą. Laisvę mylintys 
Ukrainos žmonės sudeda didžiules aukas, bet jų 
ryžtas apginti savo šalį yra nepalaužiamas. Jų kova 
primena mūsų tautos nueitą kryžiaus kelią, patirtas 
kančias. Praėjusiame amžiuje daugeliui lietuvių 
teko tremtinių ir pabėgėlių dalia, o karo audros 
juos nubloškė į įvairius kraštus. Šiandien remdami 
ukrainiečius mes stipriname ir savo šalies 
saugumą. Nepavarkime melstis už juos ir teikti 
jiems pagalbą.  

Prabėgo trys dešimtmečiai nuo popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje ir penkeri 
metai nuo popiežiaus Pranciškaus vizito. 
Visuotinės Bažnyčios Ganytojų kelionės buvo 
svarbios ir paliko reikšmingą pėdsaką. 1993-
iaisiais šv. Jonas Paulius II kvietė Lietuvos žmones 
atverti duris naujiems akiračiams ir „remtis 
Evangelija, kuri yra šviesa, apšviečianti žmogaus 
vertą visuomeninės pažangos kelią“. Popiežius 
linkėjo, kad šios šviesos dėka lietuviai gebėtų kurti 
gėrį, vieningai ir taikiai gyventi. Tai lieka aktualu ir 
šiandien. O popiežius Pranciškus, prabildamas į 
Lietuvos jaunimą, skatino neužmiršti savo tautos 
šaknų, pažinti jos džiaugsmus, kentėjimus ir 
vertybes. Šiais metais galime prisiminti prieš 
septynis šimtmečius pranciškonų vienuolių 
surašytus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
laiškus. Jis laiškuose brėžė Lietuvos kryptį į 
katalikiškąją Europą. Džiaugiamės, kad ryšiai su 
Vakarų pasaulio šalimis tapo įprasti, o Vilnius – 
mūsų sostinė ir daugybės bažnyčių miestas – 
jungia visus lietuvius. 

Praėjusiais metais visus palietė netikėta 
prel. Edmundo Putrimo mirtis. Būdamas Lietuvos 
vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių 
katalikų sielovadai, jis rūpinosi, kad tarp minimų 
dienų atsirastų Maldos už lietuvius pasaulyje diena. 
Melskime Dievą už jį, prisimindami visus 
žemiškąjį gyvenimą baigusius tautiečius. 

Katalikų Bažnyčia leidosi į Sinodinę 
kelionę, o ateinantį rudenį Romoje vyks šiai temai 
s k i r t a s Vy s k u p ų s i n o d a s . P a t s ž o d i s 
„sinodas“ reiškia ėjimą kartu. Esame skirtingi, bet 
mus vienija bendras kelias, kuriuo eidami 
mokomės bendruomeninės įžvalgos, dalijamės 
patirtimi ir stengiamės atverti širdį Šventosios 
Dvasios dvelksmui. Visus lietuvius kviečiame 
aktyviai įsitraukti į savo parapijų bei lietuviškų 
bendruomenių gyvenimą, prisiimti atsakomybę už 
jų ateitį, ugdyti savo tikėjimą. Tegul Kristaus 
Dvasia mus vienija ir veda, kad išliktume ištikimi 
savo tikėjimui ir brangiam tėvų paveldui. 

+Gintaras Grušas 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas 
+Lionginas Virbalas, SJ 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio 
lietuvių katalikų sielovadai

Kitą	sekmadienį,	kovo	12	d.,	NEPAMIRŠKITE	
pasukti	laikrodžius		1	valandą	į	priekį.

Ukrainos	
kareiviai	
DĖKOJA	

kiekvienam	
	iš	Jūsų		

už	dosnumą	ir	
pagalbą	tokiu	

sunkiu		
Ukrainai	metu..

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.

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

