
Sekmadienio Šv. Mišios 

   9 v.r.   už Brough, Černiauskų ir Pranckevičių šeimos mirusius  
        (S.Brough ir D.Pranaitis) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Salomėją Lukočiūnienę ir šeimos mirusius  (J.Dūdienė)       
    už Pleinių ir Vyšniauskų šeimos mirusius   (R.Pleinienė) 
    †Rimą Smalenską (2 m.)     (V.Puzeris)   
    už Orvidų šeimos mirusius     (Z.Augaitienė) 
    †Bridget Vorps      (D.Vorps) 
    †Danguolę Radzevičienę     (Rūta G.) 
    †Antaną ir Jadvygą Paškevičius    (šeima) 
    †Vandą Kirkilienę (4 sav.)     (M.Grambienė) 
    †Marijoną ir Bronių Danilevičius    (D.Danaitis)  
    padėkos intencija      (NN)    

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 42  (3359)  Spalio 18 d. 2020 

XXIX EILINIS SEKMADIENIS - A
 Kokią žinią perduoda mums šiandienos Evangelijos 
žodis, iš pirmo žvilgsnio, rodos, taip persunktas politiniais 
dalykais? Ar „purvinu reikalu“ tituluojama politika gali būti 
garbingo krikščioniško gyvenimo dalis? Ir ką bendro gali 
turėti politinis ir tikėjimo gyvenimas? 
 Štai Jėzus politinei valdžiai visada atrodė pavojingas – 
tik gimusį jį pasmerkė mirti Erodas, o gyvenimo pabaigoje – 
Pilotas. Ir ši politinė klasta jo nesukompromituoja: 

„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Ar tai reiškia, kad valstybė 
sau, o Bažnyčia sau? Kas tuomet yra toji „ciesoriaus“ ir kas toji Dievo sritis? Ar gali 
krikščionis gyventi atskirai politinį ir tikėjimo gyvenimą? Juk tėra vienas gyvenimas – Dievo 
vaiko gyvenimas. Taip, yra gyvenime dalykų, kaip tas denaras pažymėtų valstybės antspaudu. 
Tačiau visi dalykai, net ir pažymėtieji valstybės antspaudu, yra paženklinti taip pat ir Dievo 
parašu. Jėzus nedalija kūrinijos į dvi dalis – priklausančios ir nepriklausančios Dievui. 
 Izaijo pranašystėje minimas Persijos karalius Kyras, nukariavęs Babiloną ir paleidęs 
žydų tautą iš nelaisvės. Pranašas įžvelgia šiame „pateptajame“ valdove Dievo įrankį. 
Išlaisvinimo misija buvo patikėta valdovui, nepažinusiam tikrojo Dievo: „...pašaukiau tave 
vardu, teikdamas tau garbę, nors tu manęs ir nepažinojai. Aš esu Viešpats, ir nėra kito; be 
manęs nėra dievo! Aš – tas, kuris tave apginkluoja, nors tu manęs ir nepažįsti“. Viskas, kas 
atsitinka bet kur ir bet kada, vyksta pagal Viešpaties valią. Viskas kyla iš Dievo ir priklauso 
Jam. Tiesa, kad už kai kuriuos dalykus esame skolingi „ciesoriui“, bet mokesčių mokėjimas 
„ciesoriui“ netrukdo jų aukoti Dievui. Dievo „nuosavybės forma“ yra tiesiog kitokia. 
Galiausiai viską turime iš Dievo. 
 Kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir juo paženklintas. Todėl 
Dievui esame už viską dėkingi, Jam viską aukojame ir nenustojame Jo šlovinti. Žmogus yra 
Dievo sukurtas ir pašauktas. Tas pašaukimas – atsiduoti Dievui. Atiduoti Dievui visa, kas Jam 
teisėtai priklauso – visą save. Visą. 
 Dieve, koks džiaugsmas, kad aš Tau priklausau! 
            Virginija Mickutė bernardinai.lt
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Girkite	Viešpaties	garbę,	galybę.
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“Kai	būnam	dosnūs,	duodi	mums	gausiai”	-							
	 	 Šv.Pranciškaus	malda	

Savaitinė rinkliava, bažnyčioje ir 
“Vilnius Manor”   spalio 10-11 d. 
Parapijai (33 vokeliuose) - $ 1,075 

Be vokelių - $ 29 
Per bankus - $ 1,665 

Šv.Mišiose dalyvavo 90 žmonių 
eTransit - $ 1,100 

eTransit (Mišioms) - $ 180 
†Irenos Paškauskienės atminimui  

G.Lapas aukojo $ 50 

AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	308,049	
DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (spalio 19): 7 v.v. †Eugenijų 
Čuplinską (šeima); prašant sveikatos 
Skirmantui Trainiui (D.A.Garšva);  
ANTRADIENIS (spalio 20): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Ireną Paškauskienę 
(Danos ir Audros Danaičių šeimos); 
TREČIADIENIS (spalio 21): 7 v.v. †Balį ir 
Klementiną Poškus (testamentu); už Ivoškų ir 
Benečių šeimos mirusius (E.Benetis); 
KETVIRTADIENIS (spalio 22): 7 v.v. 
†Donatą Vaiciekauską (žmona); †Bronę 
Greičiūnienę (Prakapų šeima); 
PENKTADIENIS (spalio 23): 7 v.v. už Drulių 
š e i m o s g y v u s i r m i r u s i u s n a r i u s 
(J.G.Stasiulevičius); 
ŠEŠTADIENIS (spalio 24): 9 v.r. †Petrą 
Stapandauską (Prakapų šeima); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor” †Vandą ir Algį Ulbinus 
(A.Vaškevičius); 
SEKMADIENIS (spalio 25): 9 v.r. †Monica ir 
Clare Creedon (šeima); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Stasę Bitlerienę 
(†A.Ledas); †Juozą ir Albiną Kriaučiūnus 
(O.Balsienė su šeima); †Daną Beresnevičienę 
(B.Tamošiūnas); padėkos intencija (Rūta G.); 
†Ireną Paškauskienę (“Kretinga”); †Liudą 
Matuką (3 m.) (šeima); †Romą Kalinauską 
(Prakapų šeima); už Bačėnų šeimos mirusius 
(M.R.Rusinai); †Viktorą Budrą (10 m.) 
(G.Budra).

PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
	 	

	 Gaila	ir	skaudu,	bet	koronavirusas	
tebėra	 tarp	 mūsų,	 PRAŠOME	 toliau	
elkimės	 itin	 atsargiai,	 gerbiant	 ir	
saugant	kiekvieno	bendruomenės	nario	
saugumą,	sveikatą	ir	gyvybę.		

Laikykimės	 sveikatos	 apsaugos	 pareigūnų	 nurodymų	 ir	 parodykime	
pagarbą	vienas	kitam.	
-	 Privalomas	 kaukių	 dėvėjimas	 visose	 uždarosiose	 erdvėse,	 įskaitant	 ir	
mūsų	 bažnyčią;	 dėvėkime kaukes per ištisas Mišias	
(nebent	 dėl	medicininių	 priežasčių	 tai	mums	 draudžiama)	 nusiimkime	
tik	trumpam	-	po	komunijos	priėmimo	į	rankas	
-	Atėję	į	bažnyčią	nusivalykime	rankas	dezinfekuojančiu	skysčiu	
-	Užsiregistruokime,	 kad	būtų	 įmanoma	 skubiai	 pranešti	 apie	 Covid-19	
atvejį	
- Laikykimės	2-jų	metrų	atstumo	-	suoluose	pažymėtos	vietos	
- Sekime	bažnyčioje	išdėliotus	ženklus,	nurodančius	judėjimo	kryptis	
- Susilaikykime	nuo	bendro	giedojimo,	kadangi	tai	gali	padidinti	užkrato	
riziką	

- Patiriant	 simptomus,	 pvz.	 pakilusią	 temperatūrą	 ar	 kosulį,	 likime	
namie.		

Suprantama,	 kad	 dėl	 silpnesnės	 bendros	 sveikatos	 ar	 pažeisto	
imuniteto,	kai	kuriems	parapijiečiams	šiuo	metu	nepatartina	dalyvauti	
Mišiose.	 Negalintiems	 dalyvauti	 primename,	 kad	 šiuo	metu,	 kardinolo	
Collins	 nurodymu,	dalyvavimas	 sekmadienio	 Šv.	Mišiose	neprivalomas.	
Toliau	 bus	 galima	 nuotoliniu	 būdu	 dalyvauti	 arkivyskupijos	
transliuojamose	 Mišiose	 arba	 maldoje	 jungtis	 su	 kitais	 parapijiečiais,	
stebint	Mišių	įrašus	iš	mūsų	parapijos.		
	Eilinėmis	 savaitės	 dienomis	 -	 parapijiečiai	 kviečiami	 dalyvauti	7	 v.v.	
aukojamose	Šv.Mišiose	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	25)		
·		Sekmadieniais,	parapijiečiai	kviečiami	dalyvauti	Šv.Mišiose	

Prieš	įeinant	į	bažnyčią	vyks	registracija.	
	Labai	prašome	-	būkite	kantrūs.		

·	9	v.r.	-	Šv.	Mišios	anglų	kalba	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	90)																																	
Durys	bus	atidaromos	8:30	v.r.	ir	bus	uždarytos		

tarp	10	v.r.	ir	10:30	v.r.,	nes	bažnyčia	turi	būti	dezinfekuota.																																
Durys	11	v.r.	Šv.Mišioms	bus	atidaromos	10:30v.r.·		

11	v.r.	-	Šv.Mišios	lietuvių	kalba	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	90)		
P.S.		
*daliname	 parapijos	 žinias	 “biuletenius”.	 Vyskupijos	 nurodymu,	
biuletenius	dalinsime	TIK	po	9	v.r.	ir	11	v.r.	Šv.Mišių.		
*sugrįžus	 visiems	 į	 darbus	 ir	 normalesnius	 gyvenimus,	 tikimės	 ir	
daugiau	 parapijiečių,	 ateinančių	 į	 Šv.Mišias.	 Dalyvių	 skaičius	 yra	
ribotas	-	tik	90	žmonių	per	vienerias	Mišias.	Todėl	LABAI	PRAŠOME	
nenustebkite,	jei	susirinkus	daugiau	nei	90	žmonių	-	būsite	palydėti	į	
parapijos	mažąją	salę	ten	išklausyti	Šv.Mišių.		

LABAI	PRAŠOME	JŪSŲ	VISŲ	SUPRATIMO…	
Viešpaties	palaimos	ir	gailestingumo	Mums	VISIEMS…

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
				9	v.r.	-	Sandy	McCullough	

11	v.r.	-	Julija	Danaitienė,	Laima	Underienė,	
Gražina	Jak,	Danutė	Pranaitienė	

vargonininkė	-	Ilona	Beres



Popiežiaus bendroji audiencija. Psalmių malda 
  Skaitydami Bibliją nuolat susiduriame su įvairių rūšių maldomis. Tačiau yra viena 
knyga, kuri susideda vien iš maldų. Tai psalmynas – 150 maldų, trečiadienio rytą sakė 
popiežius Pranciškus, tęsdamas bendrųjų audiencijų katechezių ciklą apie maldą. 
Psalmynas yra viena vadinamųjų išminties knygų, nes kalbėdamas apie dialogo su 
Dievu patirtį mus moko melstis. Į psalmes sudėti visi žmogaus jausmai – džiaugsmai, 
skausmai, abejonės, viltys, nusivylimai, kurie nuspalvina mūsų gyvenimą. Kartodami 
psalmes mokomės maldos, sakė Pranciškus. Šventosios Dvasios įkvėpti psalmių 
žodžiai kiekvieną žmogų moko, kaip melstis Dievui, kaip jam dėkoti, kaip jo šauktis 
džiaugsmuose ir varguose, kaip gėrėtis jo nuostabiais darbais. Psalmyne nesutinkame 
nekonkrečių, abstrakčių žmonių, kurie painioja maldą su estetine patirtimi. Psalmės – 
tai ne atsisėdus prie rašomojo stalo sukurti tekstai. Psalmės – tai iš gyvenimo, dažnai iš 
dramatiškos egzistencijos kilę maldavimai. Psalmių žodžius taria žmogus toks, koks jis 
yra. „Neturime užmiršti“, – pridūrė Pranciškus, – „kad, jei norime, kad mūsų malda 
būtų tikra, turime melstis tokie, kokie esame. Neturime nugrimuoti savo sielos. Turime 
sakyti: „Viešpatie, štai aš. Toks, koks esu.“ Turime eiti pas Viešpatį tokie, kokie esame, 
su savo gražiais bruožais ir su nelabai gražiais, kurių galbūt niekas nemato, bet mes 
savo viduje apie juos žinome. Psalmėse mes girdime tikrų žmonių, žmonių iš kūno ir 
kraujo, balsus, girdime maldą žmonių, kurių gyvenimai, kaip visų, buvo kupini 
problemų, pastangų, netikrumo. Psalmininkas neslepia kančios tikrovės: jis žino, kad ji 
yra gyvenime. Tačiau psalmėse kančia virsta klausimu.“ 
  Tarp daugelio klausimų yra vienas, kuris tarsi nepaliaujama aimana aidi per visą 
Psalmyną. Tai klausimas, kurį ir mes dažnai kartojame: „Kaip ilgai, Viešpatie?“, „Kiek 
dar turėsiu kentėti?“ Kiekvienas skausmas šaukiasi nuraminimo, kiekviena ašara – 
paguodos, kiekviena žaizda laukia pagijimo, kiekvienas šmeižtas – išteisinimo. „Kiek 
ilgai, Viešpatie, turėsiu tai kentėti? Išklausyk mane, Viešpatie!“ Kiek kartų mes taip 
meldėmės?! Kiek kartų šaukėme: „Viešpatie, gana!“ Popiežius sakė, kad šio klausimo 
kartojimas nereiškia, kad mes turime susitaikyti su skausmu, bet priešingai – byloja 
apie pagydymo ir išvadavimo troškimą. Žmogaus gyvenimas yra labai trumpas, 
žmogaus istorija – tai tarsi trumpa akimirka, tačiau besimeldžiantis žmogus žino, kad 
jis yra Dievui brangus ir kad prasminga šauktis jo pagalbos. „Labai svarbu visada tai 
atsiminti“, – sakė popiežius. „Mes meldžiamės žinodami, kad esame brangūs Dievo 
akyse. Šventoji Dvasia mums suteikia malonę, kuri mūsų viduje sužadina supratimą,  
kad mes esame Dievui brangūs. Ir tai mus skatina melstis.“ 
  Psalmių malda – tai žmogaus šauksmas. Įvairiopas šauksmas, nes gyvenime skausmas 
įgauna daugybę formų – tai gali būti įvairios patirtys,pradedant liga, neapykanta, karu, 
persekiojimais, nepasitikėjimu ir baigiant mums skausmingiausia mirties 
neišvengiamybe. Apie mirtį psalmės kalba kaip apie labiausiai nesuprantamą žmogaus 
priešą: koks nusikaltimas nusipelno tokios žiaurios bausmės, sunaikinimo ir galo? 
Besimeldžiantysis prašo Dievo pagalbos ten, kur visos žmogaus pastangos yra 
bevaisės. Štai kodėl malda veda į išganymą ir yra paties išganymo pradžia. Šiame 
pasaulyje kenčia visi – ir kas tiki Dievu, ir kas jį atmeta. Nors skausmo 
neišvengiamumas apima visą žmoniją, tačiau pati skausmo patirtis visada yra 
asmeninė. „Visada yra „mano“ ašaros. Daug žmonių verkė ir verkia pasaulyje, tačiau 
kiekvienas kenčia savo skausmą, lieja savo ašaras“, – sakė Pranciškus. Jis paminėjo, 
kad šio trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš įeidamas į audiencijų salę, 
susitiko su prieš kelias savaites  nužudyto jauno kunigo tėvais. Kiek daug jie 
iškentėjo! Tačiau, kai norime paguosti kenčiantį žmogų, dažnai nerandame tinkamų 
žodžių. Kodėl? Dėl to, kad ašaros visada yra jo ašaros. „Taip ir su mūsų ašaromis. 
Ašaros visada yra mano ašaros, skausmas – mano skausmas, ir su šiomis ašaromis, su 
šiuo skausmu aš kreipiuosi į Viešpatį.“ 
  „Visi žmonių skausmai Dievui yra šventi“, – sakė Pranciškus, cituodamas 56-ąją 
psalmę: „Tu sužymėjai mano klajones. Supilk mano ašaras į savo ąsotį! Argi jos nėra 
sužymėtos tavo knygoje?“ (Ps 56, 9). Dievui mes nesame svetimi ar skaičiai. Mes 
esame veidai ir širdys, jis žino visų mūsų vardus. Psalmėse tikintysis randa 
atsakymą. Jis žino, kad, net jei visų žmonių durys užrakintos, Dievo durys yra atviros. 
Net jei visas pasaulis smerktų, pas Dievą aš rasiu išsigelbėjimą.“ 
  Kartais besimeldžiant pakanka žinoti, kad Dievas mus girdi. Ne visos problemos 
išsisprendžia, tačiau, kas meldžiasi, nesijaučia nuviltas. Jis supranta, kad daug šio 
gyvenimo problemų liks neišspręstos, tačiau vien žinojimas, kad Dievas girdi, padeda 
pakelti sunkumų naštą. 
  Blogiausia, kas gali nutikti, tai kentėti apleistiems, niekieno neatsimenamiems. Nuo to 
mus gelbėja malda. Dažnai mes nesuprantame Dievo sumanymų, tačiau mūsų 
šauksmas vis tiek pasiekia Dievo širdį. „Štai ką jums noriu pasakyti“, – pasidalijo 
Pranciškus, – „kai man būna sunku, aš pagalvoju apie Jėzaus ašaras, apie tas akimirkas, 
kai jis verkė dėl Jeruzalės arba kai verkė prie Lozoriaus kapo. Dievas verkia dėl 
manęs. Dievas verkia, kentėdamas kartu su mumis. Kaip sakė vienas krikščionių 
rašytojas, Dievas tapo žmogumi, kad galėtų verkti. Žinojimas, kad ir skausmo 
slegiamas Jėzus verkė, mums teikia paguodą ir padeda eiti pirmyn. Jei palaikome ryšį 
su juo, neišvengiame gyvenime kančios, tačiau prieš mus atsiveria platūs gėrio 
akiračiai.“

 Spalio 25 d. kviečiame užsisakyti 
lietuviško maisto IŠSINEŠIMUI 
NAMO, kurį galėsite pasiimti lauke 
pr i e v i r tuvė s durų , e sanč ių                 
prie stovėjimo aikštelės tarp 10 v.r. 
ir 1 v.p.p. 
  Maisto kainos: 1 balandėlis - $5;                
1 cepelinas - $5; 1 porcija kugelio - 
$12. 
   Maistą galite užsisakyti rašydami 
e m a i l G r a ž i n a i Va l i n t i e n e i , 
grazinav2@hotmail.com. Savo 
užsakymuose nurodykite ko ir kiek 
norėsite ir būtinai nurodykite 
valandą, kurią norite pasiimti.  
Užsakymai priimami iki spalio 22 d.  
Maistas bus išduodamas TIK 
P A G A L I Š A N K S T I N I U S 
UŽSAKYMUS.   

  Vėl kviečiame visus į pasiruošimo 
sekmadienių Dievo Žodžio liturgijai 
grupelę per Zoom (jei naudojate 
programėlę: ID 880 6505 3081, 
Passcode - 724612; jei jungiatės per 
in te rne tą , nuoroda - h t tps : / /
us02web.zoom.us/j/; jei skambinate 
telefonu, galite naudoti numerius 
+1647-374-4685 ir +1647-558-0588) 
trečiadienio vakarais 8 valandą. 
 Kaip sako viena grupelės dalyvių, 
Rūta Girdauskaitė: “Iš anksto 
perskaičius sekmadienio Evangeliją 
ir skaitinius, su kitais šiek tiek 
aptarus ir pasiaškinus kontekstą, 
sekmadienio Mišiose galiu būti 
sąmoningesnė dalyvė. Be išankstinio 
pasiruošimo - ne visada pavyksta 
įsiklausyti.” 
 Taigi, laukiame visų, norinčių 
sąmoningai įsiklausyti. 
 br.kun.Aurelijus (K.) Kasparavičius, OFM

	 	 Lietuvos	 Šv.Kazimiero	
Pranciškonų	 provincijos	
v a d o v y b ė s	 n u t a r imu	

br.kun.	 Paulius	 Vaineikis,	 OFM	
lapkričio	3	d.	išvyksta	į	Lietuvą.		
	 	 	 br.	 Paulius	 į	 mūsų	 Prisikėlimo	
parapiją	atvyko	2019	metų	birželio	
mėnesį.		
	 	 Nuoširdžiai	 ir	 energingai	 dirbo	
“Kretingos”	 stovykloje,	 pravedė	
Zoom	 susitikimus	 su	 parapijos	
jaunomis	 šeimomis	 kai	 parapija	
buvo	uždaryta	dėl	pandemijos.		
	 	 	 Esame	 dėkingi	 už	 jo	 didelį	
dėmesį	 parapijos	 jaunimui	 ir	
jaunoms	 šeimoms.	 Išlydime	 su	
malda	 atgal	 į	 Lietuvą,	 kur	 jis	 šiuo	
metu	 labai	 reikalingas	 Kretingos	
gimnazijoje	bei	parapijoje.	

	Viešpaties	palaimos		
tolimesnėje	tarnystėje.

https://us02web.zoom.us/j/88065053081?pwd=WVQxdnJ0QTMvbTZzSFI1N3NpYmVHUT09
https://us02web.zoom.us/j/88065053081?pwd=WVQxdnJ0QTMvbTZzSFI1N3NpYmVHUT09
mailto:grazinav2@hotmail.com


Parapija nėra atsakinga už 

užsakytas reklamas ar skelbimus

Lina Kuliavas - Sales Representative
Royal LePage Real Estate Services Ltd., 
Brokerage
416-762-8255 bus // 416-616-1600 cell
Lina@Kuliavas.com

		Čekius	rašant:	Resurrection	Parish,		
pasirenkant	kam	aukojate	MEMO	parašant:		

auka	parapijai	ar	Mišioms.	
		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	

pasirenkant	kam	aukojate	MEMO	rašant:	
Ateities	fondui,	vienuolynui,	remontams,	

Alkaniems,	Sielovadai,	stovyklai	“Kretinga”,	
Onkologijos	centrui	Klaipėdoje,		

pranciškonų	projektams	Lietuvoje.

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	-	V		9:00	v.r.	-	4:00	v.v.	

Tel.:	(416)	533	0621	
Fax.:	(416)	533	7247	

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	

br.kun.	Paulius	Vaineikis,	OFM	
		Ekonomas:	br.kun.	Raimundas	Bukauskas,	OFM	

					Dirbantys	Kunigai:	T.	Augustinas	Simanavičius,	OFM	
		Prel.	Edmundas	Putrimas	 																																																																													

Kun.	emeritas	Kazimieras	Kaknevičius																						
Diakonas:	Dr.	Kazimieras	Ambrozaitis			

Parapijos	raštinės	administratorė:	Gitana	Jūdvytytė

http://www.affiliatedinsurance.ca
http://www.prisikelimas.ca
mailto:resparish@prisikelimas.ca
mailto:Lina@Kuliavas.com

