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   Iš žmonių širdies 
 Prisiminkime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
žodžius: „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, 
kurie jūsų nekenčia“. Pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus, 
kurio pėdomis turime sekti, jį išdavusį žmogų vadino 
savo draugu ir laisva valia pasidavė budeliams. Taigi 
mūsų draugai yra tie, kurie be priežasties mus vargina ir 
kamuoja, žeidžia ar žemina, kelia skausmą ar kančią, 
tampa mūsų kankinystės ir mirties kaltininkais. Juos 

mes turime mylėti, labai mylėti, nes už visa, ką jie mums padaro, mums suteikiamas amžinasis 
gyvenimas. 
 Mes turime nekęsti savo žemesniosios prigimties su jos ydomis ir nuodėmėmis, nes, 
mėgdama pasaulietišką gyvenimų, ji gali atskirti mus nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus meilės ir 
amžinojo gyvenimo, traukdama žemyn į pragaro gelmes. Dėl savo pačių kaltės esame sugedę, 
apgailėtini, nepažįstantys jokio gėrio, godūs ir trokštantys daryti vien blogį, kaip sako 
Viešpats Evangelijoje: „Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, 
vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, 
šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų". Su 
meile, kuri yra Dievas, aš meldžiu visų savo brolių - tiek ministrų, tiek jų valdinių - atmesti 
visokį prisirišimą, visus reikalus bei rūpesčius ir tarnauti, mylėti, šlovinti bei garbinti mūsų 
Viešpatį Dievą tyra širdimi ir protu, nes šito Jis užvis labiausiai trokšta.  
 Įkurkime savo viduje buveinę, kur Jis galėtų apsigyventi, Jis, Viešpats Dievas visagalis 
- Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Jis pats mums sako: „Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, 
kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje”. 

Šv. Pranciškus Asyžietis, †1226

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Christina Esguerra      (O.Torres) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Albiną Radžiūną (14 m.)      (šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Ireną ir Henriką Matušaičius     (J.R.Balaišiai) 
    †Juozą Bancevičių       (Prakapų šeima) 
    †Stasį Prakapą       (J.Mickienė) 
    †Albiną ir Joną Kazlauskus ir dr.Sigitą Kazlauską  (V.V.Baliūnai) 
    †Stasę ir Mečį Bušinskus     (A.Ratavičius) 
    †Skirmantą Trainį       (šeima)   
    †Teofilę Kobelskis      (šeima)  

Viešpatie,	kas	gi	galės	tavo	namuos	pasilikti?
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“Ateities	fondas”	-		$	321,504	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 5 d.d. 

PIRMADIENIS (rugpjūčio 30): 7 v.v. 
†Mariją Vilčiauskaitę ir šeimą (A.Ulba); 
ANTRADIENIS (rugpjūčio 31): 7 v.v. už 
gyvus ir mirusius geradarius; †Joną Inčiūrą 
(R.Inčiūra); 
TREČIADIENIS (rugsėjo 1): 7 v.v. †Joną 
Petrauską ir Aldoną Petrauskienę Norkienę 
(G.R.Petrauskai); †Juozą ir Adam Benečius  
(šeima); 
KETVIRTADIENIS (rugsėjo 2 19): 7 v.v. 
†Angeliką Sungailienę (G.Matukas); †Stasę 
ir Mečį Bušinskus (G.Matukas); †Stasį 
Prakapą (B.V.Biretos);  
PENKTADIENIS (rugsėjo 3): 7 v.v. †Mečį 
ir Stasę Bušinskus (D.J.Didžbaliai); 
ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 4): 9 v.r. †Stasį 
Prakapą (D.Mickus ir R.Heroux); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor” †Antaną Šiškų ir šeimos 
mirusius narius (E.Shishkus);  
SEKMADIENIS (rugsėjo 5): 9 v.r. †Aldoną 
Zander (7 m.) (R.Zander); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Oną Beresnevičienę 
(B.Tamoš iūnas); †Eugenijų Sič iūną 
(žmona); †Stasį Prakapą (O.Dirmantas); 
†Teodorą Stanul į (šeima); †Samuel 
Ratavičių (V.Stanevičius); †Eleonorą 
Stanevičiūtę (Stanevičių šeima); †Stasį 
Prakapą (šeima).

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

Savaitinė	rinkliava	rugpjūčio	15	d.			
Parapijai	(33	vokeliuose)	-	$	1,325	

Be	vokelių	-		$	20	
Per	bankus	-	$	980	
eTransfer	-	$	300	

eTransfer		(Šv.Mišių	intencijoms)	-	$	60	
Savaitinė	rinkliava	rugpjūčio	22	d.			
Parapijai	(26	vokeliuose)	-	$	575	

Be	vokelių	-		$	41.55	
Per	bankus	-	$	1,080	

eTransfer		(Šv.Mišių	intencijoms)	-	$	40	

†Stasio	Prakapo	atminimui	šeima	parapijai			
aukojo	$	1,000	

†Stasio	Prakapo	atminimui	draugai	
parapijai		aukojo	$	570	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS    rugsėjo 6 - 12 d.d.  
PIRMADIENIS (rugsė jo 6): 7 v.v. †Romualdą Dubrovsk į   
(V.Dubrovskis); 
ANTRADIENIS (rugsėjo 7): 7 v.v. už gyvus ir mirusius geradarius; 
†Kazį ir Veroniką Kartavičius (K.Buožis); 
TREČIADIENIS (rugsėjo 8): 7 v.v. †Stasį Prakapą (V.Mickus ir 
M.Belisle); padėkos intencija (O.Torres); 
KETVIRTADIENIS (rugsėjo 9): 7 v.v. †Zofiją Zaleckienę 
(V.Zaleckaitė); specialia intencija (JMČ); †Gediminą Smolskį (19 m.) 
(R.R.Smolskis); †Ritą Ambrozaitytę (A.K.Ambrozaičiai); 
PENKTADIENIS (rugsėjo 10): 7 v.v. †Danutę Jankienę (A.G.Valavičiai); 
†Darią Chodočinskaitę (tėveliai ir brolis Astijus); 
ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 11): 9 v.r. †Alidą Groen in’t Woud (šeima);         
5 v.p.p. “Vilnius Manor” †Antaniną Krulckienę, Česę  Malinauskaitę ir 
Antaną Malinauską (E.Shishkus);  
SEKMADIENIS (rugsėjo 12): 9 v.r. padėkos intencija - švenčiant Vyto ir 
Aldonos Levišauskų 60-metų vedybinį gyvenimą (šeima); 11 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius; †Oną ir Stanislovą  Leskauskus (A.Morkūnas); 
†Eugenijų Sičiūną (žmona); †Romą Tumpą (L.Tumpa); †Stasį Prakapą 
(B.Kazlauskas); †Bronę Vilkienę (Sendų šeima).

„Viešpaties angelas“. Duona – tai, kas esmingiausia 
  Jėzus save vadina duona – tuo, kas mums yra būtiniausia ir esmingiausia. 
Tik jis gali tapti maistu kitam – tai nuostabioji Eucharistijos dovana -  sakė 
popiežius Pranciškus maldininkams Šv. Petro aikštėje. 
  „Aš esu gyvybės duona“ – šiuos žodžius Jėzus ištaria, primena popiežius, 
tiems žmonėms, kurie regėjo duonos padauginimo stebuklą. Jėzus kviečia 
kokybiniam šuoliui: priminęs Dievo duotą maną, kuri padėjo protėviams 
išgyventi dykumoje, duonos simbolį pritaiko sau pačiam. 
  Ką reiškia gyvybės duona? Mums reikia duonos, kad išgyventume. 
Alkanas neprašo rafinuoto ir brangaus maisto, prašo duonos. Neturintis 
darbo neprašo didžiulio atlyginimo, tačiau tokio, kuris užtikrintų duoną. 
Jėzus save vadina duona – tuo, kas būtiniausia, reikalingiausia, 
esmingiausia kiekvienos dienos gyvenime. Ir priduria, kad ne bet kokia 
duona, esančia greta kitų, tačiau gyvybės duona. 
 Kitaip tariant, be jo mes negyvename, tik gyvuojame. Tik jis gali 
pamaitinti mūsų sielą, atleisti blogį, kurio vieni negalime įveikti. Tik jis 
leidžia jaustis mylimais tada, kai visi kiti nuvilia, mylėti ir atleisti tada, kai 
sunku. Tik jis suteikia širdžiai trokštamą taiką ir amžinąjį gyvenimą tada, 
kai baigiasi žemiškasis. „Aš esu gyvybės duona“. Jėzus pasitelkė ne 
samprotavimą ar įrodinėjimą, bet, kaip dažnai darydavo, vaizdinį 
palyginimą. Duonos palyginimu jis apibendrino visą savo esatį ir misiją, 
kuri galutinai išryškėjo paskutinės vakarienės metu. Jėzus žino, jog Tėvas 
jo prašo ne vien pamaitinti žmones, bet ir dovanoti save patį, savo 
gyvenimą, savo kūną ir širdį tam, kad ir mes galėtume iš tiesų gyventi. 
  Todėl Eucharistijos dovana kelia tokią nuostabą. Niekas šiame pasaulyje, 
kad ir kaip mylėtų kitą žmogų, negali tapti jo maistu. O Dievas taip padarė 
– dėl mūsų. Atgaivinkime, kvietė popiežius, šią nuostabą pagarbindami 
gyvybės Duoną, nes adoracija pripildo gyvenimą nuostabos. 
  Tačiau Evangelijoje skaitome, jog žmonės vietoj nuostabos pradėjo 
piktintis. Jie galvoja: jį pažįstame, pažįstame jo šeimą. Kaip jis gali sakyti: 
aš esu duona, nužengusi iš dangaus? Galbūt ir mes kartais panašiai 
pasipiktiname. Mums būtų patogesnis toks Dievas, kuris yra kažkur toli, 
nesikiša į mūsų reikalus, kuriuos norime tvarkytis patys. Tačiau Dievas 
tapo žmogumi, įžengė į pasaulio konkretumą, jį domina visas mūsų 
gyvenimas: jausmai, dienos eiga, darbas, kiekvienas dalykas. Jam galime 
pasakoti apie visa tai, Jėzus trokšta tokio artimo ryšio su mumis. Jis, kuris 
yra duona, nenori būti nustumtas į šalį, laikomas antraeile aplinkybe, kuri 
atsimenama kartas nuo karto, iškilus reikalui. 
  „Aš esu gyvybės duona“. Nors kartą per dieną valgome kartu, galbūt 
vakare, su šeima, po darbo ar studijų dienos. Būtų gražu, prieš atsilaužiant 
duonos, pakviesti ir Jėzų, gyvybės duoną, paprastai paprašyti palaiminti tai, 
ką padarėme ir ko nepavyko padaryti. Pakvieskime jį į savo namus, 
melskimės namų stiliumi. Jėzus dalyvaus mūsų valgyme, padės numalšinti 
mūsų alkį didžiausia meile, sakė Šventasis Tėvas. 
  „Tegu Mergelė Marija, kurioje Žodis tapo Kūnu, mums padeda kiekvieną    
dieną auginti draugystę su Jėzumi, Gyvybės Duona“, – pridūrė popiežius. 
(RK / Vatican News)
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Kurčias nebylys 
 Tas kurčias nebylys, stebuklingai Viešpaties išgydytas, kaip ką 
tik girdėjome skaitydami Evangeliją, reiškia giminę žmonių, 
dieviškąja malone išvaduojamų iš paklydimo, į kurį jie buvo 
velnio melu įvilioti. Nes žmogus tapo kurčias gyvybės žodžiui po 
to, kai pasikėlęs puikybėn išgirdo prieš Dievą nukreiptus 
pragaištingus žalčio žodžius; nebylus tapo ir  Kūrėjo šlovinti 
nebepajėgė dėl to, kad įžūliai apsisprendė kalbėtis su gundytoju. 
 Ir pelnytai uždarė ausis, kad negirdėtų, kaip angelai šlovina 
Kūrėją, nes tas pačias ausis neatsargiai atvėręs klausėsi, kaip patį 
Kūrėją savo kalbomis plūsta priešas; pelnytai užvėrė burną, kad ji 
negalėtų kartu su angelais skelbti Kūrėjo šlovę, nes tarsi 
norėdamas patobulinti paties Kūrėjo darbą neleistinai į ją 
prisikimšo uždrausto valgio. Aiman, apgailėtinas tas žmonių 
giminės silpnumas; ji sudygo pagadinta jau iš šaknų, o dar 
ydingiau ėmė plėstis, leisdama šakų atžalas, tad kai Viešpats atėjo 

žmogaus kūnu, kone visas pasaulis, išskyrus kelis Judėjos tikinčiuosius, klaidžiojo kurčias ir 
nebylys, nepajėgus nei pažinti, nei išpažinti tiesos. Bet „kur buvo pilna nuodėmės, ten dar 
apstesnė tapo malonė“ (Rom 5, 20). 
 Nes Viešpats atėjo prie Galilėjos ežero; žinojo ten sergant tą, kurį turėjo išgydyti. Savo 
gailestingumo malone pasiekė pasipūtusias, maištingas ir nepastovias pagonių širdis; žinojo jas 
priklausant tiems, kuriuos turėjo pasiekti jo malonė. Ir teisingai sakoma, jog jis atėjo ligonio 
išgydyti į Dekapolio krašto vidurį, prie Galilėjos ežero, nes jis atėjo pas svetimas tautas, idant, 
kaip Jonas sako, „suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“ (Jn 11, 52). 
 Ir „atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką“ (Mk 7, 32). Negalėjo šis 
kurčiasis Gelbėtojo pažinti, nebylys – maldauti, todėl atveda jį draugai ir meldžia Viešpaties jį 
išgelbėti. Iš tikrųjų dvasinis gydymas šitaip reikalauja, jog jeigu kas nors žmogaus pastangomis 
nepajėgia atsiversti, kad išgirstų ir išpažintų tiesą, tada tebūnie jis parodytas dieviškojo 
gailestingumo žvilgsniui ir tebūnie prašoma, kad Dievo ranka padėtų jį išgydyti. Dangiškojo 
gydytojo gailestingumas neužtrunka, jei prašytojai uoliai maldauja, nedvejodami ir 
neprarasdami pasitikėjimo. 

Šv. Beda Garbingasis, † 735

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Aldoną Zander (7 m.)      (R.Zander) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Oną Beresnevičienę      (B.Tamošiūnas) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Stasį Prakapą       (O.Dirmantas) 
    †Teodorą Stanulį       (šeima) 
    †Samuel Ratavičių       (V.Stanevičius) 
    †Eleonorą Stanevičiūtę      (Stanevičių šeima) 
    †Stasį Prakapą       (šeima)

Šlovinsiu	Viešpatį,	kolei	gyvensiu!

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 36 (3406) Rugsėjo 5 d. 2021 
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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	

		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

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.

Taip	pat	aukojant	per	bankus	RCU	ir	Parama,	
pasirenkant	Direct	deposit.

416.207.9239

1-Year GIC
1.25%

1.5%

For more
information,
visit parama.ca

SPECIAL OFFER

3 MET! U"DARAS 
Ř�1DXMRPV�5&8�SDVkRORPV
Ř�6DYLQLQkR�J\YHQDPDP�EĨVWXL

CREDIT UNION
RCU

* Normos 
gali b!ti 
kei"iamos 
be #sp$jimo

1RrÙGDPL�VXĻLQRWL�GDXJLDX,�
VkDPELQNLWH�WHO.��������������

1.99%

B!STO
KREDITAS

1 METAMS
2.49%

* Normos gali b!ti kei"iamos be #sp$jimo  

GIC
pasiūlymas

1.80%

2.00%
4 MET!

5 MET!

Specialus 
pasiūlymas

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

