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Nusižeminimo kelias 
 „Jei kas nori eiti paskui mane, tepasiima savo 
kryžių.“ Rūsčiai skamba, mylimieji broliai, ir sunkiai 
įvykdoma atrodo tai, ką paliepė Viešpats Evangelijoje, 
tardamas: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats 
savęs.“ Tačiau rūstu tai nėra, nes liepiantysis pats padeda 
įvykdyti tai, ko reikalauja. „Teišsižada pats 
savęs“ mokinys, „tepasiima savo kryžių ir teseka“ Kristų 
(Mt 16, 24).  

 Ir kur reikia sekti Kristų, jei ne ten, kur jis išėjo? Juk žinome, kad jis prisikėlė, kad 
įžengė į dangų: todėl čia reikia jį sekti. Visiškai nereikia prarasti vilties, nes jis pats pažadėjo, 
bet ne dėl to, kad žmogus ką nors pajėgia. Toli nuo mūsų buvo dangus iki tada, kai mūsų galva 
pakilo į dangų. Kodėl prarandame viltį, jog ir mes tenai būsime, jei esame jo kūno nariai? 
Taigi kodėl? Todėl, kad žemėje vargina daugybė baimių ir kančių; tad sekime Kristų tenlink, 
kur yra aukščiausioji laimė, didžiausia taika, amžinoji ramybė. Tačiau trokštantis sekti Kristų 
teišgirsta Apaštalo žodžius: „Kas tvirtina esąs jame, tas turi taip vaikščioti, kaip ir jis 
vaikščiojo“ (1 Jn 2, 6). Nori sekti Kristų? Būk nusižeminęs, nes ir jis buvo nusižeminęs; 
nepaniekink jo nusižeminimo, jei nori pasiekti jo aukštį. 
 Išties sunkus tapo kelias, kai žmogus nusidėjo; tačiau jis yra lygus dabar, kai Kristus 
prisikeldamas juo žengė ir siaurutėlį takelį pavertė karališku vieškeliu. Šiuo keliu skubama 
dviem kojomis, tai yra nusižeminimo ir gailestingumo. Čia visus džiugina aukštis; tačiau 
pirmas žingsnis yra nusižeminimas. Kodėl bandai koja siekti toliau nei esi pats? Nukristi 
panorai, o ne užkopti. Pradėk nuo pirmo žingsnio, tai yra nuo nusižeminimo, ir užkopsi.  
 Todėl mūsų Viešpats ir Gelbėtojas ne tik sako: „teišsižada pats savęs“, bet dar priduria: 
„tepasiima savo kryžių ir teseka manimi“. Ką reiškia „tepasiima savo kryžių“? Tegu neša 
viską, kas sunku; taip teseka manimi.               Šv. Cezarijus Arlietis, † apie 543

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   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) 
    †Romą Tumpą       (L.Tumpa) 
    †Stasį Prakapą       (B.Kazlauskas) 
    †Bronę Vilkienę       (Sendų šeima) 
    †Vytautą Neimaną      (J.G.Neimanai) 
    †Juozą Stankaitį      (A.Ratavičius)   
    †Joną Bukšaitį (7 m.)     (šeima)   
    †Juozą Svetlauską      (Danutė) 
     prašant sveikatos Ritai Birgiolas    (Stanevičių šeima)

Vaikščiosiu	aš	akivaizdoj	Dievo	pasauly	-	tarpe	gyvųjų!
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“Ateities	fondas”	-		$	321,604	
†Stasio	Prakapo	atminimui		

D.A.Pabedinskai		aukojo	$	100	

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	rugpjūčio	29	d.			
Parapijai	(27	vokeliuose)	-	$	1,127	

Be	vokelių	-		$	76.75	
Per	bankus	-	$	1,220	

Savaitinė	rinkliava	rugsėjo	5	d.			
Parapijai	(29	vokeliuose)	-	$	1,510	

Be	vokelių	-		$	31.05	
Per	bankus	-	$	2,400	
eTransfer	-	$	200	

eTransfer		(Šv.Mišių	intencijoms)	-	$	100	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (rugsėjo 13): 7 v.v. padėkos 
intencija (GJ); specialia intencija (Groen in’t 
Woud šeima); 
ANTRADIENIS (rugsėjo 14): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Eugenijų Sič iūną 
(L.Senatore); 
TREČIADIENIS (rugsėjo 15): 7 v.v. †Alfonsą ir 
Birutę Juozapavičius (G.R.Petrauskai); už 
vienuoles (O.Torres); 
KETVIRTADIENIS (rugsėjo 16): 7 v.v. †Anelę 
ir Alfonsą Jonuškus (šeima); †Stasį Prakapą 
( V. V. B a l iūn a i ) ; † A l b i ną L a u r i n a i t i e nę 
( R . S t r a v i n s k a i t ė ) ; † R ū t ą Č e p u l i e n ę 
(V.Zaleckaitė); 
PENKTADIENIS (rugsėjo 17): 7 v.v. †Stasį 
Prakapą (Jaglowitz šeima); 
ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 18): 9 v.r. †Mečį ir Stasę 
Bušinskus (Juzukonių šeima); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor” †Oną ir Petrą Derliūnus (E.Shishkus);  
SEKMADIENIS (rugsėjo 19): 9 v.r. †Henryką 
Maksymin (K.Fialho); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Eugenijų Čuplinską (šeima); 
† E u g e n i j ų S i č i ū n ą ( žm o n a ) ; † O n u t ę 
Beresnevičienę (B.Tamošiūnas); †Stasį Prakapą 
(O.Bansevičienė su šeima); †Stasę ir Mečį 
Bušinskus (M.Marcis); prašant sveikatos Ritai 
Birgiolas (R.Bukšaitis).

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	

			11	v.r.	-	Gražina	Adie,	Danguolė	Lelienė,		
Laima	Underienė,	Julija	Danaitienė,		
Gintas	Neimanas,	Romas	Puteris,	
Ted	Chornomaz,	Taras	Chornomaz	

	vargonininkė	-	Ilona	Beres

PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
		Sveikiname	visus,	pamažu	grįžtančius,	

atsižvelgiant			į	visus	apribojimus,		po	vasaros	į	
mokyklos	suolus,	studijas	ir	darbus.			

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., kviečiame pabendrauti ir 
pasidalinti vasaros įspūdžiais prie kavos puodelio (laikantis 

atstumo) prie įėjimo į parapiją.  Kavą parūpinsime mes;  
ji bus paruošta po 9 v.r ir 11 v.r. Šv. Mišių.  

	 Paskutiniais	 Ontario	 provincijos	 valdžios	 karantino	
nurodymais	 mūsų	 bažnyčioje	 leidžiama	 užimti	 90	 vietų,	 įskaitant	
kunigus	bei	atliekančius	muzikinę	tarnystę.	
	 Todėl	 LABAI	 PRAŠOME	nenustebkite,	 jei	 susirinkus	 daugiau	
nei	90	žmonių	-	būsite	palydėti	į	parapijos	mažąją	salę	ten	išklausyti	
Šv.Mišių.		
	 Žinoma,	 saugant	 Mišių	 dalyvių	 sveikatą,	 tebegalioja	 visi	
ankstyvesni	nurodymai	-	jei	jaučiate	simptomus,	likite	saugūs	namie.	
Atvykus	į	bažnyčią	privaloma	užsiregistruoti,	dezinfekuoti	rankas	ir	
dėvėti	kaukes,	taip	pat	laikytis	2	m.	atstumo.		
	 Suprantama,	kad	šiuo	metu	dėl	 įvairių	priežasčių	dar	ne	visi	
jaučiasi	 jaukiai	 ir	 saugiai	 didesnių	 susibūrimų	 vietose.	 Todėl,	 su	
pasišventusių	savanorių	pagalba,	tęsime	tiesiogines	transliacijas	kas	
sekmadienį,	11	v.r.	
	 	

Viešpaties	palaimos	ir		išlikime	maldos	vienybėje!

	 	 	 	Prisikėlimo	parapijos	“Labdaros	sekcija”	nuo	rugsėjo	19	d.	
toliau	 TĘSIA	 ir	 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.

Pirmos	komunijos	registracija	ir	pamokos	prasidės		
spalio	17	d.,	10	v.r.	parapijos		posėdžių	kambaryje.	

DĖKUI	mokytojai	-	Rasai	Balaišienei		už	vaikų	paruošimą.	
Registracijos	anketas	gausite	registracijos	metu.	

Sutvirtinimo	sakramento	registracija	ir	pamokos	
prasidės	spalio	24	d.,	10	v.r.	parapijos	posėdžių	kambaryje.	

DĖKUI	mokytojui	-	Pauliui	Sukauskui	-	už	jaunuolių	
paruošimą	Sutvirtinimo	sakramentui.		

Labai	PRAŠOME	visų	dėvėti	kaukes	ir	dezinfekuoti	rankas.	

  Toronto Vyskupijos prašymu, šiandien, rugsėjo 12 d., 
renkame aukas, skirtas “Šventąjai Žemei”. 
   Vokelius rasite bažnyčios prieangyje. Dėkui..

Mirties pranešimas 

a.a. JUSTINA DŪDIENĖ, 98 m.  
Paliko: dukras Sigitą Dūdaitę Huys ir Jolandą Dziengo, 
anūkus Julia Huys, Matthew Huys, Stephanie Dziengo, 

Melanie Dziengo ir proanūkus Aria, Mason ir Emery.  
Amžiną atilsį duok mirusiai, Viešpatie.



Sporto klubo “Aušra” 
 registracija internetu 

  Galite registruotis į krepšinio, lakroso ir 
stalo teniso treniruotes, kad galėtumėte 

dalyvauti dinamiškame 2021 - 2022 m. sportinių 
pramogų, treniruočių ir varžybų sezone. 
  Daugiau informacijos rasite mūsų tinklapyje: 
http://www.ausra.net/ 
 Taip pat žiūrėkite mūsų "Aušros" sporto klubo 
Facebook puslapį, kuriame rasite daugiau 
įdomių sporto žinių ir klubo naujienų. 
https://www.facebook.com/ausrasportsclub 

Ačiū, "Aušros" direktorių valdyba

“Kretingos” stovyklautojai ir 
v a d o v a i k v i e č i a V I S U S 

parapijiečius ir visus Prisikėlimo 
Parapijos draugus atsiliepti į “JERUSALEMA“ 
ŠOKIO IŠŠŪKĮ!  
  Sekmadienį, rugsėjo 26 d. po 11 v.r. 
Šv.Mišių —šokio pamoka ir bendra 
repeticija. 
  Sekmadienį, spalio 3 d. po 11 v.r. 
Šv.Mišių—šokame — ir p. Andrius filmuoja. 
Ateikite pasipuošę Lietuvos trispalvės 
spalvomis, lietuviška atributika.  
  Įsijungti gali kiekvienas—ir šokio meistras, 
ir tik pradedantis lakstyti, ir ratuotas - ir 
lazdelę nešinas.  Laikysimės visų COVID 19 
protokolų—dėvėsime kaukes, laikysimės 
atstumo ir saugosime vienas kitą!  
 Labai laukiame „volungiečių“, Aušros 
klubo sport ininkų , „gintar ieč ių“, 
„atžalyniečių“, Maironio mokyklos 
mokinių, kaimynų iš „Labdaros“ ir 
kiekvieno iš Jūsų!!!  
 Kas tai—“Jerusalema“?  
 Prieš metus, Pietų Afrikos didžėjus Master 
KG sukūrė muziką, prie kurios pritaikė 
senos afrikietiškos giesmės tekstą. Prigijo 
paprasti liaudies šokio žingsniai ir internete 
„Jerusalema“ paplito kaip vilties išraiška 
pandemijos sukaustytame pasaulyje. Šoko 
ir tebešoka medikai ir slaugytojai, mokiniai 
ir mokytojai, kariai ir ūkininkai, dvasininkai ir 
verslininkai. Šią vasarą—virtualioje Kretingos 
s t o v y k l o j e —šo ko m e i r m e s ! D a b a r 
kviečiame jus prisidėti prie mūsų padėkos, 
džiaugsmo vilties ir vienybės šokio.  
 Kaip tai atrodo? (čia tik vienas iš tūkstančių 
pavyzdžių YouTube) https://youtu.be/
6Zw0Jfl5_bE

Popiežius: esame Dievo vaikai 
  Krikščioniška tapatybė, kurią suteikia krikštas, tokia 
naujoviška, kad viršija visus skirtumus – tiek etninius 
religinius, tiek socialinius, nes krikštytieji, būdami 
Kristuje, yra naujas kūrinys. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus 
trečiadienio, rugsėjo 8-osios, bendrojoje audiencijoje atsivertęs 
aštuntąją katechezę apie apaštalo šv. Pauliaus Laišką galatams. 
  Popiežius komentavo laiško trečiojo skyriaus eilutes, kuriose 
sakoma: „Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir 
visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei 
žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei 
moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje! O jei priklausote Kristui, 
tai esate ir Abraomo palikuonys bei paveldėtojai pagal pažadą“ (Gal 
3, 26–29). 
  Tik atsiradus tikėjimui į Jėzų Kristų susikūrė ir radikaliai nauja 
sąlyga, leidžianti tapti Dievo vaikais. Tai nėra ta pati visiems, vyrams 
ir moterims, bendra Dievo Kūrėjo vaikų būsena. Pasak Pauliaus, 
tikėjimas leidžia tapti Dievo vaikais Jėzuje Kristuje. Tai nauja! 
Skirtumą sudaro buvimas Jėzuje Kristuje. Ne tik Dievo vaikai, kaip 
visi: visi mes, vyrai ir moterys – Dievo vaikai, visi, visų religijų 
tikintieji. Tačiau būti Jėzuje Kristuje – štai kas krikščionis išsiskiria iš 
kitų. Jėzus tapo mūsų broliu. Kas priima Kristų tikėjime, per Krikštą 
yra apvelkamas juo ir jo, kaip Dievo sūnaus, orumu. 
  Paulius savo laiškuose dažnai kalba apie krikštą. Anot jo, būti 
pakrikštytam reiškia veiksmingai ir realiai dalyvauti Kristaus 
slėpinyje. Kitame laiške (romiečiams) jis netgi tvirtina, kad per 
krikštą esame mirę su Kristumi ir su juo palaidoti, kad su juo 
gyventume. Tai krikšto malonė: dalyvauti Jėzaus mirtyje ir 
prisikėlime. 
  Krikštas nėra tiktai išorinė apeiga. Kas priima krikštą, tas yra 
perkeičiamas savo gelmėje, intymiausioje esybėje, įgyja naują 
gyvenimą, tokį, kuris leidžia kreiptis į Dievą ir jo šauktis kreipiniu 
„Tėve!“.   
  Apaštalas Paulius minėtame tekste aiškina apie tamprią vienybę tarp 
visų pakrikštytų, kad ir kokiai socialinei padėčiai jie priklausytų, nes 
kiekvienas iš jų, būdamas Kristuje, yra naujas kūrinys. Bet koks 
skirtingumas tampa antraeiliu, palyginus su Dievo vaikų orumu, nes 
Dievas per savo meilę įgyvendina tikrą ir esminę lygybę. Paulius, 
Laiške galatams rašydamas, kad „nebėra nei žydo, nei graiko“, iš 
tiesų maištauja etninėje religinėje sferoje, nes žydams priklausymas 
išrinktajai tautai buvo privilegija pagonių atžvilgiu. Nestebina, kad šis 
mokymas gali atrodyti kaip erezija. Taip pat ir antrasis sulyginimas – 
laisvųjų ir vergų – atskleidžia sukrečiančias perspektyvas. Antikos 
pasaulyje skirtingumas tarp vergų ir laisvų piliečių buvo gyvybiškos 
reikšmės, nes pastarieji galėjo džiaugtis visomis teisėmis, o vergams 
nebuvo pripažįstamas net žmogaus orumas. Taip yra dar ir šiandien. 
Milijonai žmonių neturi teisės į maistą, ugdymą, darbą. Jie yra 
naujieji vergai, gyvenantys paribiuose, visų išnaudojami. Ir šiandien 
egzistuoja vergovė, tačiau apie tai net nepagalvojame. Neneikime šių 
asmenų žmogaus orumo, sakė popiežius. 
  Lygybė Kristuje pašalina ir visus socialinius skirtingumus tarp 
dviejų lyčių, pripažįstant anuomet revoliucingą lygybę tarp vyro ir 
moters, kurios ir šiandien dar turime siekti. Kaip dažnai girdime, kad 
žeminamos moterys! Vyrai ir moterys turi tą patį orumą, tačiau ir 
šiandien tęsiasi moterų vergovė. Moterys neturi tų pačių galimybių, 
kokios suteikiamos vyrams. Turime išgirsti, ką rašo apaštalas Paulius: 
esame lygūs Kristuje Jėzuje! 
  Pranciškus kalbėjo apie tai, jog skirtingumai ir nesutarimai, kurie 
sukuria pasidalijimą, neturėtų rasti vietos tikinčiųjų į Kristų 
gyvenime. Mes pašaukti konkrečiai atskleisti ir iškelti visos žmonių 
giminės vienybę. Visa, kas aštrina žmonių skirtingumus, dažnai 
nusiritant iki diskriminavimo, visa tai Dievo akivaizdoje daugiau 
nebėra pagrįsta dėl per Kristų įvykusio išganymo. Svarbus tikėjimas, 
kuris reiškiasi per Šventosios Dvasios nurodytą vienybės kelią. Mūsų 
atsakomybė – ryžtingai eiti šiuo keliu, lygybės keliu, kurį nutiesė per 
Jėzų įvykęs išganymas. 
  Prieš suteikdamas palaiminimą ir visiems audiencijos dalyviams 
kartu sugiedojus „Tėve mūsų“ maldą, popiežius dar kartą kreipėsi 
prašydamas atminti Etiopijos gyventojus, kenčiančius nuo konflikto ir 
sunkios humanitarinės padėties.

http://www.ausra.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
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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.affiliatedinsurance.ca
http://www.prisikelimas.ca
mailto:resparish@prisikelimas.ca
http://www.prisikelimas.ca/lt/give

