
		Esant	COVID-19		
ir	jo	pasekmėms,		
rugsėjo	mėnesį	
Prisikėlimo	

parapijos	Raštinės		
DARBO	VALANDOS						

9	v.r.	-	2	v.p.p.

Sekmadienio	
Šv.Mišias	

transliuojame	
internetu	-		
https://

www.youtube.com/
channel/

UC63RnbJxiay0KXdU
fnA_c-g/.			

			Primename	ir	apie	
kitą	virtualaus	
bendravimo	
galimybę	:		

Internetinė	
svetainė:	

www.prisikelimas.ca	
Facebook	Grupė:	

https://
www.facebook.com/

groups/
prisikelimo.parapija	

		
Mišių	įrašai,	

transliacijos	https://
www.youtube.com/

channel/
UC63RnbJxiay0KXdU

fnA_c-g?	

Paieška:	Prisikelimo	
Parapija,	Tevai	
Pranciskonai	

 Šios dienos evangelijoje girdime Jėzų jau antrą kartą kalbantį 
apie Jo laukiančią mirtį. Bet Jo mokiniai to nesuprato. Jiems rūpi 
kas kita. Jie kelyje ginčijosi, kuris jų didžiausias. Jie vis dar 
nesuprato, kad jų pašaukimas ne valdyti, bet tarnauti. Tačiau 
Jėzus žinojo, apie ką jie kalbėjo ir ginčijosi. Pasišaukęs apaštalus, 
Jis jiems tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir 
visiems tetarnauja“. Jėzus bando juos pamokyti praktiškai, paima 
mažą vaiką, apkabina jį ir sako: „Kas vardan manęs priima tokį 
vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, 
bet tą, kuris yra mane siuntęs.“ 

 Ši pamoka skirta ne tik apaštalams, bet ir mums visiems. Mes taip pat nuo mažens 
esame linkę pasirodyti didesniais, linkę viešpatauti. Visas mūsų gyvenimas – tai nuolatinės 
varžybos dėl geresnės vietos. Tačiau „tapti paskutiniam“ reiškia neieškoti pripažinimo, kukliai 
vertinti save ir tarnauti kitiems. Turime ryžtis tapti visų tarnais, priimti visus kaip vaikelį, 
kuris niekuo negali atsilyginti. Ar tai įmanoma? Vien žmogaus jėgomis – ne. Tarno širdis – tai 
Jėzaus dovana. Prašykime šios dovanos. 
 Jungtinės Tautos Niujorke 1983 metais šventė savo 40 metų sukaktį ir ten dalyvauti 
buvo pakviesta Motina Teresė. Generalinis sekretorius Chavjeras Peresas de Kueljaras 
atsistojo, norėdamas visų tautų delegatams pristatyti Motiną Teresę. Jis tepasakė tik vieną 
sakinį: „Aš turiu garbę pristatyti galingiausią (most powerful) moterį pasaulyje.“ Visi žinome, 
kuo Motina Teresė pagarsėjo. 
 Eikime prie Jėzaus, mokykimės iš Jo, prašykime suteikti mums paprastumo ir 
tarnavimo dvasios. 

       †Vincas Kolyčius       Bernardinai.lt

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Henryką Maksymin      (K.Fialho) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Eugenijų Čuplinską      (šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Onutę Beresnevičienę      (B.Tamošiūnas) 
    †Stasį Prakapą       (O.Bansevičienė su šeima) 
    †Stasę ir Mečį Bušinskus      (M.Marcis) 
    †Teresę (1 m.) ir Kastulę (1 m.) Valinčiūtes  (R.J. Kuliešiai)   
    †Justiną ir Rūtą Kisielius     (šeima)   
    prašant sveikatos Ritai Birgiolas    (Stanevičių šeima) 
    prašant sveikatos parapijoje dirbantiems kunigams  (GJ)

Viešpats	palaiko	mano	gyvybę!

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 38 (3408) Rugsėjo 19 d. 2021 
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“Ateities	fondas”	-		$	321,604	
DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	rugsėjo	12	d.			

Parapijai	(35	vokeliuose)	-	$	2,025	
Be	vokelių	-		$	75.45	
Per	bankus	-	$	1,260	
eTransfer	-	$	600	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (rugsėjo 20): 7 v.v. †Joną 
Gudavičių (4 m.) (R.G.Gulyas); 
ANTRADIENIS (rugsėjo 21): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Stasę ir Mečį Bušinskus 
(JMČ); 
TREČIADIENIS (rugsėjo 22): 7 v.v. †Angeliką 
Sungailienę (J.Kurienė); 
KETVIRTADIENIS (rugsėjo 23): 7 v.v. †Stasį 
Prakapą (G.Matukas); †Leo ir Teresa Pereira; 
†Justiną Dūdienę (G.Matukas); 
PENKTADIENIS (rugsėjo 24): 7 v.v. †Joną ir 
Bronę Maziliauskus (I.Kavanagh); 
ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 25): 9 v.r. †Stasį 
Prakapą (Zubrickų šeima); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor” †Mečį ir Stasę Bušinskus (Vaškevičių 
šeima);  
SEKMADIENIS (rugsėjo 26): 9 v.r. už Brough, 
Černauskų ir Pranckevičius šeimų mirusius 
(S.Brough ir D.Pranaitis); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Joną Juodzevičių 
(Juodžių šeima); †Eugenijų Sičiūną (žmona); 
†Angeliką Sungailienę (Kubilių šeima); †Stasę 
ir Mečį Bušinskus (B.Kazlauskas); †Stasį 
Prakapą (Stanulių šeima); †Ireną Paškauskienę 
(1 m.) (Paškauskų ir Turczyn šeima); †Inocentą 
Jurcevičių (šeima); †Liudą Matuką (šeima); 
†Juozą Stankaitį (L.Sukauskienė).

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	
			11	v.r.	-	Danguolė	Lelienė,	Julija	Danaitienė,		
Danutė	Pranaitienė,	Adriana	Verbylienė,	

Audra	Rusinaitė,	Rasa		Šiaučiulytė,		
Elė	Stravinskaitė,	Monika	Sutkauskaitė	

	vargonininkė	-	Ilona	Beres

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

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

Šiandien, rugsėjo 19 d., kviečiame pabendrauti 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!

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.	

Mirties pranešimas 

a.a. RIMA KIAUPA, 84 m.  
Išlydėta iš mūsų bažnyčios rugsėjo 16 d.  

Amžiną atilsį duok mirusiai, Viešpatie.

   Padėkos diena yra metų laikas, kai mes švenčiame 
dėkingumą. Mes galvojame apie visus mums svarbius dalykus, 
tokius kaip mūsų šeima, draugai ir namai; viskas, kas verčia mus 
jaustis palaimintiems.  
  Prisikėlimo Parapija kviečia visus parapijiečius ir jų draugus 
parašyti nuoširdžius padėkos sveikinimus mūsų draugams 
„Labdaros“ slaugos namuose. 
  Jūsų sveikinimai suteiks Jiems laimę, džiaugsmo, dėkingumą, 
padrąsinimą ir artimo ryšio su mūsų bendruomene. 
  Savo namuose pagamintu ar parduotuvėje pirktu sveikinimo 
atviruku galite kreiptis kaip „Gerbiamoji“, „Gerbiamasis“, „Mieloji“, 
„Mielasis“, ir t.t. 
  Užbaigtus sveikinimo atvirukus galima palikti surinkimo dėžėje, 
kuri pastatyta šalia parapijos durių. 
 Lauksime Jūsų sveikinimų iki spalio 3 d., kad 
užtektų laiko karantinui ir darbuotojams įteikti 
juos gyventojams. 
  Jei turite klausimų, susisiekite su Vida - 
vidag@primus.ca 
             Dėkojame už Jūsų geraširdiškumą! 

mailto:vidag@primus.ca


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

	 	 	 	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.

“Kretingos”	 stovyklautojai	 ir	 vadovai	
kviečia	 VISUS	 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	
sportininkų,	 „gintariečių“,	 „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	stovykloje—šokome	ir	mes!	Dabar	
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 jaunimui:  
tikras originalumas –  

maištauti prieš laikinumo kultūrą 
 Po apsilankymo Košicės romų rajone 
kitame miesto pakraštyje esančiame stadione 
popiežius susitiko su Slovakijos jaunimo atstovais. 
Pirmiausia Šventasis Tėvas išklausė kelių jaunuolių 
liudijimus, po to, į juos atsakydamas, davė keletą patarimų. 
 Visų pirma popiežius prašė jaunimą nesubanalinti 
meilės, nes tikra meilė – tai kur kas daugiau, negu vien 
emocija ar susižavėjimas. Meilė nereiškia turėti viską iš 
karto, jai svetima vienkartinio naudojimo logika. „Meilė – 
tai ištikimybė, dovana, atsakomybė“, – sakė Pranciškus. 
 Kiekvienas žmogus yra dovana ir gali paversti savo 
gyvenimą dovana. Į savarankišką brandų gyvenimą 
žengiančio jaunimo laukia kiti žmonės, visuomenė, ypač 
vargstantieji jos nariai. Popiežius prašė svajoti apie grožį, 
kuris neapsiriboja išvaizda, madomis. Prašė svajoti sukurti 
šeimą, susilaukti vaikų ir juos auginti, praleisti gyvenimą 
dalijantis viskuo su artimu žmogumi, nesigėdijant savo 
silpnybių. Pagal svajones sprendžiame, kaip žiūrime į 
gyvenimą. Pasak popiežiaus, svajoti apie galingą 
automobilį, madingą suknelę ar nuotykių kupinas atostogas 
– tai ne didi svajonė. „Neklausykite tų, kurie jums kalba 
apie svajones, o parduoda iliuzijas“, – sakė Pranciškus.   
Žmogus yra sukurtas didesniam džiaugsmui: kiekvienas iš 
mūsų – unikalus ir yra pasaulyje tam, kad jaustųsi mylimas 
dėl savo unikalumo ir kad mylėtų kitus taip, kaip niekas 
kitas. Tikrasis originalumas šiandien, tikroji revoliucija – tai 
maištas prieš laikinumo kultūrą, tai peržengimas instinktų ir 
akimirkos ribų, tai meilė visam gyvenimui ir visa savo 
esybe. Popiežius prašė jaunimą neleisti, kad juos paveiktų 
tai, kas neteisinga, kad įkalintų liūdesys ar nusivylimas, 
prašė netikėti tais, kurie sako, kad niekas niekada 
nepasikeis. Pesimizmas – tai liga, kuri sendina žmogaus 
vidų. 
 Dalis kalbos taip pat buvo skirta tikinčiojo žmogaus 
gyvenimą nuolatos atnaujinančiam Dievo gailestingumui, 
kurio versmė yra Sutaikinimo sakramentas. „Duodu jums 
mažą patarimą: kiekvieną kartą po išpažinties kelias 
akimirkas pamąstykite apie gautą atleidimą. Saugokite tą 
ramybę širdyje, tą laisvę, kurią jaučiate viduje.“ Išpažintis – 
tai ne ėjimas pas teisėją, kuris su žmogumi suveda sąskaitas, 
bet pas Jėzų, kuris myli ir gydo. Išpažinties metu reikia 
pirmą vietą skirti Dievui. Jei jis yra pagrindinis veikėjas, 
tuomet išpažintis tampa džiaugsmo sakramentu. 
 Popiežius taip pat grįžo prie jam ypatingai brangios 
temos, kurią jis kartoja kone per kiekvieną susitikimą su 
jaunimu: prašė palaikyti artimus ryšius su savo seneliais, 
mokytis iš jų gyvenimo išminties.  
(JM / Vatican News)

https://youtu.be/6Zw0Jfl5_bE
http://www.ausra.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ausra.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/ausrasportsclub


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

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

