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          Kas galės išsigelbėti? 
 Net ir mokiniai pradžioje išsigando ir buvo sukrėsti. Ką gi išgirdę? 
Argi todėl, kad ir jie turėjo daug turto? Bet juk jie seniai paliko net ir 
prastus tinklus, ir pigias meškeres, ir paprastas valteles, kurias vienas 
t e t u r ė j o . Ta i k o d ė l i š s i g a n d ę s a k o : „ K a s g a l i b ū t i 
išgelbėtas“ (plg. Mk 10, 26)?          
 Būdami mokiniai, jie gerai išgirdo, ką Viešpats buvo neaiškiai 
pasakęs palyginimu, ir pajuto žodžių gilumą. Kadangi neturėjo turto, 
vylėsi būti išganyti, o kai suprato, kad nėra iki galo atsikratę aistrų (mat 
jie buvo ką tik pažinę mokslą ir neseniai įrašyti į Išganytojo būrį), buvo 

labai sukrėsti ir nusiminė nė ką mažiau už aną turtuolį, baisiai prisirišusį prie savo turtų, kuriuos 
vertino labiau už amžinąjį gyvenimą. Mokiniai išties turėjo dėl ko pajusti didžiausią baimę: jei ir 
tas, kuris turi daug turtų, ir tas, kas savo įsčiose nešiojasi aistras, yra turtingi, jie vienodai bus 
išvaryti iš dangaus karalystės. Mat išganymas yra skirtas tyroms ir beaistrėms sieloms.  
    O Viešpats atsako: „Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui“ (plg. Lk 18, 27). Tai ir vėl yra 
kupina didžios išminties: kai žmogus pats vienas vargsta ir stengiasi neturėti aistrų, jis nieko 
nepasiekia, o kai tampa aišku, kad jis to labai trokšta ir stengiasi, atėjus Dievo galios pagalbai, jis 
viską įveikia. Dievas įkvepia norinčias sielas. O jeigu veržlumas sumažėja, susilpnėja ir Dievo 
duota dvasia. Mat gelbėti tuos, kurie nenori būti išgelbėti būtų prievartos darbas, o tuos, kurie 
patys pasirinko išganymą – malonės. Dievo karalystė yra ne tinginių ir miegalių, bet „smarkieji ją 
sau grobia“ (Mt 11, 12).  
    Tik ši jėga yra graži, jėga, kuri taikoma Dievui ir grobia iš jo gyvenimą. O jis, pažindamas tuos, 
kurie tvirtai, net per jėgą, laikosi savo, nusileidžia ir pasiduoda. Nes Dievas džiaugiasi, kai yra taip 
nugalimas.  
           Klemensas Aleksandrietis, †apie 215

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Henryka Maksymiw      (Šiaučiulių šeima) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
   †Rimą Smalenską       (V.Puzeris) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Daną Beresnevičienę      (B.Tamošiūnas) 
    †Juozapą Šarūną (10 m.)      (R.Martis-Franitza) 
    †Algį Simanavičių (10 m.)      (šeima) 
    †Magdaleną ir Jurgį Stankaičius     (A.Ratavičius)  
    †Bronę ir Joną Greičiūnus      (šeima) 
    †Joną Pošką        (J.Magney) 
    prašant sveikatos Kazimierui Martusevičiui  (dukra Irma) 
    prašant Viešpaties palaimos parapijos kunigams  (Rūta G.)

Viešpatie,	mus	atgaivinki	savo	malone,	ir	džiūgausim,	kol	gyvuosim.
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PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
	 	 	 Paskutiniais	Ontario	 provincijos	 valdžios	 karantino	
nurodymais	 mūsų	 bažnyčioje	 leidžiama	 užimti	 90	

vietų,	įskaitant	kunigus	bei	atliekančius	muzikinę	tarnystę.	
	 	 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.	
………		 Rugsėjo	 22d.	 Ontario	 provincijoje	 įsigaliojęs	 įstatymas,	
susijęs	 su	 COVID	 vakcinacijos	 sertifikatų	 tikrinimu	 kai	 kuriose	
įstaigose	 ir	 patalpose,	 liečia	 ir	 Prisikėlimo	 parapijos	 nuomojamas	
patalpas.	Šiuo	metu	nuomojantys	sales	renginiams,	susirinkimams	
arba	 sporto	 treniruotėms,	 t.y.	 renginių	 organizatoriai,	 privalo	
pagal	 provincijos	 valdžios	 reikalavimus	 patikrinti	 dalyvių	
vakcinacijos	 sertifikatus	 bei	 tapatybės	 dokumentus,	 prieš	
įsileidžiant	į	patalpą.	
	 	 	 Naujas	 įstatymas	nėra	 taikomas	 bažnyčioms,	 ir	 nurodymai	 dėl	
dalyvavimo	 Šv.Mišiose	 išlieka	 tie	 patys	 –	 dėvėti	 kaukes,	
dezinfekuoti	rankas,	išlaikyti	2-ų	metrų	atstumą.	
	 Viešpaties	palaimos	ir		išlikime	maldos	vienybėje!

“Ateities	fondas”	-		$	322,204	
A.Mačiulis	-	$500		
DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	spalio	3	d.			
Parapijai	(39	vokeliuose)	-	$	1,520	

Be	vokelių	-		$	63.75	
Per	bankus	-	$	2,200	
eTransfer	-	$	750	

eTransfer	(Šv.Mišių	intencijai)	-	$	100	
DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (spalio 11): 7 v.v. †Stasį 
Prakapą (Balaišių šeima); 
ANTRADIENIS (spalio 12): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; 
TREČIADIENIS (spalio 13): 7 v.v. †Sonatą 
Ambrozaitytę (GJ);  
KETVIRTADIENIS (spalio 14): 7 v.v. 
†Angeliką Sungailienę (R.Stravinskas); †Juozą 
Svetlauską (G.Kobelskis); †Stasį Prakapą (Rūta 
G.); padėkos intencija, švenčiant Saulės ir 
Vytenio Radzevičių 60-metų vedybinį gyvenimą 
(O.Jurėnas); 
PENKTADIENIS (spalio 15): 7 v.v. †Juozą ir 
Sofiją Beliūnus (D.Steponaitis); †Ignacio Cheng 
(J.Pettitt); 
ŠEŠTADIENIS (spalio 16): 9 v.r. †Ireną 
Bičiūnienę (V.Zaleckaitė); 5 v.p.p. “Vilnius 
M a n o r ” † A n t o n i ną K r u l c i k i e nę , Če sę 
M a l i n a u s k a i t ę i r A n t a n ą M a l i n a u s k ą 
(E.Shishkus);  
SEKMADIENIS (spalio 17): 9 v.r. †Jennie 
Vitkūnas (šeima); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †I.Ignaitienę (dukros); †Eugenijų 
Sičiūną (žmona); †Praną (10 m.) ir Birutę (16 m.) 
Č e p o n k u s ( š e i m a ) ; † J u o z ą M o r k ū n ą 
(A.Morkūnas); †Marijoną ir Bronių Danilevičius 
(D.Danaitis); †Rimą Kiaupą (A.Kuolas); †Oną ir 
Antaną Strimaičius (šeima); †Stefaniją ir Antaną 
Dvaranauskus ir Paul Vela (M.V.); prašant 
sveikatos Ritai Birgiolas (Prakapų šeima); už 
Čuplinskų, Matulionių ir Stonkų gyvus ir 
mirusius šeimos narius (JMČ).

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

	vargonininkė	-	Ilona	Beres

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.	

SVEIKINAME Jaunavedžius  
Emmą Bubulis ir Alexander De Michele,  
 kurie priėmė santuokos sakramentą mūsų 

bažnyčioje, sumainydami vestuvinius žiedus, 
 šių metų spalio 7 d.  

Džiaugiamės ir linkime Dievo palaimos. 

  Spalio 17 dienai kviečiame užsisakyti lietuviško maisto 
IŠSINEŠIMUI NAMO. 
   Užsakymus PRAŠOME pasiimti lauke prie virtuvės durų, 
esančių prie stovėjimo aikštelės tarp 10 v.r. ir 1 v.p.p.  
  Maistą galite užsisakyti email Gražinai Valintienei, 
grazinav2@hotmail.com. Jei nusulaukiate patvirtinimo, 
skambinkite tel.: 647-869-6164. Savo užsakymuose nurodykite ko 
ir kiek norėsite ir būtinai nurodykite valandą, kurią norite 
pasiimti.  
  Maistas bus išduodamas TIK PAGAL IŠANKSTINIUS 
UŽSAKYMUS.   

mailto:grazinav2@hotmail.com


				Prisikėlimo	parapijos	“Labdaros	sekcija”	
	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.

Popiežius - 
religijos ir toliau tevykdo visapusiško ugdymo misiją 

  Spalio 5 d., minint Tarptautinę mokytojų dieną, Vatikane 
vyko tarpreliginis susitikimas „Religijos ir švietimas: 
pasaulinio susitarimo dėl ugdymo link“. Susitikimo dalyvius 
pasveikino popiežius Pranciškus. 
  Antradienio susitikimas – tai viena iniciatyvų, remiančių prieš 
dvejus metus popiežiaus Pranciškaus paskelbtą raginimą sudaryti 
pasaulinį ugdymo aljansą, kuris būtų  atsakas į mūsų laikais 
konstatuojamą kultūrinių ir antropologinių paradigmų kaitą. 
Popiežius siūlo ieškoti naujo visus įtraukiančio ugdymo kelio, kuris 
stiprintų brolystės ryšius visose žmonių gyvenimo srityse, sugrąžintų 
ugdymui ir švietimui prioritetinį vaidmenį. Dalis antradienio 
susitikimo dalyvių – tai tie patys religijų lyderiai ir atstovai, kurie 
dalyvavo pirmadienį vykusiame susitikime, skirtame mokslo ir 
religijų bendradarbiavimui gamtosaugos srityje – patriarchas 
Baltramiejus, didysis imamas Ahmadas Al-Tayyebas, Maskvos 
patriarchato atstovas metropolitas Hilarionas, Anglikonų Bažnyčios 
vadovas Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby. Pastarąjį 
popiežius Pranciškus antradienį priėmė ir atskiroje privačioje 
audiencijoje. 
  Kreipdamasis į antradienį Vatikane vykusio susitikimo dalyvius 
popiežius pirmiausia paminėjo šią dieną – spalio 5-ąją – minimą 
Tarptautinę mokytojų dieną. „Kaip religijų atstovai norime išreikšti 
savo artumą ir dėkingumą visiems mokytojams, o kartu ir rūpestį 
švietimu“, – sakė Pranciškus. 
  Popiežius priminė prieš dvejus metus – 2019 m. rugsėjo 12 d. – 
paskelbtą savo kreipimąsi į visus, kurie dirba įvairiose švietimo 
sferose ir jiems pasiūlytą pasaulinio susitarimo dėl ugdymo 
iniciatyvą, kad būtų formuojami brandūs žmonės, gebantys įveikti 
susiskaldymą ir susipriešinimą bei atkurti visuomenės santykių 
audinį, kad žmonija būtų broliškesnė. Dabar su tuo pačiu raginimu 
popiežius kreipėsi ir į religijų atstovus, nes, pabrėžė Pranciškus, 
„religijos visada buvo glaudžiai susijusios su ugdymu, religinę 
veiklą lydėjo švietimas, mokslinis darbas ir akademinė veikla“. 
  Jei praeityje religiniai skirtumai kurstė skirtingų religijų išpažinėjų 
priešiškumą, tai šiandien, pasak Pranciškaus, įvairių religijų tikintieji 
savo skirtumus supranta kaip skirtingus būdus būti ištikimiems 
Dievui. Skirtingų religijų išpažinėjai gali taikiai sugyventi vieni kitus 
gerbdami. Būtent čia iškyla pareiga taip ugdyti jaunos kartos 
žmones, kad Dievo vardas niekada nebūtų naudojamas smurtui ir 
neapykantai prieš kitas religines tradicijas pateisinti, pareiga smerkti 
visas fanatizmo ir fundamentalizmo formas ir ginti kiekvieno 
žmogaus teisę gyventi pagal savo sąžinę. 
  Jei praeityje etninės, kultūrinės, politinės, religinės ir kitos 
mažumos buvo diskriminuojamos, šiandien mes norime būti 
kiekvieno žmogaus tapatybės ir orumo gynėjais ir mokyti naująsias 
kartas priimti visus. Čia irgi matome didžiulę ugdytojams skirtą 
atsakomybę: ugdyti priimti kitą tokį, koks jis yra, nieko neteisiant ir 
nesmerkiant. 
  Jei praeityje ne visada buvo gerbiamos moterų, vaikų ir 
silpniausiųjų teisės, tai šiandien esame pasiryžę tvirtai ginti šias 
teises ir mokyti naująsias kartas būti bebalsių balsu, sakė Pranciškus. 
Jei praeityje toleravome mūsų bendrų namų grobstymą, tai šiandien, 
geriau suvokdami savo, kaip Dievo mums patikėtos kūrinijos 
sergėtojų, vaidmenį, norime būti gamtos balsas ir mokyti naująsias 
kartas blaivesnio ir ekologiškai tvaresnio gyvenimo būdo. Todėl 
ugdymo procesas turi įdiegti meilę mūsų motinai Žemei, nešvaistyti 
maisto ir išteklių, taip pat labiau dalytis gėrybėmis, kurias Dievas 
davė mums visiems. 
  Šiandien įsipareigokime, ragino popiežius, kad mūsų religinės 
tradicijos, kurios daug prisidėjo prie ugdymo ir švietimo, ir toliau 
vykdytų visapusiško, integralaus ugdymo misiją, lavintų galvą, 
rankas, širdį ir sielą, skelbtų visą žmogaus grožį. (Vatican News)

 Prisikėlimo parapija norėtų padėkoti 
kiekvienam iš Jūsų, dalyvavusiam rašant 

gražius, nuoširdžius Padėkos dienos 
sveikinimo atvirukus mūsų 

draugams ,,Labdaros” slaugos namuose. 
 Per Jūsų meilę, gerumą ir dosnumą 

mes, kaip parapijiečių bendruomenė, 
susibūrėme, kad per Padėkos dienos šventę 
atneštume šilumą ir artumą tiems, kuriems 

jos labiausiai reikia. 
     Dėkui…

Padėkos	malda…	

Viešpatie	brangiausias	Dieve	
Dėkoju	už	šią	dieną,	

	kad	galėjau	būti	su	Tavim	
Matyti	saulės	patekėjima	ir	saulėlydį	

Dėkoju	už	orą,	kuriuo	kvėpuoju,	
Dėkoju	už	vandenį,	kuriuo	gaivini	Tu	mane,	

Dėkoju	už	duoną	kasdieninę,		
kuria	maitini	mane	ir	mano	šeimą		

ir	visus	pasaulio	žmones	
Dėkoju	už	visus	mokytojus,		

sutiktus	savo	kelyje,		
nes	per	juos	atėjo	išmintis	

Dėkoju	Viešpatie,	kad	leidai	būti	žmogumi	
Dėkoju	už	Šeimos	Šventovę,	per	kurią	aš	
supratau,	kokia	mano	gyvenimo	prasmė	
Dėkoju	Motinai	Žemei,	kad	ji	maitina		

mane	ir	mano	šeimą	
VIEŠPATIE	AČIŪ	TAU	UŽ	VISKĄ	

Aš	ir	vėl	noriu	atsibusti	ryte	saulei	tekant		
ir	vėl	noriu	būti	su	TAVIM..	

						SU	PADĖKOS	DIENA!



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

