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 Kaip iš Evangelijos matome, apaštalai Jokūbas ir Jonas dar 
svajoja apie pasaulinę galybę ir prašo Jėzaus, kad jiems duotų 
garbingas vietas. Tai aiškiai parodo, kad valdžią jie suprato 
anaiptol ne kaip tarnystę. Du apaštalai norėjo valdžios  sau, o 
likusieji dešimt jiems to pavydėjo. Tarnaujanti valdžia stengiasi 
atsiliepti į jai patikėtų žmonių poreikius. Tarnavimo nuostata 
prasideda širdyje: tai pagarbus dėmesys kitam žmogui, jo 
vargams ir poreikiams. 
 Indų poetas ir rašytojas Rabindranath Tagore 1913 metais 

laimėjo Nobelio literatūros premiją. Po to jis parašė trumpą poemą: „Aš miegodamas sapnavau, 
kad gyvenimas yra Džiaugsmas; pabudęs suvokiau, kad gyvenimas yra Tarnavimas; pradėjęs 
dirbti netikėtai atradau, kad Tarnavimas yra Džiaugsmas“. 
 Jėzus švelniai jiems pareiškia: „Nežinote, ko prašote“. Norėti Kristaus draugystės reiškia 
sekti Jį ne tik Palmių sekmadienį, bet ir kančios penktadienį. Prigimtis trokšta garbės, malonumų, 
patogumų, linksmybių. „Duonos ir žaidimų“ - kažkada šaukė senosios Romos gyventojai. Ar ne 
tokie esame ir mes? Kas iš mūsų noriai klauso žodžių apie kryžių? Jėzus kalbėjo: „Kas neima savo 
kryžiaus ir neseka paskui mane - nevertas manęs“. Kokie svetimi šie žodžiai pasauliui. Kiekvienas 
numirimas sau dėl Dievo karalystės artina mus prie Jėzaus ir suteikia paguodą dėl Jo artumo. 
Jėzus niekada neprašo iš mūsų daugiau, nei suteikia jėgų. Jėzus nusako savo misiją tardamas: 
„Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kaina 
daugybę išpirktų“. To Jis laukia iš apaštalų ir iš kiekvieno iš mūsų. Užtat minint Misijų 
sekmadienį  popiežius pal. Jonas Paulius ll ir dabartinis popiežius Pranciškus ragina mus visus 
būti misionieriais, nebūtinai pamokslauti, bet gyventi krikščionišką gyvenimą - būti kaip rožė. 
Rožė nepamokslauja, bet visi stebisi jos grožiu.  
 Neieškokime garbės ir pripažinimo, bet teišlieka  mūsų sąmonėje Jėzaus žodžiai: „Jei kas 
trokšta būti pirmas, tebūna paskutinis ir visiems tetarnauja“. 
          †Vincas Kolyčius      Bernardinai.lt

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   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.) Čeponkus   (šeima) 
    †Juozą Morkūną       (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.) 
    †Rimantą Urbonavičių (1 m.)    (M.Urbonavičienė) 
    prašant sveikatos Ritai Birgiolas     (Prakapų šeima) 
    už Čuplinskų, Matulionių ir Stonkų gyvus ir mirusius šeimos narius (JMČ)

Viešpatie,	būk	tu	mums	gailestingas,	mes	gi	taip	tavim	tikim.
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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	
DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	spalio	10	d.			
Parapijai	(42	vokeliuose)	-	$	1,465	

Be	vokelių	-		$	40	
Per	bankus	-	$	1,660	
eTransfer	-	$100	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (spalio 18): 7 v.v. †Rožę 
Kuliešienę (I.Kavanagh); †Romą Tumpą (1 m.) 
(L.Tumpa); 
ANTRADIENIS (spalio 19): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Eugenijų Čuplinską (šeima); 
TREČIADIENIS (spalio 20): 7 v.v. †Bronę Vilkus 
(šeima); už Orvidų šeimos mirusius (Z.Augaitienė su 
šeima);  
KETVIRTADIENIS (spalio 21): 7 v.v. †Balį ir 
Klementiną Poškus (testamentu); †Mariją ir Bronių 
Karasiejus (J.R.Karasiejai); †Stasį Prakapą 
(R.Stravinskas); †Mečį ir Stasę Bušinskus (Rūta G.); 
PENKTADIENIS (spalio 22): 7 v.v. †Alfonsą ir 
Birutę Juozapavičius (G.R.Petrauskas); †Samuelį 
Ratavičių (Z.Augaitienė su šeima); 
ŠEŠTADIENIS (spalio 23): 9 v.r. už Krasauskų 
šeimos mirusius (O.Krasauskienė); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor” †Teofilę Kobelskienę (Vaškevičių šeima);  
SEKMADIENIS (spalio 24): 9 v.r.; 11 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius; †Albiną ir Juozą 
Kriaučiūnus (O.Balsienė su šeima); †Eugenijų 
Sičiūną (žmona); †Joną Stanaitį (I.J.Stanaitis); už 
Lukoševičių ir Povilaičių šeimos mirusius (Kubilių 
šeima); †Stasį Prakapą (S.Piečaitienė); †Silviją 
Freimanienę ir Ritą Radžiūnaitę (R.Bukšaitis); 
specialia intencija - linkint sveikatos (Daiva); 
†Liudą Matuką (šeima); †Justiną Dūdienę 
(G.Ignaitis); †Mečį ir Stasę Bušinskus (N.Ruslys); 
†Aleksandrą (10 m.) ir Vytautą (9 m.) Bubelius 
(šeima).

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

			11	v.r.	Gražina	Adie,	Danguolė	Lelienė,		
Laima	Underienė,	Julija	Danaitienė,		

Žibutė	Janeliūnienė,	Dana	Pranaitienė,	
Gintas	Neimanas,	Gintas	Neimanas,	jaun.		

	Romas	Puteris,	Romas	Krasauskas,	
Ted	Chornomaz,	Taras	Chornomaz	

	vargonininkė	-	Ilona	Beres

ŠIANDIEN,	10	v.r.	parapijos		posėdžių	kambaryje	-	
	Pirmos	komunijos	registracija	ir	pamokos.	

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.	

 Kviečiame užsisakyti IŠ ANKSTO lietuviško maisto 
IŠSINEŠIMUI NAMO. Maistas bus ruošiamas kiekvieną 
sekmadienį. 
   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.

Popiežiaus katechezė:  
laisvė reikalauja gerbti kitus 

 Tęsdamas pastarųjų savaičių katechezių 
ciklą apie šv. Pauliaus laišką galatams, šio 
trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams 
popiežius kalbėjo apie Kristaus padovanotos 
laisvės santykį su žmonių kultūrine tapatybe. 
 Paskutinėse keliose katechezės apie laišką galatams 
dėmesys buvo sutelktas į tai, ką šv. Paulius laiko laisvės esme, 
– į žinią, kad Jėzus Kristus savo mirtimi ir prisikėlimu 
išvadavo žmogų iš nuodėmės ir mirties vergijos, sakė 
Pranciškus pradėdamas katechezę. Kitaip tariant, esame 
laisvi, nes esame išvaduoti, kad mus išlaisvino malonė ir 
meilė, kuri yra naujas ir aukščiausias krikščioniškojo 
gyvenimo įstatymas. 
 Dabar popiežius ragino pasvarstyti, kaip šis naujas 
gyvenimas skatina visų tautų ir kultūrų žmones atsiverti 
didesnei laisvei ir kaip mus, tikinčiuosius, skatina būti 
atviresniems visoms tautoms ir kultūroms. Iš tiesų, pasak 
Pauliaus, tie, kurie priėmė Kristų, neskirsto žmonių į žydus ir 
pagonis. Žmonių kilmė jiems nesvarbi. Svarbus vien 
tikėjimas, kuris pasireiškia meile (plg. Gal 5, 6). Pauliaus 
priešininkai puolė jį dėl šios naujovės, teigdami, kad jis ėmėsi 
tokios pozicijos iš pastoracinio oportunizmo, norėdamas 
visiems įtikti, sumenkindamas tradicijos reikalavimus. 
Popiežius atkreipė dėmesį, kad panašaus priešinimosi 
Evangelijos naujumui netrūksta ir mūsų dienomis, o Pauliaus 
pavyzdys rodo, kad toks priešiškumas turi ilgą istoriją. Tačiau 
Paulius netyli ir atvirai sako, kad, jei jis stengtųsi įtikti 
žmonėms, negalėtų savęs vadinti Kristaus tarnu. 
 Pauliui priimti tikėjimą į Kristų nereiškia atsisakyti 
savo kultūros ir tradicijų, bet tik atmesti tai, kas gali trukdyti 
Evangelijos naujumui ir tyrumui. Viešpaties mirtimi ir 
prisikėlimu padovanota laisvė neprieštarauja mūsų kultūroms 
ir tradicijoms, bet į jas įneša išlaisvinančio naujumo. Krikštu 
padovanota laivė suteikia mums Dievo vaikų orumą, kad, 
likdami tvirtai įsišakniję savo kultūrose, kartu atsivertume 
tikėjimo visuotinimui, kuris įžengia į kiekvieną kultūrą, 
atpažįsta joje esančius tiesos daigus ir juos augina, padeda 
išsiskleisti juose glūdinčiam gėriui. 
 Pasak popiežiaus Pranciškaus, pašaukimas į laisvę 
paaiškina tikrąją Evangelijos įkultūrinimo prasmę: turime 
skelbti Kristaus Gerąją Naujieną gerbdami tai, kas kitose 
kultūrose yra gera ir tikra. Tai nėra lengva. Esame gundomi 
kitiems primesti savo gyvenimo modelį, tarsi jis būtų pats 
tobuliausias. Kiek daug klaidų buvo padaryta evangelizacijos 
istorijoje, kai norėta primesti tik vieną kultūrinį modelį! 
Kartais net buvo imamasi smurto. Taip Bažnyčia neteko 
daugybės turtų, kuriuos galėjo jai duoti evangelizuojamų tautų 
kultūros. 
 Trumpai tariant, sakė Pranciškus, Pauliaus skelbiama 
laisvės vizija suteikia pareigą gerbti kiekvieno asmens 
kultūrinę kilmę. Štai ką reiškia vadintis katalikais, kalbėti apie 
Katalikų Bažnyčią! Tai reiškia, kad Bažnyčia savo prigimtimi 
yra atvira visoms visų laikų tautoms ir kultūroms, nes Kristus 
gimė, mirė ir prisikėlė už visus. Antra vertus, negalime 
užmiršti, kad kultūros keičiasi. Jei to nesuprastume ir apie 
tikėjimą kalbėtume taip, kaip kalbėjome praėjusiais amžiais, 
naujos kartos žmonės nesuprastų mūsų. Krikščioniškoji laisvė 
reiškia ne statišką, bet dinamišką gyvenimo ir kultūros viziją. 
Todėl mes nesisaviname laisvės, bet ją suprantame kaip 
dovaną, kurią reikia saugoti. Mums suteikta laisvė reikalauja, 
kad nestovėtume vietoje, bet nuolat keliautume ir siektume 
jos pilnatvės. (JM / Vatican News)

SVEIKINAME		
Adrien	ir	Evelina	Roireau,		

Brayden	ir	Brandyn	Levišauskus				-		
įžengusius	per	Krikšto	sakramentą		į	
mūsų	krikščionių	bendruomenę.		

Džiaugiamės	kartu	su	Jumis,		ir	Jūsų	
šeimomis,	ir	prašome	Dievo,	kad	laimintų		

kiekvieną	Jūsų	gyvenimo	žingsnį.	

Spalio	24	d.,	sekmadienį,	bažnyčia	švenčia		
Pasaulinę	misijų	dieną	(World	Mission	Sunday).		
Kviečiame	visus,	pagal	Jūsų	išteklius	-	paremti.			

Vokelius,	skirtus	vajui,	rasite	bažnyčios	prieangyje.			
	 	 	 	 	 Dėkui…

PARAPIJOS	“LABDAROS”	SEKCIJA	IR	COVID-19	
	 	 Prisikėlimo	 parapijos	 “Labdaros"	 Sekcija	 labai	
apgailestauja,	 kad	 dėl	 Covid-19	 pandemijos	 mūsų	
naudotų	 rūbų	 ir	 daiktų	 išpardavimai	 greitu	 laiku	
nenumatomi.	
	 	Daiktai,	kurie	buvo	suvežti	 į	parapiją	po	paskutinio	
i špardav imo,	 buvo	 pask i r s ty t i	 i r	 nuvežt i	
organizacijoms:	 Dr.	 Simone	 Food	 for	 Children,	
Salvation	 Army,	 Good	 Shepherd	 Refuge,	 Vilnius	
Manor,	 Lithuanian	 Museum	 and	 Archives	 ir	
“Kretingos"	stovykla.		
	 D ė k o j ame	 V a l e i	 B a l i ū n i e n e i ,	 L i l e i	
Laurinavičienei	 ir	 br.	 Aurelijui	 Kasparavičiui	 už	 jų	
talką.	
	 Parapijiečiams,	 norintiems	 paaukoti	 savo	
daiktus,	 siūlome	 juos	 vežti	 į	 Dr.	 Simone	 Food	 for	
Children	(1258	Lakeshore	Road,	East)	arba	į	Salvation	
Army	(1458	Dundas	Street,	East)		-	Mississauga.	
	 Šiuo	 metu	 mes	 NEGALIME	 priimti	 daiktų	
išpardavimams.	 Negendamas	 maistas,	 kuris	
renkamas	 alkaniems,	 vežamas	 į	 Haven	 on	 the	
Queensway	 (FOOD	 BANK)	 ir	 St.	 Francis	 Table.	
Negendamo	maisto	vajų	tęsim	ir	toliau.	

	Ačiū	VISIEMS,		
kurie	prisideda	prie	artimo	meilės	darbo!



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

