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XXVII Eilinis sekmadienis- B
Šios dienos Evangelija pabrėžia ypač aktualų santuokos klausimą. Fariziejų
klausimas: "Ar galima atleisti žmoną?", rodo, kad išsiskyrusios šeimos- ne tik
mūsų- bet ir visų laikų problema. Jėzus jiems atsakė: "Ką Dievas sujungė,
žmogus teneperskiria". Ar šie žodžiai neatrodo per daug griežti, ypač jei patys
esame išsiskyrę, ar kurio nors mūsų šeimos nario ar draugo šeima yra
subyrėjusi? Tačiau tai ne Bažnyčios, bet Jėzaus žodžiai. Tikime Dievo galia
gydyti net pačias didžiausiais santuoką slegiančias problemas. Visi žinome,
kad skyrybos palieka gilias žaizdas.
Pabandykime suprasti išsiskyrusių porų problemas ir skausmą. Didžiais
idealais, džiaugsmu bei optimizmu prasidėjusi bendrystė kartais virsta
atmetimu, nepasitikėjimu, pykčiu. Buvęs "vienas kūnas" perplėšiamas pusiau,
o tai sužeidžia ne tik sutuoktinius, bet ir kitus šeimos narius. Ar Jėzus
negailestingai smerkia šiuos žmones? Neturime pamiršti, kad Jis myli ir išsiskyrusius. Jis dalijasi
jų skausmu ir kenčia kartu su jais. Jėzus nenori sugniuždyti žmones, rodydamas jiems vien tai, kas
bloga. Jis priima mus tokius, kokie esame ir siūlo išgydymą bei atnaujinimą.
Mūsų laikų pasaulis kaltina Bažnyčią, kad ji nelanksti, pasenusi. Bet ar gali Bažnyčia keisti
Kristaus patvarkymus : "Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria." Pal. Jonas Paulius ll pabrėžė,
kad jei renkamasi santuoka, ji turi būti tokia, kokią iš pradžių numatė Kūrėjas. Tai ypač aktualu
šiandien, kai vyksta tiek daug diskusijų, kas yra šeima.
Nesmerkime išsiskyrusių šeimų, arba šeimų su problemomis. Stengkimės parodyti jiems meilę ir
supratimą, net pagalbą. Ar gyvename santuokoje, ar esame išsiskyrę, ar vieniši- visiems mums
reikia Dievo išgydymo. Mūsų Tėvas nori išgydyti visų sutuoktinių, taip pat ir išsiskyrusiųjų
žaizdas. Jėzus nori mus sutaikinti, perkeisti ir siųsti skelbti Jo karalystę, kad ir kokia buvo mūsų
praeitis. Jis nori uždėti ant mūsų rankas ir mus palaiminti.
Viešpatie Jėzau, padėk mums įveikti visus susiskaldymus. Išliek savo malonę kiekvienai
išsiskyrusiai šeimai. Gydyk jas ir atnaujink jų viltį. Tavo meilė tesilieja į mus ir per mus, kad
būtume Tavo liudytojai.
†Vincas Kolyčius
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Telaimina mus Dievas visą mūsų gyvenimą

SEkmadienio Šv. Mišios
9 v.r. †Mečį ir Stasę Bušinskus
11 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius
†Adomą ir Ramutę Grigonius; †Praną ir Juzę Žaliauskus
†Eugenijų Sičiūną
†Juozą Balsį
†Katariną ir Juozą Ališauskus
†Ireną Beresnevičiūtę-Jurkienę
†Marytę Skrinskienę
†Filomeną Mačiulienę
†Vandą Saulėnas (2 m.)
prašant sveikatos Kazimierui Martusevičiui
prašant sveikatos Laimai Mickevičienei

(S.Brough ir D.Pranaitis)
(A.Grigonis)
(žmona)
(šeima)
(J.D.Didžbaliai)
(B.Tamošiūnas)
(Stanulių šeima)
(šeima)
(R.Saulėnas)
(dukra Irma)
(D.A.Garšvos)

Pirmos komunijos
registracija ir
pamokos prasidės
spalio 17 d., 10 v.r.
parapijos posėdžių
kambaryje.
Sutvirtinimo
sakramento
registracija ir
pamokos prasidės
spalio 24 d., 10 v.r.
parapijos posėdžių
kambaryje.
Labai PRAŠOME
visų dėvėti kaukes ir
dezinfekuoti rankas.

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

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS
PIRMADIENIS (spalio 4): 7 v.v. specialia
intencija (NN); už parapijoje dirbančius kunigus
(O.Torres);
ANTRADIENIS (spalio 5): 7 v.v. už gyvus ir
mirusius geradarius; †Stasį Prakapą (šeima);
TREČIADIENIS (spalio 6): 7 v.v. †Joną
Petrauską ir Aldoną Petrauskienę Norkienę
(G.R.Petrauskai); †Francis Joseph Pettitt
(J.Pettitt);
KETVIRTADIENIS (spalio 7): 7 v.v. už
Tamkevičių šeimos mirusius (O.Krasauskienė);
†Gintą Valaitį (R.Stravinskas); †Vladą ir Stasį
Vydmantus (GJ); †Salomėją Poderienę (šeima);
PENKTADIENIS (spalio 8): 7 v.v. †Albiną ir
Juozą Buožius (K.Buožis); †Stasį Prakapą
(Čuplinskų šeima);
ŠEŠTADIENIS (spalio 9): 9 v.r. †Magdaleną ir
Antaną Daukšas (šeima); 5 v.p.p. “Vilnius Manor”
†Bronę Vilkienę (Pečiulių šeima);
SEKMADIENIS (spalio 10): 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 (GJ).

“Ateities fondas” - $ 321,704
DĖKUI JUMS…
“Kai būnam dosnūs, duodi mums gausiai” Šv.Pranciškaus malda

Savaitinė rinkliava rugsėjo 26 d.
Parapijai (42 vokeliuose) - $ 1,940
Be vokelių - $ 42.60
Per bankus - $ 1,490
eTransfer - $ 100
DĖKUI remiantiems parapijos veiklą

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!
Dėkojame bankui RCU
už $8,000 indėlį į automobilių
stovėjimo aikštelės atnaujinimą.

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 Jūsų
draugus parašyti nuoširdžius padėkos sveikinimus mūsų
draugams „Labdaros“ slaugos namuose.
Jūsų sveikinimai suteiks Jiems laimę, džiaugsmą,
dėkingumą, padrąsinimą ir artimo ryšį 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 priešais parapijos duris.
Šį sekmadienį, spalio 3 d., paskutinė diena
atnešti sveikinimo atvirukus. Tai suteiks pakankamai laiko,
kad Jūsų kortelės būtų karantine ir darbuotojai
galėtų įteikti gyventojams.
Jei turite klausimų, susisiekite su Vida vidag@primus.ca
Dėkojame už Jūsų geraširdiškumą!

ŠV.PRANCIŠKAUS MALDA
Viešpatie,
Padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu.
Leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta;
Santaiką, kur vyrauja barniai; Vienybę, kur
gresia skilimas; Tikėjimą, kur kankina abejonės;
Tiesą, kur viešpatauja klaida;
Viltį, kur braunasi nusiminimas;
Džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
Šviesą, kur užgulusios tamsybės.
Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau:
Kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
Kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
Kitus mylėti, o ne pats būti mylimas;
Nes kas duoda - gauna, Kas atleidžia - tam
atleidžiama, Kas miršta - tas gimsta amžinai gyventi.
Amen
Visus Jus, MIELI PARAPIJIEČIAI,
su ŠV.PRANCIŠKAUS švente!

ŠIANDIEN - rinkliava SHARELIFE vajui.
Vokelius, skirtus vajui, rasite bažnyčios rieangyje.
Kviečiame visus, pagal Jūsų išteklius, paremti
Toronto arkivyskupijos palaikomas organizacijas,
pasinaudojant vokeliais arba aukoti internete
www.archtoronto.org “DONATE NOW” ir pasirinkti
“Sharelife parish’s campaign”.
Dėkojame už paramą ShareLife.
ŠIANDIEN, spalio 3 d. po 11 v.r.
Šv.Mišių “Kretingos” stovyklautojai ir
vadovai kviečia VISUS parapijiečius ir
visus Prisikėlimo Parapijos draugus atsiliepti į
“JERUSALEMA“ ŠOKIO IŠŠŪKĮ!
—šokame — ir p. Andrius filmuoja.
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
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.

Trečiadienio katechezė: nuteisinti Kristaus dėka
Apaštalas šv. Paulius primygtinai tvirtina, jog
nuteisinimas ateina iš tikėjimo į Kristų. Tačiau nelengva
išsamiai aptarti tikėjimui tokį svarbų terminą, kaip
„nuteisinimas“, trečiadienį sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas
katechezes apie apaštalo šv. Pauliaus Laišką galatams.
(Broliai,) esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau
nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne,
gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save
už mane. (Gal 2, 19–20)
Kas yra nuteisinimas? Mes, būdami nusidėjėliai, tapome teisiais.
Kas mus padarė teisiais? Kas slypi už šio termino, tokio svarbaus
mūsų tikėjimui? Galime su apaštalu šv. Pauliumi sakyti, kad
nuteisinimas yra Dievo gailestingumo, suteikiančio atleidimą,
pasekmė. Mūsų Dievas yra toks geras, jis – gailestingas, kantrus,
kupinas gerumo, nuolat atleidžia. Atleidžia ir nuteisina Dievas per
Kristų, jis daro tai kiekvienam nuo amžių pradžios. Toks yra
Dievo gailestingumas, kuris atleidžia, sakė popiežius. Dievas per
Jėzaus mirtį mums padovanojo atleidimą ir išganymą. Šitaip
nuteisinti, mes – nusidėjėliai – esame Dievo priimti ir su juo
sutaikinti. Tarsi sugrįžtume į buvusį pirmykštį santykį tarp Kūrėjo
ir kūrinio, koks buvo dar prieš neklusnumo nuodėmę. Todėl Dievo
nuteisinimas mums leidžia susigrąžinti nekaltumą, prarastą su
nuodėme. Tačiau kaip įvyksta nuteisinimas? Pasak Pranciškaus,
atsakymas į šį klausimą yra tolygus naujam Pauliaus mokymo
atradimui: nuteisinimas įvyksta per malonę, vien tik per malonę!
Apaštalas visuomet prisimena jo gyvenimą pakeitusią patirtį
Damasko kelyje – susitikimą su Prisikėlusiuoju. Jis buvo išdidus,
religingas ir uolus, įsitikinęs, jog griežtas įsakymų laikymasis
laiduoja teisumą. Tačiau dabar jis yra Kristaus nugalėtas, tikėjimas
perkeitė jo gelmes ir leido atrasti tiesą, kuri ligi tol buvo paslėpta;
ne mes patys savo pastangomis tampame teisūs, o Kristus, kuris
per savo malonę mus padaro teisiais. Todėl Paulius, kad galėtų
visiškai pažinti Kristaus slėpinį, ryžtasi atsisakyti viso to, kas ligi
tol jį praturtino, nes atrado, kad tik Dievo malonė jį išgelbėjo.
Tikėjimas apaštalui Pauliui yra visa apimantis, paliečia kiekvieną
tikinčiųjų gyvenimo momentą ir aspektą: nuo krikšto iki išėjimo iš
šio pasaulio, viskas persunkta tikėjimo į išganymą dovanojančio
Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Nuteisinimas tikėjimu pabrėžia
malonės pirmumą, Dievo suteikiamą besąlygiškai visiems
tikintiems į jo Sūnų.
„Negalima sakyti, kad Pauliui Mozės
įstatymas nebeturi vertės“, – pridūrė Pranciškus, įstatymas išlieka
kaip Dievo neatšaukiama dovana – ji šventa! Ir mūsų dvasiniam
gyvenimui svarbu laikytis įsakymų, bet ir čia negalime pasitikėti
vien tik savo pastangomis: būtina Dievo per Kristų suteikiama
malonė. Iš jo gauname veltui dovanojamą meilę, kuri leidžia ir
mums konkrečiai mylėti.
Popiežius Pranciškus priminė šv. Jokūbo mokymą, jog žmogus
nuteisinamas darbais, o ne vien tikėjimu. Kaip kūnas be dvasios
miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Nuteisinimas, jei
nesužydi mūsų darbais, liks po žeme, tarsi negyvas. Jis yra, bet
mes turime jį atgaivinti savo veikimu. Jokūbo tezė apima ir
Pauliaus mokymą. Jie abu mano, kad tikėjimas reikalauja būti
aktyviais mylint Dievą ir artimą. Dievo meilė mus visus išgelbėjo
ir visus nuteisino dovanai.
Nuteisinimas priklauso ilgai išganymo istorijai, liudijančiai Dievo
teisingumą.
Popiežius prašė atminti – Dievo artumą, atjautą ir švelnumą.
Dievas visuomet yra arti mūsų, jis užjaučia ir yra švelnus. Būtent
nuteisinimas yra pats didžiausias Dievo artumas mums, pati
didžiausia Dievo atjauta mūsų, atžvilgiu ir pats didžiausias Tėvo
švelnumas. Nuteisinimas yra Kristaus dovana, būtent jo mirtis ir
prisikėlimas padaro mus laisvus.
Pasak popiežiaus, tikėjimo šviesa leidžia pripažinti, koks
begalinis Dievo gailestingumas yra malonė, veikianti dėl mūsų
gėrio.
Ženkime pirmyn su šiuo pasitikėjimu: visi buvome nuteisinti ir
esme teisūs Kristuje. Turime įgyvendinti tą teisingumą savo
veiksmais, sakė popiežius Pranciškus.

Parapija nėra atsakinga už
užsakytas reklamas ar skelbimus
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

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.

Lina Kuliavas - Sales Representative

Royal LePage Real Estate Services Ltd.,
Brokerage

416-762-8255 bus // 416-616-1600 cell

Lina@Kuliavas.com

SPECIAL OFFER 1-Year GIC

1.25%

1.5%

1.99

%

416.207.9239

pasiūlymas
%

1.80

Specialus
pasiūlymas

* Normos
4 METŲ
gali būti

%
keičiamos
2.00

2.49%

3 METŲ UŽDARAS
k

k
For more
information,
visit parama.ca

GIC

BŪSTO
KREDITAS

RCU

CREDIT UNION

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

1 METAMS

be įspėjimo
5 METŲ

* Normos gali būti keičiamos be įspėjimo

r
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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

