
Sekmadienio	Šv.Mišias	
transliuojame	
internetu	-		
https://
www.youtube.com/
channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
A_c-g/.			
Internetinė	svetainė:	
www.prisikelimas.ca	
Facebook	Grupė:	
https://
www.facebook.com/
groups/
prisikelimo.parapija	
Mišių	įrašai,	
transliacijos	https://
www.youtube.com/
channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
A_c-g?	
Paieška:	Prisikelimo	
Parapija,	Tevai	
Pranciskonai

 Šiam sekmadieniui skirtoji Evangelija turi net tris pavyzdžius, 
kuriais bandoma iliustruoti Dievo rūpestį žmogumi. Gera, kad 
Jėzus kalbėjo labai paprastais žodžiais, nes būtent tokie 
įstrigdavo ir tebeįstringa žmonių širdyse ir yra aiškiai 
suprantami. Visada pasitelkia palyginimus, ne vaizduotei lavinti, 
bet kad dar labiau priartintų prie konkretaus gyvenimo. 
 Ir štai trys palyginimai, trys gyvenimiškos situacijos. 
 Neaprėpsime visų analizuodami, tačiau jos visos turi bendrą 
giją/jungtį. 
 Jei šiandien koks avių ganytojas turėtų šimtą avių ir viena 
pasiklystų, tai sunku pasakyti, ar jis paliktų visą bandą ir 
rizikuodamas net savo gyvybe ieškotų tos vienos. O jei dar raiša, 
tai nelabai ir apsimoka. 

 Štai čia ir išryškėja žmogiškosios ir dieviškosios logikų skirtumai. Mes šiandien 
matuojame naudos ir nuostolio kategorijomis, o Jėzus matuoja meilės kiekvienam kategorija. 
Jis kiekvieną myli, žino kiekvieno vardą ir kiekvienas jam labai brangus. Mus mylėti Jėzui 
nėra nei naudinga nei nenaudinga, jis tiesiog myli, o dėl to, kuris pasiklysta, pasimeta, Tėvui 
atsuka nugarą, jis dar labiau jaudinasi, dar daugiau meilės parodo, kad susigrąžintų. 
 Visi trys palyginimai išreiškia Dievo meilę žmogui, atveria suvokimą su kokiu 
kruopštumu Dievas kiekvienu iš mūsų rūpinasi. Nežiūrėdamas nei naudos nei patiriamų 
nuostolių, kurių tikrai patiria. 
 Tik meilė gali versti ieškoti vienintelės paklydusios avies. 
 Tik meilė gali padėti nepavargti peršluoti visus namus dėl vieno pinigėlio. 
 Tik meilės vedinas tėvas išgrūda lango rėmą, belaukdamas sūnaus. 
 Dievo meilė tokia. O mano ir Tavo?        
         kun. Rytis Baltrušaitis

Kelsiuos	ir	eisiu	pas	Tėvą.				
																																																																																																																																skaitiniai		knygelėje	11	psl.	

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	37	(3459)	Rugsėjo	11	d.	2022	

XXIV	EILINIS	SEKMADIENIS		-		C

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.					padėkos	intencija		 	 	 	 	 	 (Pereira	šeima)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†Albiną	Laurinaitienę		 	 	 	 	 (šeima)	
	 			padėkos	intencija	-	už	sesutę	Nijolę		 	 	 (sesutės)	
		 			†Gediminą	Smolskį	(20	m.)		 	 	 	 (R.R.Smolskiai)	
	 			už	Šyvokų	šeimos	mirusius	narius		 	 	 (R.R.Šyvokai)	
	 			†Val	Asevičių	(5m.)		 	 	 	 	 (šeima)	
	 			†Zuzaną	Stravinskienę		 	 	 	 	 (Kaknevičių	šeima)	
	 			prašant	sveikatos	Linui	Ažubaliui		 	 	 (Prakapų	šeima)	
	 			prašant	sveikatos	parapijos	kunigams	 	 	 (Prakapų	šeima)
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“Ateities	fondas”	-		$	330,129			

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	rugsėjo	4	d.			
Parapijai	(31	vokel.)	-	$	1,135	

Be	vokelių	-		$	35	
Per	bankus	-	$	2,170	
eTransfer	-	$	150	

†Violetta	Celejewski	-	Henderson	atminimui	“Kretingos”	
stovyklai	artimieji	ir	draugai	paaukojo	$	1,825	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS		rugsėjo	12	-	18			
PIRMADIENIS	 (rugsėjo	 12):	 7	 v.v.	 †Albiną	
Plucas	(I.Urniežius);		
ANTRADIENIS	 (rugsėjo	 13):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	geradarius;	padėkos	intencija	(GJ);	
TREČIADIENIS	 (rugsėjo	 14):	 7	 v.v.	 †Bronių	
Agurkį	(Prakapų	šeima);		
KETVIRTADIENIS	 (rugsėjo	15):	7	 v.v.	 †Zuzaną	
Stravinskienę	(Jaglowitz	šeima);	
PENKTADIENIS	 (rugsėjo	 16):	 7	 v.v.	 †Anelę	 ir	
Alfonsą	Jonuškus	(šeima);	
ŠEŠTADIENIS	 (rugsėjo	 17):	 9	 v.r.	 †Benjaminą	
Kalinauską	 (Prakapų	 šeima);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”;	
SEKMADIENIS	 (rugsėjo	 18):	 9	 v.r.	 †Richard	
Joseph	 Jaseliūną	(S.Brough);	11	v.r.	už	gyvus	 ir	
mirusius	 parapijiečius;	 †Vladą	 Stabas	 (dukra	
Violeta);	 už	 pamirštas	 sielas	 (Prakapų	 šeima);	
†Mariją	 ir	 Bronių	 Karasiejus	 (R.J.Karasiejai);	
prašant	 sveikatos	 Anelei	 Kružikienei	 (Prakapų	
šeima).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
11	v.r.	-	“Nonetas”	

vargonininkė		Ilona	Beres

	Prisikėlimo	Parapijos	Tarybos	KVIETIMAS	
	 	 	 Po	 ilgų	 Covid	 užklupusių	 metų,	 Prisikėlimo	 Parapijos	
Taryba	 ruošiasi	 "atnaujinti"	 veiklą	 ir	 kviečia	 naujus	 narius	
įsijungti	į	Tarybą	ir	padėti	organizuoti	visokeriopą	parapijos	
veiklą	.		
	 	 	Rugsėjo	18	d.	vyks	parapijos	metinis	susirinkimas,	kurio	
metu	tikimės	atnaujinti	ir	papildyti	Tarybos	sudėtį.	Ypatingą	
dėmesį	 šiais	 metais	 norėtume	 skirti	 jaunimui	 ir	 jaunesnio	
amžiaus	 parapijiečiams	 -juk	 jiems	 priklauso	 parapijos	
ateitis!!!	 Tačiau	 labai	 laukiame	 ir	 vyresniųjų	 kandidatų	 su	
šviežiomis	 idėjomis	 ir	 pasiryžimu	 įsipareigoti	 aktyviam	
darbui	 dviejų	 metų	 laikotarpyje.	 (Tarybos	 narių	 kadencija	
yra	2	metai.)	
	 	 Norėtume	 parapijiečių	 paprašyti	 pasiūlyti	 kandidatus.		
Prieš	 siūlant	 juos,	 prašome	 iš	 anksto	 gauti	 jų	 sutikimą	
kandidatuoti.	Siūlymus	prašome	pateikti	Daliai	Nausėdienei	
-email,	tel.	–	iki	rugsėjo	17d.	

Ačiū	už	dėmesį	–	pasimatysime	bažnyčioje!

	 	 	 Prisikėlimo	 parapijos	 Rinkliavų	
sekcija	 (sekmadienio	 aukų	 rinkimo)	 JAU	
ŠIANDIEN	 kviečia	 grįžti	 į	 įprastą	 aukų	
rinkimą	 -	Šv.Mišių	metu	aukų	 rinkėjai	 vėl	
rinks	krepšeliuose	Jūsų	aukas.	
	 	Dėkui	už	Jūsų	aukas	ir	rūpestį	parapijos	
ateitimi.

ŠIANDIEN		po	11	v.r.		Šv.	Mišių,	muzikos	kambaryje	
Prisikėlimo	parapijos	Vaikų	ir	jaunimo	choro	

registracija	ir	repeticija.	
	Mielai	priimsime	ir	lauksime,	norinčius	prisidėti	

(nuo	7	metų	amžiaus).	
	Vaikučių	pirmas	giedojimas	rugsėjo	25	d.	

Prisikėlimo	parapijos	Kanklių	ansamblis,	kuris	taip	pat	
laukia	naujų	narių	-	registracija	ir	repeticija		

ŠIANDIEN	po	11	v.r.	Šv.	Mišių,	muzikos	kambaryje.		
		Kviečiame	ir	laukiame…	

Malda Šv.Dvasiai 
Ateik, o Šventoji Dvasia! 

Ateik, Dievo stiprybe ir švelnume! 
Ateik Tu, kuri esi išsyk judėjimas ir ramybė! 

Atnaujink mūsų drąsą, 
Pripildyk mūsų vienatvę pasaulyje, 
Sukurk mumyse artumą su Dievu! 
Mes jau nesakome kaip pranašas:  

„Ateik iš keturių vėjų“, 
Tarytum dar nežinotume, iš kur Tu ateini. 

Meldžiame: 
„Ateik, Dvasia, iš nukryžiuoto Kristaus šono žaizdos! 

Ateik kaip kvapsnis iš Prisikėlusiojo lūpų!“



„Žmogaus Sūnus irgi atėjo,  
             ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti…“ (Mt 20, 28) 

 Šventų Mišių patarnautojų kvietimas 
    Kviečiame visas mergaites ir berniukus, kurie yra priėmę Pirmąją 
Komuniją, prisijungti prie mūsų puikių Šventų Mišių patarnautojų grupės. 
    Tokiu būdu galėsite tarnauti Dievui, pagelbėdami kunigui Mišių metu, ir 
taip pat atliksite tarnystę mūsų parapijos šeimos bendruomenėje. 
    Dėl informacijos ar turint klausimų, prašome skambinti Diakonui 
Kazimierui, tel.: 416-550-6413. 
    Dėkojame Jums iš anksto už Jūsų pagalbą ir atsiliepimą              
patarnauti mūsų parapijai.  

Registracija	jau	prasidėjo	2022-2023	sezonui.		Pilną	
informaciją	rasite:	facebooko	puslapyje	arba	“Aušra”	Sport	

Club	svietainėje	(http://www.ausra.net/).			
Taip	pat	“Aušros”	Sporto	Klubas	ieško	savanorių.		Jeigu	galit	
pašvęsti	savo	brangų	laiką	-	prisidėti	prie	veiklos,	mielai	

kviečiame.		Įvairioms	pareigoms	-	“Aušra”	SK	Valdyba	(prezidentės,	
sporto	vedėjos,	sekretorės,tt)	,	treneriai,	padėjėjai.		Ypatingai	
kviečiame	gimnazistus,	kurie	užsidirbtų	savanorystės	valandas.			

Raginame	rašyti		info@ausra.net			

2020-2022		
Mirusiųjų	minėjimas	
Prisikėlimo	parapijos	

bažnyčioje		
lapkričio	6	d.,	4	v.p.p.		

	 	 	 Dėl	 Covid-19	 suvaržymų	 dauguma	 mūsų	
mirusiųjų	parapijiečių	buvo	išlydėti	be	įprastų	
laidotuvių	apeigų.	
	 Parapija	 ruošia	 2020-2022	 metais	 mirusių	
parapijiečių	minėjimą	 (ne	 Šv.Mišias),	 kuriame	
“Volungės”	 choras	 atliks	 kūrinį	 “REQUIEM”	
(Stanke).		
		Minėjimo	metu,	rodant	mirusiųjų	nuotraukas,	
šeimos	narys	bus	kviečiamas	atnešti	gėlę	(bus	
parūpinta)	prie	altoriaus.	
	 	 Šeimas,	 norinčias	 matyti	 savo	 mirusį(-ią)	
ekrane,	 prašome	 -	 nuotraukas	 su	 mirusiojo	
vardu	 ir	 pavarde	 siųsti	 į	 parapijos	 raštinę	
resparish@prisikelimas.ca,	 pridedant	 mirties	
datą,	 šeimos	nario	 telefono	numerį.	Duomenų	
lauksime	iki	rugsėjo	31	d.		

Po	minėjimo	bus	vaišės.	

Kviečiame	visus		dalyvauti	
	ir	taip		prisiminti,	pandemijos	metu,		

mirusius	mūsų	parapijiečius.

	 	 	 Padėkos	 diena	 yra	 metų	 laikas,	 kai	 mes	
švenčiame	dėkingumą.	Mes	galvojame	apie	visus	
kas	 brangiausia	 -	 mūsų	 šeimas,	 draugus	 ir	
namus;	 viską,	 kas,	 suteikia	 mums	 palaiminamo	
būseną.		
	 	 	 Prisikelimo	 Parapiją	 kviečia	 visus	
parapijiečius	ir	jų	draugus	parašyti	nuoširdžius	
padėkos	 sveikinimus	 mūsų	 draugams	
„Labdaros“	slaugos	namuose.	
	 	 Jūsų	 sveikinimai	 suteiks	 Jiems	 laimę,	
džiaugsmą,	 dėkingumą,	 padrąsinimą	 ir	
artimumo	ryšį	su	mūsų	bendruomenę.	
			Savo	namuose	pagamintuose	ar	parduotuvėje	
pirktuose	 sveikinimo	 atvirukuose	 galite	
kreiptis:	 „Gerbiamoji“,	 „Gerbiamasis“,	 „Mieloji“,	
„Mielasis“,	ir	t.t.	
	 	 	 Paruoštus	 sveikinimo	 atvirukus,	 galima	
palikti	surinkimo	dėžėje,	kuri	pastatyta	priešais	
parapijos	duris.	

	 	Lauksime	Jūsų	sveikinimų	iki	
sekmadienio,	 spalio	 2d.,	 kad	
užtektų	 laiko	 darbuotojams	
juos	įteikti	gyventojams.	
	 	Jei	turite	klausimų,	susisiekite	
su	Vida	vidag@primus.ca		

Dėkojame	už	Jūsų	
geraširdiškumą.

Mirties	pranešimas	

		a.a.	ZUZANA	STRAVINSKIENĖ		97	m.	
Atsisveikinimas	-		Prisikėlimo	parapijos	bažnyčioje		

rugsėjo		23	d.,	10	v.r.	
LAIDOTUVIŲ	ŠV.MIŠIOS	-		rugsėjo		23	d.,	11	v.r.		

Paliko	sūnų	Eduardą	(Ramunė),	dukrą	Ramunę,			
anūkę	Elenutę	ir	brolį	Joną	Morkūną.		

		Amžinoji	šviesa	Jai	tešviečia.
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Parapija	nėra	atsakinga	už	užsakytas	reklamas	ar	skelbimus

Lina	Kuliavas	-	Sales	Representative	
Royal	LePage	Real	Estate	Services	Ltd.,	

Brokerage	
bus	416-762-8255;		cell	416-616-1600	

lina@kuliavas.com

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.			

Rašant	čekius:	Resurrection	Parish,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO:	auka	parapijai	ar	Mišioms.	

		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO	rašant:	Ateities	fondui,	vienuolynui,	
remontams,	Alkaniems,	Sielovadai,	stovyklai	“Kretinga”,	

Onkologijos	centrui	Klaipėdoje.

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	 																																																																													

Diakonas:	Dr.	Kazimieras	Ambrozaitis			
Parapijos	raštinės	administratorė:	Gitana	Jūdvytytė

sutton group-admiral  realty inc., Brokerage 416.236.6000
Tel. tiesiogiai: 416.568.1604

Padësiu greitai ir gerai parduoti ar nupirkti namà ar butà.
JURGIS KULIE–IUSMielai ir sà˛iningai patarnausiu
Jerzy Kulesza M.Eng., Sales Representative

     kuleza@sympatico.ca
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