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    Jėzus kreipiasi į savo mokinius, kuriems taip pat norisi aiškumo, ką 
dėl Dangaus Karalystės reikėtų daryti. 
    Minimas turtuolis greičiausiai turėjo būti užsienietis, kuris vietiniam 
prievaizdui patiki tvarkyti savo turtus. Bet kažkas teisingai ar ne 
apkaltina prievaizdą, ir to pakanka, kad šis turėtų pasiaiškinti. Visą turtą 
ir visus dokumentus bei apyskaitas reikia dabar atiduoti į turtuolio 
rankas.    Prievaizdo situacija labai įtempta: jis gali netekti gero darbo, 
prarasti vardą, jo ateitis neaiški ir esama tik labai mažytės vilties, jog 
viskas baigsis geruoju. Sunkiai dirbti jis nebegali, o elgetauti neleidžia jo 
garbė. Jis mąsto, kaip bokšto statytojas ir karalius, kuris traukia į karą 
(plg. LK 14,28-33), ar galės pakelti ateities iššūkius. Jis nusprendžia, 

pasinaudodamas dar vis turimomis savo galiomis, išmintingai sutvarkyti skolos raštus ir 
santykius su šeimininko skolininkais, kad įgytų draugų ir užtikrintų sau ateitį. Kol jis yra jam 
patikėtų dalykų tvarkytojas, tol veikia su visu pasišventimu ir įkarščiu.  
   Pastarųjų dienų situacija jį spaudžia labai išmintingai veikti. Skolininkai yra greičiausiai 
didmenininkai. Gėrybės, kurias jie buvo skolingi - svarbiausi Palestinos žemės produktai: 
kviečiai ir aliejus. Kiekvienam iš skolininkų buvo nubraukta beveik lygi skola. Bendra abiejų 
nubrauktų skolų suma sudarė vieno žmogaus trejų metų atlyginimą 
   Šeimininkas pagyrė apsukrų prievaizdą. Ar paprastas šeimininkas galėjo turėti tiek nuovokumo 
dėl prievaizdo išminties ir tiek humoro? Manau, kad ne. Tik šeimininkas Jėzus gali taip reaguoti. 
Iš tiesų Jėzus negiria moralinio prievaizdo neteisingumo. Ši istorija yra eschatologinė, paskutinių 
laikų istorija apie žmogų, kuris ruošiasi teisingai amžinybei, paskirstydamas išmintingai tai, ką 
jam davė gyvenime Dangiškasis šeimininkas. Svarbu pabrėžti, kad šis žmogus ne sau užsikasa 
turtus, kaip tas tarnas talentą (plg. Mt 25,18), bet padalina tiems, kurie yra skolingi, taigi savo 
artimui, kuris yra prislėgtas ir stokoja pirmiausia dvasinių gėrybių. 
   Dangaus Šeimininkas ir kiekvienam mūsų suteikia galimybę prižiūrėti ir tvarkyti savo turtus, 
kuriuos turime teisingai ir išmintingai naudoti artimo gėriui, taip pat mums patiems juos paskirti 
ir paskirstyti, kad, atėjus paskutinei dienai, galėtume tiesiai ir drąsiai stovėti prieš Jį. 
       kun. Mindaugas Malinauskas, SJ

Garbinkite	Viešpatį:		
jis	kelia	nuo	žemės	beturtį.				

																																																																																																																											skaitiniai		knygelėje	17	psl.	

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	38	(3460)	Rugsėjo	18	d.	2022	

XXV	EILINIS	SEKMADIENIS		-		C

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.					†Richard	Joseph	Jaseliūną		 	 	 	 	 (S.Brough)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†Vladą	Stabas		 	 	 	 	 	 (dukra	Violeta)	
	 			už	pamirštas	sielas			 	 	 	 	 (Prakapų	šeima)	
		 			†Mariją	ir	Bronių	Karasiejus		 	 	 	 (R.J.Karasiejai)	
	 			prašant	sveikatos	Anelei	Kružikienei		 	 	 (Prakapų	šeima)	

Spalio	30	d.	
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“Ateities	fondas”	-		$	330,129			

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	rugsėjo	11	d.			
Parapijai	(42	vokel.)	-	$	1,270	

Be	vokelių	-		$	49	
Per	bankus	-	$	1,630	
eTransfer	-	$	400	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS		rugsėjo	19	-	25			
PIRMADIENIS	 (rugsėjo	 19):	 7	 v.v.	
†Eugenijų	Čuplinską	(šeima);		
ANTRADIENIS	 (rugsėjo	 20):	 7	 v.v.	 už	
gyvus	 ir	 mirusius	 geradarius;	 †Joną	
Gudavičių	(R.Gulyas);	
TREČIADIENIS	 (rugsėjo	 21):	 7	 v.v.	
†Zuzaną	Stravinskienę	(Reinecker	šeima);		
KETVIRTADIENIS	 (rugsėjo	 22):	 7	 v.v.	
†Stasį	 Škėmą	 (5	 m.)	 (br.Kazys);	 †Ireną	
Paškauskienę	(2	m.)	(šeima);	
PENKTADIENIS	 (rugsėjo	 23):	 7	 v.v.	
†Romą	Kalinauską	(Prakapų	šeima);	
ŠEŠTADIENIS	 (rugsėjo	24):	9	v.r.	†Joną	ir	
Bronę	 Maziliauskus	 (I.Kavanagh);	 5	 v.v.	
“Vilnius	Manor”;	
SEKMADIENIS	 (rugsėjo	 25):	 9	 v.r.	 už	
Brough,	 Černiauskų	 ir	 Pranckevičių	
šeimos	mirusius	(S.Brough	&	D.Pranaitis);	
11	v.r.	už	gyvus	 ir	mirusius	parapijiečius;	
†kun.	 Kazimierą	 Kaknevičių	 (šeima);	
†Oną	 ir	 Eligijų	 Narušius	 (R.J.Karasiejai);	
prašant	Dievo	palaimos	Audrai	(NN).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Danutė	Pranaitienė	

11	v.r.	-	“Volungė”	
vargonininkė		Ilona	Beres

„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.  

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	 A.Stanke	 kūrinį	
“REQUIEM”.		
	 	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.

ŠIANDIEN,	rugsėjo	18	d.,		
po	11	v.r.	Šv.Mišių	KVIEČIAME	VISUS		
į	parapijos	salę	“SUGRĮŽTUVĖMS”.	

Aptarsime	praėjusius	metus,	ateinančius	planus,	
vaišinsimės	ir,	kaip	senais	laikais	-	pabendrausime.	

LABAI	VISŲ	LAUKIAME….	

			Prisikėlimo	parapija	ieško/kviečia	jaunuolius	(-es),	13	-	18	metų,	
prisijungti	prie	sekmadienio		

9	val.	ryto	Šv.Mišių	giedojimo	pravedimo.		
			Norintys	prašome	kreiptis	į	Dalią	Viskontienę	

dalia.viskontas@gmail.com	

mailto:resparish@prisikelimas.ca
mailto:dalia.viskontas@gmail.com


Registracija	jau	prasidėjo	2022-2023	sezonui.	
Pilną	informaciją	rasite:	facebooko	puslapyje	

arba	“Aušra”	Sport	Club	svetainėje		
(http://www.ausra.net/).		

			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,	

spa l io	 2	 d . ,	 kad	 už tek tų	 l a iko	
darbuotojams	juos	įteikti	gyventojams.	
	 	 Jei	 turite	 klausimų,	 susisiekite	 su	
Vida	vidag@primus.ca		
Dėkojame	už	Jūsų	geraširdiškumą.

	 	 Pirmos	 komunijos	 registracija	 ir	 pamokos	
prasidės	spalio	16	d.,	10	v.r.	parapijos	kavinėje.	
DĖKUI	 mokytojai	 -	 Rasai	 Balaišienei	 	 už	 vaikų	
paruošimą.	
			Registracijos	anketas	gausite	registracijos	metu.	
		Sutvirtinimo	sakramento	registracija	ir	pamokos	
prasidės	 spalio	 23	 d.,	 10	 v.r.	 parapijos	 posėdžių	
kambaryje.	
	 	 	DĖKUI	mokytojams	-	Pauliui	Sukauskui	ir	Mantui	
Mileriui	 -	 už	 jaunuolių	 paruošimą	 Sutvirtinimo	
sakramentui.		
				Registracijos	anketas	gausite	registracijos	metu.

Popiežius: žmogus turi teisę į viltį, grožį ir dangų 
  Baigėsi dvi su puse paros trukęs popiežiaus 
apaštališkasis vizitas Kazachstane. Prieš išvykdamas 
Pranciškus dalyvavo Nur Sultano Nepriklausomybės 
rūmuose vykusio VII Pasaulinių ir tradicinių religijų 
lyderių kongreso uždaryme. 
  Kongreso dalyviai – paskelbė bendrą baigiamąjį pareiškimą, 
kuriame smerkiamas religinis ekstremizmas ir religijos 
naudojimas politiniams tikslams, reikalaujama gerbti religijos 
laisvę, visų religijų lyderiai ir tikintieji raginami tarnauti 
socialiniam teisingumui ir pažangai, melstis už taiką. 
  Prieš Kazachstano prezidentui pasakant kongreso uždarymo 
kalbą, į dalyvius kreipėsi popiežius Pranciškus. Jis padėkojo 
Kazachstano vyriausybei, nuo 2003 m. rengiančiai šiuos religijų 
atstovų kongresus. Pasak Pranciškaus, Kazachstanas, esantis 
pačiame Azijos žemyno centre, iš tiesų yra tinkama vieta 
tokiems susitikimams. Netgi Kazachstano vėliava byloja apie 
būtinumą išsaugoti sveiką politikos ir religijos santykį. „Iš tiesų, 
– sakė Pranciškus, – jei vėliavoje esantis auksinis erelis primena 
žemiškąją valdžią ir senovės imperijas, tai mėlynas fonas 
primena dangaus spalvą, transcendenciją. Reikalingas sveikas 
politikos ir transcendencijos ryšys, sveikas sambūvis, gerbiant 
abiejų šių sričių skirtingumą.“ Popiežius pabrėžė, kad šios dvi 
sritys – politika ir religija – neturi būti persipynusios, tačiau 
neturi būti ir visiškai atskirtos, bet turi būti atskiros.  Žmogui, 
kaip ereliui, reikia atviro dangaus, kad galėtų skraidyti, reikia 
begalybei atviros laisvos erdvės, kurios neribotų jokia žemiška 
galia. Tačiau kartu ir transcendencija neturi pasiduoti pagundai 
virsti valdžia. Dangus neturi nukristi ant žemės. Dieviškoji 
anapusybė negali būti įkalinta žemiškoje dabartyje, artimo meilė 
negali tarnauti šališkiems interesams. „Ne“ religijos ir politikos 
persipynimui. Tačiau taip pat „Ne“ politikos ir transcendencijos 
atskyrimui, nes aukščiausi žmogaus siekiai negali būti išstumti 
iš viešojo gyvenimo ir uždaryti privačioje sferoje. Reikia 
stengtis, kad religijos laisvė būtų ne abstrakti sąvoka, o konkreti 
teisė. „Ginkime visų teisę išpažinti religiją, teisę į viltį, grožį ir 
dangų“, – sakė Pranciškus. 
  <…>„Šiandien aš norėčiau pasakyti, kad žmogus yra visų 
religijų kelias, – sakė Pranciškus. – Taip, konkretus žmogus, 
nusilpęs nuo pandemijos, nualintas karo, sužeistas abejingumo! 
Didžiosios minties tradicijos ir religijos kviečia visus žmones 
liudyti, kad egzistuoja bendras dvasinis ir moralinis paveldas, 
grindžiamas dviem kertiniais akmenimis – transcendencija ir 
brolybe.“ 
  Popiežius paminėjo tris raktažodžius, tris sritis, kuriose mūsų 
dienomis reikia visų religijų lyderių ir išpažinėjų įsipareigojimo. 
„Pirmasis yra visko sintezė, širdies šauksmo išraiška, mūsų 
kelionės svajonė ir tikslas – taika! Taika yra neatidėliotina, nes 
bet koks karinis konfliktas ar įtampos ir konfrontacijos protrūkis 
šiandien gali sukelti tik žalingą domino efektą ir rimtai pakenkti 
tarptautinių santykių sistemai. <…>Taigi taika kyla iš brolybės, 
auga kovojant su neteisybe ir nelygybe ir yra kuriama kartu su 
kitais. Mes, kurie tikime į visų Kūrėją, turime būti taikaus 
sambūvio skleidimo pirmosiose linijose“, – sakė Pranciškus. 
  Antrasis popiežius paminėtas raktažodis – moteris. Nėra 
pasaulyje taikos dėl to, kad trūksta rūpinimosi kitais, švelnumo, 
gebėjimo perduoti gyvybę – tų vertybių, kurias įkūnija moteris. 
Todėl reikia ginti moters orumą ir pagerinti jos, kaip lygiavertės 
šeimos ir visuomenės narės, socialinį statusą. Moterims turi būti 
suteiktas didesnis vaidmuo ir atsakomybė. 
   Galiausiai trečiasis žodis – jaunimas. „Jauni žmonės yra taikos 
ir vienybės pasiuntiniai šiandien ir rytoj. Būtent jie labiau nei 
kiti skatina taiką ir pagarbą kūrinijai, mūsų bendriems namams.“ 
   Savo kalbą Kazachstano sostinėje vykusio religijų lyderių 
kongreso dalyviams popiežius užbaigė raginimu: „Eikime 
pirmyn, keliaukime kartu žemės keliais kaip dangaus vaikai, 
vilties audėjai ir santarvės kalviai, taikos ir vienybės 
pasiuntiniai!“ 
 (Vatican News)

Mirties	pranešimas	
		a.a.	ZUZANA	STRAVINSKIENĖ		97	m.	

Atsisveikinimas	-		Prisikėlimo	parapijos	bažnyčioje	
rugsėjo		23	d.,	10	v.r.	

LAIDOTUVIŲ	ŠV.MIŠIOS	-		11	v.r.		
Vietoje	gėlių,	būtumėm	dėkingi	už	aukas	Zuzanos	

atminimui	vienai	iš	sekančių	organizacijų:		
stovyklai	“Kretinga”,	slaugos	namams	“Labdara”		

ir	Šv.Jono	kapinėms.	
		Amžinoji	šviesa	Jai	tešviečia.

http://www.ausra.net/
mailto:vidag@primus.ca


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

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

