
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

 Išties tragiška bevardžio turtuolio ir elgetos 
Lozoriaus priešprieša. Kažkoks klaikus to turčiaus proto 
aptemimas bei širdies suakmenėjimas paranojiškai jį 
vertė ignoruoti Lozorių, kuris šalia jo namų bejėgiškai 
gulėjo ir (skausmingų vočių kamuojamas) retsykiais 
vaitojo. Matyt, šio turtuolio pražūtį priartino anuomet 
tarp fariziejų vyravusi nuomonė: esą tie, kuriems 
gyvenime sekasi, yra Viešpaties laiminami, o kuriuos 

persekioja įvairios ligos bei kitos bėdos, tuos baudžia Dievas. Nors tai primityvi filosofija, bet 
gaji. Jei pradedama vien ja vadovautis, nieko gero nelauk, nes kryptis viena - vedanti į 
susinaikinimą. 
 Kai tam turtuoliui nebeliko jokių norų vargšui duoti net tų duonos trupinių, kurie pagal 
tuometinį žydų paprotį būdavo skirti rankų valymuisi, o paskui juos išmesdavo lauk, tada jau... 
trūksta žodžių. Kitaip sakant, jei žmogus (dėl nežmoniško šykštumo ir negailestingumo) 
mirštančiajam nesuteikia net menkiausio patarnavimo, tuomet toks asmuo nužmogėja – jis pats 
sau pasirašo mirties nuosprendį, nes netenka tų paskutinių sąžinės trupinėlių, kurie jį dar galėjo 
išgelbėti.   
 Kartą karaliui jojant per miestą, visi gyventojai suklaupę dulkėtoje gatvėje nulenkė 
galvas. Tiktai apiplyšęs svetimšalis ėjo savo keliu aukštai pakėlęs galvą, tarsi nematydamas, kaip 
elgiasi visi kiti žmonės. Karalius prisiartino prie jo ir paklausė: „Pasakyk, svetimšali, tu, atrodo, 
neketini pareikšti man pagarbą, nors esi apsikarstęs vien skudurais. Kuriam iš mūsų geriau: tau ar 
man?“ Tas žmogus atsakė: „Tu išsipuošęs aukso drabužiais, tačiau esi neregys. Kas aukština save, 
nesupranta nieko. Aš nė trupučio neabejoju, kad man tūkstantį kartų geriau negu tokiam kaip tu. 
Tavo aklą sielą valdo geismas. Jis tave pavertė asilu. Jis tavo viešpats, vedžioja tave už virvutės ir 
sukioja tavo galvą, kur jam patinka. Tu jam paklūsti tarsi vergas. Tu esi menkas žmogelis. Tuo 
tarpu aš pažįstu širdies paslaptis, todėl aš geismus paverčiau savo asilu, ant kurio joju ir kurį 
valdau. Tavo geismas valdo tave. Padaryk jį savo asilu, jeigu pats nebenori būti asilas.“ 
 Tą Evangelijos turtuolį, deja, geismai pavertė asilu ir nusuko jam sprandą. O Lozoriaus 
aistros bei norai virto klusniu asilu, labai panašiu į tą asilaitį, ant kurio Jėzus Verbų sekmadienį 
jojo į savo kančią, kad paskui mums padovanotų  savo Prisikėlimo aušrą. 
 kun. Vytenis Vaškelis     Bernardinai.lt archyvas 

Mano	siela,	Viešpatį	garbink	!				
																																																																																																																										skaitiniai		knygelėje	22	psl.	

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	39	(3461)	Rugsėjo	25	d.	2022	

XXVI	EILINIS	SEKMADIENIS		-		C

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.					už	Brough,	Černiauskų	ir	Pranckevičių	šeimos	mirusius		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 								(S.Brough	&	D.Pranaitis)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			†kun.	Kazimierą	Kaknevičių		 	 	 	 (šeima)	
	 			†Oną	ir	Eligijų	Narušius		 	 	 	 	 (R.J.Karasiejai)	
		 			prašant	Dievo	palaimos	Audrai		 	 	 	 (NN)	
	 			†Edvardą	Vydrą	 	 	 		 	 							(Juodžiai	ir	Bansevičiai)	

Spalio	30	d.	

Kapinių	lankymas

PARAPIJOS	RAŠTINĖS		
DARBO	VALANDOS		

I	-	IV			9	A.M.	-	4	P.M.	
V			9	A.M.	-	2	P.M.	
VI	-	VII			UŽDARYTA
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“Ateities	fondas”	-		$	330,129			

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	rugsėjo	18	d.			
Parapijai	(51	vokel.)	-	$	2,352	

Be	vokelių	-		$	155.25	
Per	bankus	-	$	1,125	
eTransfer	-	$	100	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS		rugsėjo	26	-	spalio	2			
PIRMADIENIS	(rugsėjo	26):	7	v.v.	†Aldoną	
Valadkienę	(Jaglowitz	šeima);		
ANTRADIENIS	 (rugsėjo	 27):	 7	 v.v.	 už	
gyvus	 ir	 mirusius	 geradarius;	 specialia	
intencija	(NN);	†Liudą	Matuką	(šeima);	
TREČIADIENIS	 (rugsėjo	 28):	 7	 v.v.	
†Valentiną	ir	Mariją	Indris	(R.Indris);		
KETVIRTADIENIS	 (rugsėjo	 29):	 7	 v.v.	
†Aldoną	Valadkienę	(“Kretinga”);	
PENKTADIENIS	 (rugsėjo	 30):	 7	 v.v.	
†Zuzaną	Stavinskienę	(“Kretinga”);	
ŠEŠTADIENIS	 (spalio	 1):	 9	 v.r.	 †Aldoną	
Valadkienę	 (A.Pleinys);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”	†Zuzaną	Stravinskienę	(Vaškevičių	
šeima)	;	
SEKMADIENIS	 (spalio	 2):	 9	 v.r.	 †Richard	
Joseph	Jaseliūną	(B.Lapinskienė);	11	v.r.	už	
gyvus	ir	mirusius	parapijiečius;	†Adomą	ir	
Ramutę	 Grigonius	 (A.Grigonis);	 †Katariną	
ir	Juozą	Ališauskus	(D.J.Didžbaliai);	†Juozą	
Balsį	 (O.Balsienė	 ir	 šeima);	 †Albertą	
Staškevičių	(R.J.Karasiejai).	

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

11	v.r.	-	vaikai	
vargonininkė		Ilona	Beres

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.

			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	

"Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių,  
tą padarėte Man.” 

DIDELIS DĖKUI Prisikėlimo parapijos  
Visuomeninei sekcijai už gražiai surengtą Prisikėlimo 

parapijos Metinį susirinkimą, loteriją ir vaišes.  
Šeimininkėms ir pagalbininkėms už skanų maistą.  

Dėkojame visiems grižtantiems į Šv.Mišių susikaupimą, 
parapijos veiklas ir bendrystę. 

Labai labai laukiame kuo daugiau grįžtančių vaikų, jaunų 
šeimų ir pagyvenusių - PARAPIJA mūsų visų NAMAI.. 

Nuo šio sekmadienio bus galima pasivaišinti kava bei 
saldumynais po 9 v.r. ir 11 v.r. Šv. Mišių parapijos kavinėje. 

mailto:dalia.viskontas@gmail.com
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„Žmogaus Sūnus irgi atėjo,  
             ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti…“  (Mt 20, 28) 

Šventų Mišių patarnautojų kvietimas 
  LABAI 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.  

	 	 	 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 .	 S avo	 namuose	 pagamin tuose																									
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	 2	 d.,	 kad	 užtektų	 laiko	 darbuotojams	
juos	įteikti	gyventojams.	
	 	 Jei	 turite	 klausimų,	 susisiekite	 su	
Vida	vidag@primus.ca		

Dėkojame	už	Jūsų	geraširdiškumą.	

p.Vida	kviečia	jaunus	ir	senus			
prisidėti	prie	atvirukų	gamybos	sekmadieniais	-		
rugsėjo	25	d.,	ir	spalio	2	d.,	parapijos	kavinėje.			

	 	 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.

	 Š i au rė s	 Amer i ko s	
Ate i t in inkų	 v ir tua l i	
kuopa	 veikia	 jau	 du	
metus.			
	 	 Šešios	 kandidatės	
sėkmingai	 priėmė	 įžodį	
2022	 m. ,	 rugpiūč io	
mėnesį.	 Jaučiamės	 labai	
dėkingi.	 Laukiame	 kitų,	

kurie	 nori	 sužinoti	 apie	 Ateitininkų	 principus	
(katalikiškumo,	 šeimyniškumo,	 visuomeniškumo,	
inteligentiškumo),	 ideologiją	 ir	 pasisemti	 dvasinio	
pasistiprinimo.	
	 	Šiaurės	Amerikos	Ateitininkų	virtuali	kuopa	pradeda	
savo	darbus	2022-2023	metais.	

Kviečiame	prisijungti	prie	šios	virtualios	kuopos:	
*Lankyti	susirinkimus	-	Jaunučiai,	Moksleiviai	ir	
Studentai	susirinks	vieną	kartą	per	mėnesį		

(pirmą	mėnesio	penktadienį):	
spalio	mėn.	7	d.	susipažinimas	

lapkričio	mėn.	4	d.	
gruodžio	mėn.	2	d.	Adventas	

sausio	mėn.	6	d.	
vasario	mėn.	3	d.	Gavėnia	

kovo	mėn.	3	d.		
balandžio	mėn.	7	d.	-	Didžiojo	penktadienio	maldoje	

gegužės	mėn.	5	d.	užbaigimas.		
Sendraugiai	susirinks	pirmo	mėnesio		

sekmadieniais,	8-9	EDT,		
*Atlikti	1-2	bendruomenėje	darbelį/metus		

(t.y.	Veiklus	tikėjimas).	
*Ruoštimės	įžodžiui	studijuodami	ir	susikaupdami.			

Prisijungti	prie	šios	kuopos,	rašykite	
ateitininkai.virtualus@gmail.com.			
Atsiųsime	zoom	prisijungimą.

  Toronto Arkivyskupija spalio 1-2 d., rengia specialią 
rinkliavą skirtą Indigenous Healing & Reconciliation 
fondui paremti. Nacionalinė tiesos ir susitaikymo diena 
švenčiama 2022 m. rugsėjo 30 d.  
  Rinkliava Indigenous Healing & Reconciliation vajui, 
mūsų bažnyčioje, spalio 2 d. Vokelius, skirtus vajui, rasite 
bažnyčios prieangyje.   
  Kviečiame visus, pagal Jūsų išteklius, paremti Toronto 
arkivyskupijos palaikomas organizacijas, pasinaudojant 
vokeliais arba aukoti internete www.archtoronto.org 
“DONATE NOW” ir pasirinkti Indigenous Healing & 
Reconciliation  .     
    Dėkojame už paramą

Kviečiame į “Poezijos ir Muzikos” popietę, 
švenčiant poeto Henriko Nagio  

100-ųjų metų jubiliejų  
sekmadienį, spalio 16 d., 4 v.p.p.   

Prisikėlimo parapijos salėje.
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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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