
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

   Šio sekmadienio Evangelija kalba apie du skirtingus, tačiau 
tarpusavyje glaudžiai susijusius dalykus. Tai tikėjimas ir 
nuolankumas.  
 Progą Jėzui kalbėti apie tikėjimą davė apaštalų prašymas: 
"Sustiprink mūsų tikėjimą". Jėzus atsako palyginimu, 
akivaizdžiai parodančiu tikėjimo galią: "Jei turėtumėt tikėjimą, 
kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėt šitam šilkmedžiui: "išsirauk 
ir pasisodink jūroje" - tai jis paklausytų jūsų". Supraskime tai ne 
pažodžiui, bet kaip iš Viešpaties plaukiančią galią tikrai daryti 

nuostabių dalykų. Jėzus kalbėjo apie tikėjimą, kuris yra gyvas ir veiklus, veikiantis 
bet kurioje padėtyje.  
      Tikėjimas yra Dievo duota dovana, kuri padeda mums asmeniškai pažinti Dievą, 
suprasti Jo skelbiamą tiesą ir gyventi Jo meilėje. Tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu yra 
lyg raktas, kuris padeda pašalinti kliūtis ir sunkumus, kliudančius mums vykdyti Jo 
valią. 
	 	 	 	 	 Ir pagaliau Jėzus duoda palyginimą apie šeimininką ir samdinį. Samdiniui 
nedėkojama, kad jis atliko tai, kas jam buvo pavesta. Ir mes visi esame tik 
"samdiniai", - tarnai: "padarėme, ką turėjome padaryti". Nelaukime, kad mums dėkotų 
ir girtų už gerus darbus. Kartokime apaštalų žodžius: "Viešpatie, sustiprink mūsų 
tikėjimą".          †V.K. 

"	O,	kad	išgirstumėt	šiandien,	ką	Viešpats	byloja:																							
Tegul	jūsų	širdys	nebūna	storžievės"				

																																																																																																																																skaitiniai		knygelėje	27	psl.	

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	40	(3462)	Spalio	2	d.	2022	

XXVII	EILINIS	SEKMADIENIS		-		C

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Richard	Joseph	Jaseliūną		 	 	 	 	 (B.Lapinskienė)	
		11	v.r.		už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 		prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		†Adomą	ir	Ramutę	Grigonius		 	 	 	 (A.Grigonis)	
	 		†Katariną	ir	Juozą	Ališauskus		 	 	 	 (D.J.Didžbaliai)	
		 		†Juozą	Balsį			 	 	 	 	 	 (O.Balsienė	ir	šeima)	
	 		†Albertą	Staškevičių		 	 	 	 	 (R.J.Karasiejai)	
	 		†Stasį	Prakapą		 	 	 	 	 	 (šeima)	
	 		†Albiną	Slivinską	 	 	 	 	 	 (šeima)	

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”	-		$	330,329		
	†Daivos	Vorps	atminimui,	A.Greaney	aukojo		$200	

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	rugsėjo	25	d.			
Parapijai	(43	vokel.)	-	$	2,465	

Be	vokelių	-		$	56.55	
Per	bankus	-	$	1,095	
eTransfer	-	$	250	

N.N.	aukojo	$	1,000	Ukrainai	ir	vargstantiems	Lietuvoje	

†Zuzanos	Stravinskienės	atminimui	paaukota:	
stovyklai	Kretinga	-	$	1,770		

parapijai	-	$	100		

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS		spalio	3	-	9			
PIRMADIENIS	(spalio	3):	7	v.v.	†Aldoną	Valadkienę	
(A.E.Bubuliai);	†Salomėją	Poderienę	(šeima);	
ANTRADIENIS	 (spalio	 4):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	 geradarius;	 specialia	 intencija	 (NN);	
padėkos	intencija	-	už	parapijos	kunigus	(O.Torres);	
TREČIADIENIS	 (spalio	 5):	 7	 v.v.	 †Zuzaną	
Stravinskienę	 (R.Pleinys);	 †Vandą	 Saulėnienę											
(3	m.)	(Saulėnų	šeima);		
KETVIRTADIENIS	 (spalio	 6):	 7	 v.v.	 †Aldoną	
Va ladkienę	 ( I .Poškus) ;	 †E leną-Apaloni ją	
Vercinskaitę	(Janušonių	ir	Beigerių	šeimos);	
PENKTADIENIS	 (spalio	 7):	 7	 v.v.	 †Albiną	 ir	 Juozą	
Buožius	(K.Buožis);	†Virgilio	Torres	(O.Torres);	
ŠEŠTADIENIS	 (spal io	 8):	 9	 v.r.	 †Zuzaną	
Stravinskienę	(A.E.Bubuliai);	5	v.v.	 “Vilnius	Manor”	
†Aldoną	Valadkienę	(Vaškevičių	šeima)	;	
SEKMADIENIS	 (spalio	 9):	 9	 v.r.	 †John	 Shewaga	
(N.Ruslys);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
parapijiečius;	 †Stasį	 ir	 Vladą	 Vydmantus	 (GJ);	
†Rimą	 Smalenską	 (V.Puzeris);	 †Magdaleną	 ir	
Antaną	Daukšas	(šeima);	†Algį	Simanavičių	(11	m.)	
(šeima);	 †Filomeną	 Mačiulienę	 (4	 m.)(šeima);	
padėkos	 intencija	 -	 už	 šeimą	 ir	 draugus	 (GJ);	
padėkos	intencija	(E.Pranckevičienė).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Ted	Chornomaz	

11	v.r.	-	“Volungės”	moterų	ansamblis	
vargonininkė		Ilona	Beres

„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.  

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.

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, kurią švęsime spalio 4 d.

   Prisikėlimo parapijos “Labdaros sekcija” nuo šio 
sekmadienio, spalio 2 d., 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.



	 	 	 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	 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	sekmadienį,	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.

  ŠIANDIEN, spalio 2 d.,  Toronto Arkivyskupija 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. Vokeliai prisegti prie žiniaraščio.   
  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

Popiežiaus 
katechezė:  
kas myli,  

tampa panašus  
į mylimąjį 

  Susit ikęs su 
trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusios 
bendrosios audiencijos dalyviais popiežius 
Pranciškus tęsė prieš porą savaičių pradėtą 
katechezių ciklą apie šv. Ignaco Lojolos dvasinės 
įžvalgos metodą. Šį kartą popiežius kalbėjo apie 
maldą kaip vieną svarbiausių dvasinės įžvalgos 
sudedamųjų dalių. 
    Malda yra nepakeičiama dvasinės įžvalgos 
priemonė, nes ji yra artimas, tiesiog familiarus 
bendravimas su Dievu. Kas meldžiasi, tas kreipiasi į 
Dievą paprastai, kaip į draugą, sakė Pranciškus, 
pridurdamas, kad geriausiai tai paaiškina šventųjų 
gyvenimo pavyzdžiai. Šventųjų paslaptis – tai 
pažintis su Dievu ir visiškas pasitikėjimas. 
   Dvasinės įžvalgos metodas nepretenduoja į 
absoliutų tikrumą, nes jis susijęs su gyvenimu, o 
gyvenimas ne visada vadovaujasi  griežtais logikos 
dėsniais, jis turi daug aspektų, kurių neįmanoma 
sudėti į konkrečias kategorijas. Žmogus nori tiksliai 
žinoti, ką jam reikėtų daryti, tačiau tai ne visada 
įmanoma, dažnai jo elgesį nulemia įvairūs 
atsitiktinumai. Visi esame daug kartų patyrę tai, 
apie ką rašo apaštalas Paulius: „Aš nedarau gėrio, 
kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 
19). Mes nesame tik protas, nesame automatai, 
neužtenka gauti nurodymus, kad juos įvykdytume. 
   Atpažinti, kas vyksta mūsų viduje, nėra lengva, 
sakė popiežius. Tačiau bendravimas su Dievu gali 
švelniai išsklaidyti abejones ir baimes. Šventieji 
mums šviečia juose atsispindinčia šviesa ir savo 
pavyzdžiu rodo, kad Dievas neįmanomus dalykus 
padaro įmanomais. Sakoma, pridūrė Pranciškus, 
kad du sutuoktiniai, kurie ilgą laiką gyvena kartu ir 
myli vienas kitą, tampa panašūs. Kažką panašaus 
galima pasakyti ir apie bendravimą maldoje. Ji 
padeda mums vis labiau atspindėti tai, kas sudaro 
mūsų prigimtį, – mūsų buvimą sukurtiems pagal 
Dievo paveikslą ir panašumą. „Prašykime malonės 
gyventi draugystėje su Viešpačiu, kalbėtis su juo, 
kaip draugas kalbasi su draugu“, – baigė 
Pranciškus. 
 (jm / Vatican News)

 Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “ Gintaras” po 
ilgos pertraukos atnaujino savo veiklą. Visus vaikus nuo 
vyresniųjų darželio iki 10 klasės, jau šokusius ir norinčius 
šokti, kviečiame prisijungti . 
  Repeticijos vyksta ketvirtadieniais nuo 6.30 v.v. iki 8.00 v.v., 
Anapilio sodyboje. 
  Daugiau info: www.torontogintaras.com 
       Iki malonaus pasimatymo.

http://www.archtoronto.org
mailto:vidag@primus.ca
http://www.torontogintaras.com/


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

