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transliuojame	
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www.youtube.com/
channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
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Internetinė	svetainė:	
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channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfn
A_c-g?	
Paieška:	Prisikelimo	
Parapija,	Tevai	
Pranciskonai

	 Kažin	 ar	 galėtume	 šiandienos	 Evangelijos	 fariziejų	 pavadinti	
veidmainiu.	 Net	 pats	 Jėzus	 jo	 tokiu	 nelaiko.	 Fariziejus	 tikrai	
skrupulingai	 laikosi	 įstatymo.	 Žvilgtelėkime	 ir	 į	 kitą	 šventyklos	
kampą.	Galime	tik	spėlioti,	kas	tas	viešas	nusidėjėlis.	Gal	tai	vienas	
iš	 tų,	 kurie	 siekia	 bet	 kokiu	 būdu	 pralobti,	 nelabai	 kreipdamas	
dėmesio,	 kokiomis	 priemonėmis	 ir	 dažniausiai	 kitų	 -	 silpnesniųjų	
sąskaita.	 Tačiau	 tai	 tik	 spėlionės.	 Kas	 yra	 teisus	 Dievo	 akyse	 arba	
kuris	 iš	 šių	 dviejų	 užėmęs	 teisingą	 poziciją	 stovėdamas	 Dievo	
akivaizdoje?	Verta	pamąstyti.	
	 Vieni,	 norėdami	 jaustis	 saugūs,	 remiasi	 savo	 fizine	 jėga,	
ginklais,	kiti	 -	 turtais,	 treti	savo	proto	 įžvalgomis,	 išsilavinimu,	dar	
kiti	-	draugais	ir	t.t.	Tikintysis	gali	jaustis	saugus	santykyje	su	Dievu,	

remdamasis	 vien	 tuo,	 kad	 priklauso	 tikinčiųjų	 bendruomenei,	 dalyvauja	 sekmadienio	
Mišiose,	atlieka	vienas	ar	kitas	religines	praktikas.	Fariziejus	 jaučiasi	stiprus	savo	darbais,	
apie	 juos	 svarsto.	 Bet	ar	 tai	yra	malda,	 ar	 tai	yra	 santykis	 su	Dievu,	 į	 kurį	 kviečia	 Jėzus?	
Nešinas	 savo	 gerų	 darbų	 sąskaitomis	 fariziejus	 pas	 Dievą	 ateina	 kaip	 pas	 buhalterį.	 Jam	
nelabai	Dievo	reikia,	nes	atėjęs	šventyklon	mintimis	sugrupuoja	savo	gerų	darbų	sąrašus,	
juos	 sutikrina.	 Galutinė	 išvada	 -	 juk	 pas	mane	 viskas	 gerai.	 Gali	 to	 buhalterio	 ir	 nebūti,	
paliksiu	sąskaitas	pas	sekretorę,	vis	tiek	perduos...	
	 Deja,	 nusidėjėlis	 net	 norėdamas	 neišgalėtų	 pateikti	 panašaus	 gerų	 darbų	 ir	
padoraus	elgesio	sąrašo.	Jam	daugiau	nieko	kito	nebelieka,	kaip	tik	prašyti	pasigailėjimo,	jo	
laukia	 akistata	 su	Viešpačiu.	 Ji	 nebaisi,	 kai	 iš	 tiesų	 gailiesi,	 o	 tas,	 į	 kurį	 kreipiesi,	 tikrai	
gailestingas.	
	 Kiekvienų	 Šv.	 Mišių	 pradžioje	 ir	 mes	 esam	 kviečiami	 sugrįžti	 į	 šį	 nusidėjėlio	
parodytą	kelią	išpažindami,	kad	esam	stiprūs	tik	Dievo	dėka,	o	ne	savo	nuopelnais.	
									 	 	 	 	 	 	 		kun.	Andrius	Nenėnas,	OFM

Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo. 
                                           skaitiniai knygelėje 11 psl. 
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XXX	EILINIS	SEKMADIENIS		-		C

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Richard	Jaseliūną		 	 	 	 	 	 (Jaglowitz	šeima)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 		prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		†kun.	Kazimierą	Kaknevičių		 	 	 	 (šeima)	
		 		†Joną	ir	Jadzę	Stanaičius		 	 	 	 	 (I.Stanaitis)	
	 		†Juozą	ir	Albiną	Kriaučiūnus		 	 	 													(O.Balsienė	su	šeima)	
		 		†Zuzaną	Stravinskienę		 	 	 	 	 (S.L.Kanes)	
	 		†Daną	Kairys		 	 	 	 	 	 (O.Stončius)	
	 		†Ireną	ir	Henriką	Matušaičius		 	 	 	 (R.J.Balaišiai)	
	 		už	Giendrienių	ir	Laurinavičių	šeimos	mirusius	narius	(L.D.Laurinavičiai)	
	 		prašant	Viešpaties	palaimos	Leonor	Dytoc		 	 (O.Torres)	
	 		speciali	intencija	-	prašant	sveikatos	 	 	 (Sendų	šeima)

Kitą	sekmadienį,		

Spalio	30	d.	

Kapinių	lankymas
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“Ateities	fondas”	-		$	330,329		

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	spalio	16	d.			
Parapijai	(38	vokel.)	-	$	1,665	

Be	vokelių	-		$	95.25	
Per	bankus	-	$	1,125	
eTransfer	-	$	100	

Valė	Karosienė	aukojo	$	5,000	parapijai		
ir	$	1,000	Alkaniems	Lietuvoje	

†Veronikos	Balaišienės	atminimui		
Marytė	Balaišis		aukojo	$	520		

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS		spalio	24	-	30			
PIRMADIENIS	 (spalio	 24):	 7	 v.v.	 †Joną	 ir	 Oną	
Jarmalavičius	(V.Karosienė);	
ANTRADIENIS	 (spalio	 25):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	 geradarius;	 prašant	 sveikatos	 Joanai	
(draugės);	
TREČIADIENIS	 (spalio	 26):	 7	 v.v.	 †Steponą	
Ignatavičių	 (Ž.Ignatavičius);	 †Liudą	 Matuką				
(5	m.)	(šeima);	
KETVIRTADIENIS	 (spalio	 27):	 7	 v.v.	 †Edvardą	
Pečiulį	(R.J.Balaišis);	
PENKTADIENIS	(spalio	28):	7	v.v.	†Valentiną	ir	
Mariją	Indris	(R.Indris);	
ŠEŠTADIENIS	 (spalio	 29):	 9	 v.r.	 †Ritą	
Radžiūnaitę	 (R.Bukšaitis);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”	 †Konstanciją	 ir	 Mykolą	 Drižius	 bei	
Dievo	palaimos	gyviesiems	(dukra);	
SEKMADIENIS	 (spalio	 30):	 9	 v.r.	 už	 Brough,	
Černiauskų	 ir	 Pranckevičių	 šeimos	 mirusius	
(S.Brough	 &	 D.Pranaitis);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	 parapijiečius;	 †Oną	 ir	 Vytautą	
Jūdvyčius	 (dukra);	 †Tėv.	 Eugenijų	 Jurgutį,	 ofm	
(11	 m.)	 (Stanevičių	 šeima);	 †Kazimierą	
Budreckį	 (dukra	 Virginija	 su	 šeima);	
†Benjaminą	 Kalinauską	 (O.Dirmantas);	 už	
Kanados	Lietuvių	fondo	mirusius	narius	(KLF).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Žibutė	Janeliūnas	

11	v.r.	-	Aleksia,	Lina	ir	Lilė	Vadauskaitės	
vargonininkė		Ilona	Beres

	 	 	 Sutvirtinimo	 sakramento	 registracija	 ir	 pamokos	
prasidės	spalio	23	d.,	10	v.r.	parapijos	posėdžių	kambaryje.	
							Registracijos	anketas	gausite	registracijos	metu.	

DĖKUI	mokytojams…

Parapija ieško šeimininkių, kurios  galėtų sekmadieniais 
gaminti lietuvišką maistą mūsų parapijiečiams.  

Teirautis parapijos raštinėje – 416-533-0621.

2023	metais	švęsime	parapijos	70	metų	jubiliejų.																					
Jei	dar	neužpildėte	anketos	–	“Kaip	norėtumėt	paminėti?“	–	

labai	prašome	tai	padaryti.	Anketas	rasite	parapijos	
raštinėje	arba	bažnyčios	prieangyje.

   Po ilgos pertraukos, Kanados lietuvių muziejus-
archyvas vėl atidaro duris lankytojams.   Kviečiame 
aplankyti parodą, kurioje švenčiame Kanados Lietuvių 
Fondo 60-metį ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 

70-metį. Abiejų organizacijų tikslas - remti lietuvybės išlaikymą 
Kanadoje.   Dėka steigėjų, veikėjų, aukotojų ir talkininkų šis tikslas 
aktualus iki šiandienos ir abiejų organizacijų darbas tęsiamas toliau.

  Paroda veiks spalio 30 d. – lapkričio 20 d., kasdien   
11 v.r. – 4 v.p.p. (išskyrus šeštadieniais). Info: klma@klb.org

   Pagalba Ukrainai  
  "Išgirdus pranešimus apie karą Ukrainoje ir milijonus 
ukrainiečių, kurie buvo priversti bėgti iš savo tėvynės, daugelis 
klausė, kuo galėtų padėti. Daugiau nei 80 000 ukrainiečių jau 
atvyko į Kanadą pagal specialią Kanados imigracijos tarnybos 
sukurtą vizų programą. Tikimasi, kad per ateinančius mėnesius 
atvyks dar 500 tūkst. Daugelis atvyksta į Torontą ir neturi šeimos 
čia, Kanadoje, kad jiems padėtų. Tarp jų yra pažeidžiamų 
prekybos žmonėmis, ypač senjorų, vienišų moterų ir su vaikais. 
Nedelsiant reikia priimti kai kurias atvykusias šeimas nuo vieno 
iki 6 mėnesių. Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie ukrainiečių 
šeimos priėmimą, žr. toliau pateiktą svetainės nuorodą, kurioje 
galite sužinoti daugiau apie priėmimo programą: Archdiocese of 
Toronto - Ukrainian Crisis (archtoronto.org)"

Šiandien	prisegti		vokeliai	yra	skirti	
“World	Mission	Sunday”.		

Kviečiame	visus,	pagal	Jūsų	išteklius,		Jas	paremti.			
Dėkui...

Kapų lankymo dieną, sekmadienį,    
spalio 30 d., Anapilyje veiks RCU 

skyrius 10 v.r. - 2:30 v.p.p.

https://www.archtoronto.org/en/offices-and-ministries/social-justice--outreach/office-for-refugees-orat/home/ukrainian-crisis/
https://www.archtoronto.org/en/offices-and-ministries/social-justice--outreach/office-for-refugees-orat/home/ukrainian-crisis/
mailto:klma@klb.org


Popiežiaus bendroji audiencija. 
 Mokykimės suprasti širdies kalbą 

   Kreipdamasis į maldininkus ir 
turistus, dalyvavusius trečiadienio 
rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje 
bendrojoje audiencijoje, popiežius Pranciškus tęsė 
prieš pusantro mėnesio pradėtą katechezių ciklą apie 
dvasinę įžvalgą. Šį kartą dėmesys buvo sutelktas į 
dar vieną būtiną dvasinės įžvalgos elementą – 
žvilgsnį į savo gyvenimo istoriją. 
 Popiežius paminėjo šv. Augustiną, kuris po 
ilgų tiesos ieškojimų galiausiai suprato, kad atidžiai 
peržvelgdamas savo gyvenimą žmogus visada jame 
aptiks aiškius tylaus ir švelnaus Viešpaties veikimo 
pėdsakus. Savo paieškų pabaigoje Augustinas su 
nuostaba pastebėjo: „Tu buvai manyje. Aš buvau 
išorėje“. Todėl jis ragina „grįžti į save“, puoselėti 
vidinį gyvenimą, kad rastume tai, ko ieškome. Mes 
visi daug kartų savo gyvenime esame patyrę tai, ką 
išgyveno šv. Augustinas, sakė popiežius. Buvome 
įkalinti minčių, kurios atitolina mus nuo savęs pačių, 
tikėjome įvariais stereotipais, kurie iš tikrųjų mums 
tik daro žalą. 
 Apžvelgdami savo asmeninę istoriją galime 
atpažinti joje teigiamus, ugdančius  dalykus, ir 
neigiamus, kurie kenkia mūsų dvasiniam augimui. 
Žiūrėdami į savo istoriją mokomės praplėsti 
akiračius, pastebėti tuos dalykus, kurių neatidus 
žvilgsnis nemato, labiau atsižvelgti į jų 
sudėtingumą, taip pat atpažinti labai subtilius bei 
diskretiškus būdus, kuriais Dievas veikia mūsų 
gyvenime. Savo gyvenimo istorijos peržvelgimas 
lavina žvilgsnį, daro jį aštresnį, leidžia pastebėti 
mažus stebuklus, kuriuos gerasis Viešpats kasdien 
mums daro. Žvilgsnis į savo praeitį mums padeda 
išsilaisvinti nuo to, kas joje nebuvo gera. Išmintingai 
sakoma, kad žmogus, kuris nemato savo klaidų, yra 
pasmerktas jas kartoti. 
 Dvasinį įžvalgumą  lavina ir kitų žmonių 
geri pavyzdžiai. Popiežius visų pirma paminėjo 
šventųjų gyvenimus, kurie yra labai vertinga 
pagalba, padedanti atpažinti Dievo veikimo stilių 
žmogaus gyvenime. Kai kurių šventųjų elgesys meta 
mums iššūkį, parodo naujas prasmes ir galimybes. 
 Dvasinės įžvalgos akiratyje matome gerus ir 
blogus savo gyvenimo laikus, paguodą ir 
nusivylimą. Įžvalgumo procese mums kalba širdis, 
todėl turime išmokti suprasti jos kalbą, sakė 
Pranciškus. 
 (jm / Vatican News)

	 Lapkričio	 1	 d.,	 prisiminsime	 savo	 artimuosius,	
peržengusius	 Amžinybės	 slenkstį.	 Ko	 gero,	 retas	 kuris	
neaplankys	 savo	 artimųjų	 kapų,	 ar	 neprisimins	 jų	 savo	
maldoje.	Ir	šiomis	dienomis,	kai	prisiliečiame	prie	Amžinybės,	
Evangelija	 mums	 dovanoja	 viltį.	 Jėzus	 amžinai	 kalba	 apie	
Dievo	 meilę,	 apie	 mūsų	 Prisikėlimą,	 apie	 Tėvo	 dovaną	 –	
Amžinąjį	 Gyvenimą.	 Šiandien,	 atnaujiname	 savo	 atmintį	 ir	
sielą	 prisiminimais	 apie	 savo	 artimuosius,	 išėjusius	
Amžinybėn.	
	 Esame	 kviečiami	 atnaujinti	 taip	 pat	 tikėjimą.	 Juk	
kiekvienas	 turėsime	 peržengti	 Amžinybės	 slenkstį.	 Jei	
priimame	 dangiškojo	 Tėvo	 dovaną,	 tikime	 Jo	 Sūnų	 –	 turime	
Amžinąjį	Gyvenimą.	Tuomet	mirtis	tampa	ne	baisi,	gąsdinanti,	
bet	kaip	šv.	Pranciškus	sako	-	vadinkime	ją	„sese“,	nes	mirtimi	
nesibaigia	žmogaus	gyvenimas	-	tik	laikinai	pasislepia.	

				kun.	Saulius	Tomošaitis						Bernardinai.lt	
Kviečiame	visus	įsijungti		į	lapkričio	1	d.	-		

Visų	Šventųjų	dienos	Šv.Mišias,	kuriose	
prisiminsime	pas	Viešpatį	iškeliavusius	

parapijiečius	2021-2022	metais,		
savo	mirusius	artimuosius.	

Atraskime	laiko,	susiburkime	maldoje,	
giedodami	giesmę	kartu	su	“Volungės”	

moterų	ansambliu,	uždegdami	žvakutę		
	už	savo	išlydėtą	amžinybėn	artimą…	

2020-2022		
Mirusiųjų	minėjimas	Prisikėlimo	parapijos	bažnyčioje		

lapkričio	6	d.,	4	v.p.p.		
	 	 	 Kviečiame	 visus	 	 dalyvauti	 	 minėjime	 ir	 	 prisiminti,	
pandemijos	 metu,	 mirusius	 mūsų	 parapijiečius.		
Programoje	 “Volungės”	 choras	 atliks	 A.Stankevičiaus	

kūrinį	“REQUIEM”.		
	 	 Po	 minėjimo	 vaišinsimės	 kava	 su	
pyragaičiais.	

Kviečiame….

	 	 Vi sų “ L a b d a r o s ” 
gyventojų ir darbuotojų 
v a r d u , n u o š i r d ž i a i 
dėkojame Dirmantų-Groen 
i n t Wo u d še i m a i i r 
Pr is ikė l imo Parap i jos 
parapijiečiams už tokių 
nuostabių i r spalvotų 
atvirukų pagaminimą mūsų 

“Labdaros” gyventojams. 
 Taip pat norime padėkoti 
Tessai Dirmantaitei-Groen in't 
Woud už tokius skanius moliūgų 
pyragus, kuriais pasivaišino visi 
“Labdaros” gyventojai! 

 Ačiū visiems už rūpestį ir meilę!



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

