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    Apie ką iš tiesų kalba Zachiejaus istorija, aprašyta šio sekmadienio 
Gerojoje Naujienoje? Ko galėtume pasimokyti ją išgirdę? Ji kalba 
apie daugelį dalykų: visų pirma apie Zachiejų ir Jėzų, po to apie 
minią žmonių, šilkmedį ir Jėzaus pasisvečiavimą. Tačiau ji kalba ir 
apie turtus, sąžinės neramumą, pasmerkimą, pagarbos stoką. Tačiau 
apskritai už viso to yra vienas labai svarbus dalykas – atsivertimas. 
Zachiejaus atsivertimas. 
    Šis atvertimas prasidėjo nuo labai paprasto noro – pamatyti Jėzų. 
Pamatyti tą, kuris skelbė ypatingą mokslą, kuris nesigėdijo sėdėti prie 
vieno stalo drauge su muitininkais ir visokio plauko nusikaltėliais, 
kuris stebuklingai gydė ir turėjo autoritetą bei pagarbą. „Kaip 
nuostabu būtų Jį pamatyti“, – greičiausiai svarstė savo viduje 
Zachiejus. Ir tikriausiai dar pridėjo: „Gal bent Jis manęs nepasmerks, 
kitaip nei visi, esantys aplinkui“. Nors Zachiejus neturėjo daug šansų, 

nes bijojo minios ir vengė joje pasirodyti, tačiau jis tikėjosi Jėzų bent pamatyti. Jis buvo 
nekenčiamas dėl to, kad rinkdavo mokesčius, pasilikdamas nemažą dalį jų sau ir drauge 
tarnaudamas valdžiai. Todėl jam smarkiai trūko kito pagarbos. 
 Net ir įlipusį į medį minia jį vis vien pastebėjo ir nepraleido progos iš jo pasišaipyti. 
Žmonės tikėjosi, kad ir Jėzus prie jų prisidės, tačiau įvyko priešingai. Jėzus ne tik kad jų 
nepalaikė, bet dar ir pasiprašė pas Zachiejų į svečius. Kitaip sakant, Jis parodė tiems žmonėms, 
kad ir tokie kaip Zachiejus turi gėrio bei atsivertimo ženklų ir jų troškimą. 
 Kiekvienas iš mūsų to trokšta, tik kartais pritrūksta jėgų, o galbūt tiesiog noro  tą 
troškimą išlaisvinti. O Zachiejui tai buvo puiki proga įsitikinti, kad visgi yra kažkas, kas juo dar 
tiki. „Vadinasi, nesu visiškai nurašytas, galiu pradėti viską iš pradžių“, – turbūt pamanė jis savo 
viduje. Ir nesuklydo. Juk atsiversti galima visada. Net ir griebiantis tokių radikalių metodų kaip 
skriaudos atlyginimas keturgubai. Kartais iš tiesų verta sumokėti labai daug savo gyvenime, kad 
po to atgautume pagarbą sau ir pasitikėjimą tuo, ką mes darome. 
 Jėzaus pasisiūlymas į svečius galiausiai nėra skirtas vien tik muitininkams ar turtuoliams. 
Taip pat jis yra skirtas ir mums. Juk tikrai yra ką kiekvienam iš mūsų pakeisti savo gyvenime. 
Todėl nebijokime surizikuoti ir įlipti ten, pro kur Jėzus tikrai praeis ir mus pastebės. Būkime 
matomi ne žmonėms, o Dievui!         kun. Ernestas Maslianikas

Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garsinsiu amžiais. 
                                             skaitiniai knygelėje 12 psl.
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“Ateities	fondas”	-		$	330,329		

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	spalio	23	d.			
Parapijai	(50	vokel.)	-	$	2,300	

Be	vokelių	-		$	89.10	
Per	bankus	-	$	1,095	
eTransfer	-	$	300	

†sūnaus	ir	vyro		atminimui,	2020-2022	Mirusiųjų	
minėjimui,		Irena	Žemaitienė		aukojo	$	1,000		
N.A.Simonavičiai	parapijai	aukojo	$	1,000	

Audros	Stanevičiūtės-Mills	gimtadienio	proga,	
	draugai	ir	artimieji	parapijai	aukojo	$	400	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS		spalio	31	-	lapkričio	6			
PIRMADIENIS	 (spalio	 31):	 7	 v.v.	 už	 Jūdvyčių,	
Dačkų	 ir	 Vydmantų	 gyvus	 ir	 mirusius	 šeimos	
narius	(GJ;	†Alę	Pivorienę	(dukra);	
ANTRADIENIS	 (lapkričio	1):	7	v.v.	už	gyvus	 ir	
mirusius	 geradarius;	 Novena;	 †Tėv.Eugenijų	
Jurgutį,	ofm	(V.Zaleckaitė);	
TREČIADIENIS	 (lapkričio	 2):	 7	 v.v.	 †Novena;	
†Eleną	Draudvilą	(10	m.)	(šeima);	
KETVIRTADIENIS	(lapkričio	3):	7	v.v.	Novena;	
†Eugenijų	 Čuplinską	 (Prakapų	 šeima);	
†Jadvygą	 Ruginytę	 (V.Bezsazna);	 †Juozą	
Dziminską	 (2	 m.)	 (Balaišių	 šeima);	 †Ireną	 ir	
Gediminą	 Smolskius	 ir	 †Vytautą	 Ušpalį	
(R.R.Smolskiai);	
PENKTADIENIS	 (lapkričio	 4):	 7	 v.v.	 Novena;	
†Rūtą	ir	Paulių	Stankus	(R.Bukšaitis);	
ŠEŠTADIENIS	 (lapkričio	 5):	 9	 v.r.	 Novena;	
†Elžbietą	 Benetis	 (L.Sukauskienė);	 5	 v.v.	
“Vilnius	 Manor”	 už	 Tvarijonavičių,	 Navickų,	
Ž i l inskų	 ir	 Kartanų	 šeimos	 mirusius	
(I.F.Žilinskai);	
SEKMADIENIS	 (lapkričio	 6):	 9	 v.r.	 †Richard	
Jaseliunas	(Reinecker	šeima);	11	v.r.	už	gyvus	ir	
mirusius	 parapijiečius;	 Novena;	 †Moniką	
Bumbulienę	 ir	Mary	White	(V.White);	†Donatą	
Žemaitį	 (sesuo);	†Aldoną	Kutką	 (D.Pranaitis	 ir	
S.Brough);	 †Stasį	 Prakapą	 (šeima);	 †Joną	
Kuliešių	 (25	 m.)	 ir	 Oną	 Jankauskienę	
(R.J.Kuliešiai).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Žibutė	Janeliūnas	ir		Ted	Chornomaz	

11	v.r.	-	Julija	Danaitienė	
vargonininkė		Ilona	Beres

	 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….



Popiežius: Dievas padeda žmogui 
įveikti visus išmėginimus 

   Tęsdamas pastarųjų savaičių 
bendrųjų audiencijų katechezę apie 
dvasinę įžvalgą šio trečiadienio 
audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo 
apie liūdesio ir apleistumo jausmą, kuris, nors yra 
pavojingas žmogaus dvasiniam gyvenimui, tačiau, 
jei laiku jį atpažįstame, tuomet ir ši patirtis gali 
prisidėti prie dvasinio augimo. 
  Popiežius sakė, kad krikščioniškojo dvasingumo 
mokytojai gana daug dėmesio skiria liūdesio ir 
apleistumo jausmui, tai yra tiems momentams, kai 
išgyvename vidinę tamsą, nerimą, kai mums atrodo, 
kad  Dievas nuo mūsų nutolo ir tikėjimas neteikia 
paguodos.  Mūsų dvasiniam augimui svarbu laiku 
atpažinti šias tamsias sielos naktis ir suprasti, ką 
Viešpats nori mums per jas pasakyti.  Kartais 
žmogų užvaldžiusi neviltis gali tapti paskata 
pripažinti savo nuodėmingumą ir priimti Dievo 
meilę bei atleidimą. Šv. Tomas Akvinietis sako, kad 
žmogaus siela, panašiai kaip kūnas, gali patirti 
skausmą, kuris leidžia suvokti grėsmę dvasinei 
sveikatai.  Kitais atvejais apleistumo patirtis gali 
būti pagunda apleisti maldą ir nesilaikyti 
krikščioniškojo gyvenimo drausmės. Šiuo atveju 
didieji dvasiniai mokytojai ragina nepasiduoti 
pagundai, bet ištvermingai tęsti darbą, tikint, kad ir 
per tokį išmėginimą Viešpats padės mums geriau 
suprasti, ko jis iš mūsų tikisi, ir labiau su juo 
susivienyti tikėjimu, viltimi ir meile. 
   Jei sugebėsime sąmoningai ir su atvira širdimi 
išgyventi vienatvės ir apleistumo momentus, jie 
mus sustiprins žmogiškai ir dvasiškai, sakė 
Pranciškus, ragindamas nebėgti nuo išmėginimų, 
bet drąsiai klausti savęs, ką jie reiškia: ką reiškia, 
kad esu liūdnas? Kodėl esu liūdnas? Ką reiškia, kad 
esu apleistas? Kodėl jaučiuosi apleistas ir negaliu 
eiti toliau? Šv. Paulius mus užtikrina, kad su Dievo 
pagalba žmogus gali pakelti visus jam siunčiamus 
išmėginimus. „Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų 
mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte 
atlaikyti išmėginimą“ (1 Kor 10, 13). „Jei šiandien 
nesugebame įveikti mus užklupusio išmėgimo, 
stenkimės jį įveikti rytoj. Tačiau nesileiskime 
liūdesio nugalimi, nesusitaikykime su apleistumo 
jausmu, eikime pirmyn. Tegul Viešpats mus laimina 
šioje kelionėje. Atsiminkime, kad dvasinis 
gyvenimas visada yra kelionė, ėjimas pirmyn“, – 
sakė Pranciškus.         (jm / Vatican News)

   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 
i r s u v a i k a i s . N e d e l s i a n t r e i k i a p r i i m t i k a i 
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)"

   Prisikėlimo parapijos “Labdaros sekcija” 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.

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

Teirautis parapijos raštinėje – 416-533-0621.

DĖMESIO!!!	
LABAI	VISIEMS	DĖKOJAME,	KAD	ŠIUO	VISIEMS	SUNKIU	
LAIKOTARPIU	AUKOJATE	IR	RŪPINATĖS	BAŽNYČIOS	

	IR	PARAPIJOS	IŠLAIKYMU…	
Informacija	aukojantiems	vokeliuose	-	

				Labai	prašome	ant	vokelio	užrašyti	pilnai	Jūsų	prašomą	
informaciją:	pavardę,	vardą,	adresą	ir	vokelio	numerį,	jei	

neturite	Jums	skirtų	vokų.	
								 			Taip	pat	labai	labai	prašome	pranešti,	jei	pakeitėte	savo	

gyvenamąjį	adresą.	Mums	yra	labai	svarbu	tai	žinoti	dėl	
artėjančių	2022	m.	pakvitavimų.		

						Taip	pat	LABAI	LABAI	PRAŠOME		aukas	pervesti,		
atnešti	ar	atsiųsti	ne	VĖLIAU	GRUODŽIO	30	D.		

	*Aukoti	galite:		
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.

http://www.prisikelimas.ca/lt/give
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/


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

