
Sekmadienio Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Monica ir Clare Creedon     (šeima) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Stasę Bitlerienę      (†A.Ledas)       
    †Juozą ir Albiną Kriaučiūnus    (O.Balsienė su šeima) 
    †Daną Beresnevičienę     (B.Tamošiūnas)   
    padėkos intencija      (Rūta G.) 
    †Ireną Paškauskienę      (“Kretinga”) 
    †Liudą Matuką (3 m.)     (šeima) 
    †Romą Kalinauską      (Prakapų šeima) 
    už Bačėnų šeimos mirusius     (M.R.Rusinai) 
    †Viktorą Budrą (10 m.)     (G.Budra)  
    †Česlovą ir Eglę Aldoną Gudaičius   (šeima)    

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
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XXX EILINIS SEKMADIENIS - A
Meilė 

 Kadangi meilė yra atsidavimas kitam, pasišventimas 
kitam, todėl visas kilnumas ir visas nenusakomas šios 
aukštumos ir galutinumo siekis, kurio trokšta širdis, 
kyla iš mylimojo. Todėl Dievo meilė ir yra tokia šventa 
bei didi, todėl ji ir nesibaigia (plg. 1 Kor 13). 
 Ši meilė yra skirta Dievui, Jam, Begaliniam, 
Nesuvokiamajam, artimajam š irdies Dievui, 
Šventajam, Garbingajam. Mes mylime tą, prieš kurio 

Dvasią stovime iš amžinybės į amžinybę, kuris kiekvieną vadina vardu: Jį, mūsų Kūrėją ir 
Viešpatį, mūsų pradžią ir pabaigą, amžinąjį Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią, vieną Dievą. 
Mes mylime Jį, kuris pirmiau pamilo, kuris mums davė gyvybę ir gyvenimą, kuriame mes 
mylime, jaučiame ir esame, Jį, kuris mus vis vien myli, net jei mes Jo nekenčiame, kuris 
leidžia savo saulei patekėti virš mūsų nuodėmių, Jį, Pakantųjį, ištikimąjį Draugą, išmintingąjį 
mūsų širdies Dievą ir mūsų amžinybės Dalį, Jį, vienintelį Tobuląjį.  
 Kuo toliau Jo begalybė yra nuo mūsų menkumo, tuo labiau ji skatina mūsų meilės 
drąsą; kuo didesnė mūsų abejotinos būties priklausomybė nuo nesuprantamų Jo sprendimų, 
tuo besąlygiškesnis yra baisingas savasties patikėjimas mylimuoju Dievu. Kuo žavesnis Jo 
šventasis grožis ir gerumas, tuo labiau Jo meilė apima viską, ką mes paprastai mėgstame 
vadinti meile. Kuo labiau jis mus aplanko savo palaiminga, dievinančia artuma, kuo labiau 
Jis mums yra tėvas ir motina, brolis ir sesuo, tuo artimesnis tampa šventas mūsų meilės 
švelnumas, kuo labiau griaunantis yra Jo kelių ir teismų nesuvokiamumas, tuo didesnis 
šventas atkaklumas mūsų meilės, kuri ir Dievą dar labiau myli; kuo mažiau Jį suvokia, kuo 
skaudžiau prasiskverbia mūsų aklo silpnumo prieš Dievą jausmas pro paskutines mūsų sielos 
skaidulas.  
 „Mano Dieve, aš myliu Tave“ – švenčiausias Žmogaus poelgis ir didingiausias 
polėkis gali šį žodį užbaigti jame – jo meilės begaliniam Dievui paslaptį. 
        Karlas Raneris, † 1984

2020	
KALENDORIUS	

Lapkričio	1	d.	
Kapinių	lankymas	

Lapkričio	14	d.	
Parapijos	vakarienė	

NEĮVYKS	

Gruodžio	mėn.	
Advento	rekolekcijos	
(data	bus	žinoma	vėliau)	

Gruodžio	6	d.		
Skautų	kūčios	

Gruodžio	13	d.		
Kalėdinis	koncertas	

Gruodžio	25	d.		
KALĖDOS

Mylėsiu	tave,	Viešpatie,	mano	stiprybe!
DĖMESIO... 

Kitą sekmadienį, 
lapkričio 1 d., 

NEPAMIRŠKITE 
pasukti laikrodžius   

1 valandą atgal 



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

Savaitinė rinkliava, bažnyčioje ir 
“Vilnius Manor”   spalio 17-18 d. 
Parapijai (36 vokeliuose) - $ 1,915 

Be vokelių - $ 52.60 
Per bankus - $ 1,190 

Šv.Mišiose dalyvavo 115 žmonių 
eTransit - $ 200 

eTransit (Mišioms) - $ 50 
†Juozo Morkūno atminimui  

E.R.Stravinskai parapijai aukojo $ 50 

AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	308,049	
DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (spalio 26): 7 v.v. †Anelę ir 
Petrą Agurkius (Prakapų šeima); †Vincą 
Piečaitį (A.Kuncaitis);  
ANTRADIENIS (spalio 27): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Joną Dirmantą (dukra 
Vida); 
TREČIADIENIS (spal io 28): 7 v.v. 
†Valentiną ir Mariją Indris (R.Indris); prašant 
Viešpaties palaimos ir sveikatos Janinai 
Mickienei (Onutė ir Bronė); 
KETVIRTADIENIS (spalio 29): 7 v.v. 
†Donatą Vaiciekauską (žmona); †Danutę 
Vaidilienę (Prakapų šeima); 
PENKTADIENIS (spalio 30): 7 v.v. padėkos 
intencija (G.J.); prašant sveikatos broliui 
JUozui (A.Ratavičius); 
ŠEŠTADIENIS (spalio 31): 9 v.r. prašant 
Viešpaties palaimos Gabrielei Gervienei 
(D.A.Garšva); 5 v.p.p. “Vilnius Manor” už 
Vaškevičių ir Kemežių šeimos mirusius 
(A.Vaškevičius); 
SEKMADIENIS (lapkričio 1): 9 v.r. už 
mirusius draugus bei pažįstamus (GJ); 11 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius; †kun. 
Eugenijų Jurgutį, ofm (V.Zaleckaitė); †Joną ir 
Bronę Greičiūnus (A.Angermann); už 
Jūdvyčių, Vydmantų ir Dačkų šeimos mirusius 
(GJ); †kun. Eugenijų Jurgutį, ofm (Stanevičių 
šeima); †Kazimierą Budreckį (dukra Virginija 
su šeima); †Magdaleną ir Kazimierą Nevulius 
(dukra); †Danutę ir Antaną Damašius (dukra su 
anūke); †Vladą Melnyką (šeima). 

PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
	 	

	 Gaila	ir	skaudu,	bet	koronavirusas	
tebėra	 tarp	 mūsų,	 PRAŠOME	 toliau	
elkimės	 itin	 atsargiai,	 gerbiant	 ir	
saugant	kiekvieno	bendruomenės	nario	
saugumą,	sveikatą	ir	gyvybę.		

Laikykimės	 sveikatos	 apsaugos	 pareigūnų	 nurodymų	 ir	 parodykime	
pagarbą	vienas	kitam.	
-	 Privalomas	 kaukių	 dėvėjimas	 visose	 uždarosiose	 erdvėse,	 įskaitant	 ir	
mūsų	 bažnyčią;	 dėvėkime kaukes per ištisas Mišias	
(nebent	 dėl	medicininių	 priežasčių	 tai	mums	 draudžiama)	 nusiimkime	
tik	trumpam	-	po	komunijos	priėmimo	į	rankas	
-	Atėję	į	bažnyčią	nusivalykime	rankas	dezinfekuojančiu	skysčiu	
-	Užsiregistruokime,	 kad	būtų	 įmanoma	 skubiai	 pranešti	 apie	 Covid-19	
atvejį	
- Laikykimės	2-jų	metrų	atstumo	-	suoluose	pažymėtos	vietos	
- Sekime	bažnyčioje	išdėliotus	ženklus,	nurodančius	judėjimo	kryptis	
- Susilaikykime	nuo	bendro	giedojimo,	kadangi	tai	gali	padidinti	užkrato	
riziką	

- Patiriant	 simptomus,	 pvz.	 pakilusią	 temperatūrą	 ar	 kosulį,	 likime	
namie.		

Suprantama,	 kad	 dėl	 silpnesnės	 bendros	 sveikatos	 ar	 pažeisto	
imuniteto,	kai	kuriems	parapijiečiams	šiuo	metu	nepatartina	dalyvauti	
Mišiose.	 Negalintiems	 dalyvauti	 primename,	 kad	 šiuo	metu,	 kardinolo	
Collins	 nurodymu,	dalyvavimas	 sekmadienio	 Šv.	Mišiose	neprivalomas.	
Toliau	 bus	 galima	 nuotoliniu	 būdu	 dalyvauti	 arkivyskupijos	
transliuojamose	 Mišiose	 arba	 maldoje	 jungtis	 su	 kitais	 parapijiečiais,	
stebint	Mišių	įrašus	iš	mūsų	parapijos.		
	Eilinėmis	 savaitės	 dienomis	 -	 parapijiečiai	 kviečiami	 dalyvauti	7	 v.v.	
aukojamose	Šv.Mišiose	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	25)		
·		Sekmadieniais,	parapijiečiai	kviečiami	dalyvauti	Šv.Mišiose	

Prieš	įeinant	į	bažnyčią	vyks	registracija.	
	Labai	prašome	-	būkite	kantrūs.		

·	9	v.r.	-	Šv.	Mišios	anglų	kalba	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	90)																																	
Durys	bus	atidaromos	8:30	v.r.	ir	bus	uždarytos		

tarp	10	v.r.	ir	10:30	v.r.,	nes	bažnyčia	turi	būti	dezinfekuota.																																
Durys	11	v.r.	Šv.Mišioms	bus	atidaromos	10:30v.r.·		

11	v.r.	-	Šv.Mišios	lietuvių	kalba	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	90)		
P.S.		
*daliname	 parapijos	 žinias	 “biuletenius”.	 Vyskupijos	 nurodymu,	
biuletenius	dalinsime	TIK	po	9	v.r.	ir	11	v.r.	Šv.Mišių.		
*sugrįžus	 visiems	 į	 darbus	 ir	 normalesnius	 gyvenimus,	 tikimės	 ir	
daugiau	 parapijiečių,	 ateinančių	 į	 Šv.Mišias.	 Dalyvių	 skaičius	 yra	
ribotas	-	tik	90	žmonių	per	vienerias	Mišias.	Todėl	LABAI	PRAŠOME	
nenustebkite,	jei	susirinkus	daugiau	nei	90	žmonių	-	būsite	palydėti	į	
parapijos	mažąją	salę	ten	išklausyti	Šv.Mišių.		

LABAI	PRAŠOME	JŪSŲ	VISŲ	SUPRATIMO…	
Viešpaties	palaimos	ir	gailestingumo	Mums	VISIEMS…

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
				9	v.r.	-	Sandy	McCullough	

11	v.r.	-	Zita	Nausėdienė	ir	Audra	Rusinaitė	
vargonininkė	-	Ilona	Beres



Popiežius: nematyti Dievo kenčiančio 
žmogaus veide – šventvagystė 

  Trečiadienio rytą Vatikano Pauliaus VI salėje 
vykusios bendrosios audiencijos pradžioje 
pop iež i u s P ranc i škus a t s ip ra šė j o j e 
dalyvavusių maldininkų, kad negali prie jų 
prieiti, paspausti rankų. Šie apribojimai įvesti dėl 
bendrosiose audiencijose dalyvaujančių žmonių saugumo. 
Popiežius patikino, kad, nors jį nuo audiencijoje 
dalyvaujančių žmonių skiria keleto metrų atstumas, jis 
visiems artimas širdimi. 
  Šį trečiadienį užbaigdamas prieš savaitę pradėtą katechezę 
apie psalmių maldą popiežius atkreipė dėmesį į Psalmyne 
dažnai pasirodančią negatyviąją figūrą – nedorėlį, tai yra 
žmogų, kuris gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų. Jam nesvarbus 
joks ryšys su transcendencija,  jis netramdo savo 
arogancijos, nepaiso kitų nuomonės, daro tai, kas jam ateina 
į galvą. Smerkdamas tokią laikyseną Psalmynas iškelia 
maldą kaip vieną svarbiausių žmogaus gyvenimo elementų. 
Gyvenimo susiejimą su tuo, kas transcendentiška ir 
absoliutu, asketai ir dvasiniai mokytojai vadina „šventąja  
Dievo baime“. Tai ji padaro mus tikrais žmonėmis, nubrėžia 
ribas, kurios mus saugo nuo mūsų pačių, neleidžia gyventi 
kaip plėšrūnams. Malda yra žmogaus išsigelbėjimas. 
  Žinoma, sakė popiežius, esama ir netikros maldos, tokios 
maldos, kuria melsdamiesi tik norime pasirodyti kitiems ir 
susilaukti pagyrimo. Taip meldžiasi tie, kurie eina į Mišias 
tik tam, kad kitiems pasirodytų, kad būtų matomi 
visuomenėje. Tačiau tokia malda melaginga. Jėzus griežtai 
smerkia tokią laikyseną (plg. Mt 6, 5–6; Lk 9, 14). Tačiau jei 
meldžiamasi nuoširdžiai, jei tikroji maldos dvasia pasiekia 
širdį, tuomet žmogus pažvelgia į pasaulį tarsi paties Dievo 
akimis. Kai meldžiamės nuoširdžiai, viskas, ką maldoje 
sakome, įgauna svorį. Tai labai svarbi maldos savybė, sakė 
Pranciškus. Mūsų malda pradžioje galbūt yra labai nedrąsi, 
labai gležna, tačiau, kai Dievas ją priima į savo rankas, 
viskas tampa rimta ir svarbu. Dėl to visada reikia melstis 
širdimi. 
  Popiežius įspėjo ir prieš kitą klaidingą maldos sampratą. 
Malda – tai ne raminamoji priemonė, gelbstinti nuo 
gyvenimo sunkumų ir baimės. Tikra ir nuoširdi malda visada 
reikalauja imtis atsakomybės. Tai aiškiai matome „Tėve 
mūsų“ maldoje, kurios Jėzus išmokė savo mokinius. Tokios 
maldos mus moko ir Psalmynas. Psalmėse skamba ne tik 
malonūs ir subtilūs žodžiai, bet jose atvirai kalbama ir apie 
žmogaus gyvenimo žaizdas. Vis dėlto psalmių maldos 
žodžiai, net ir labai asmeniški bei intymūs, skambėjo 
Jeruzalės šventykloje ir sinagogose. 
  Į psalmių maldą sudėtas visas pasaulis, sakė Pranciškus. 
Psalmių žodžiuose girdime Dievo pažadą, kad jis neapleis 
vargšų ir silpnųjų. Psalmės įspėja, kokie pavojai gresia prie 
turto prisirišusiam žmogui. Psalmės padeda mums Dievo 
akimis žiūrėti į istoriją. Trumpai tariant, sakė Pranciškus, 
ten, kur yra Dievas, turi būti ir žmogus. Šventasis Raštas 
aiškiai sako: „Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“, o savo 
brolio nekęstų, – tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį 
mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato.“ (1 Jn 4, 20). Pasak 
Šventojo Rašto, gali atsitikti, kad žmogus, net ir nuoširdžiai 
ieškodamas Dievo, nesugeba jo rasti. Tačiau vargšų ašaras 
mato visi. Kas apsimeta, kad nemato, tas niekada nesutiks 
Dievo. Pasak Pranciškaus, tai bene dažniausia mūsų dienų 
ateizmo forma: sakyti, kad tikime Dievą, tačiau tuo pat metu 
atsiriboti nuo kitų žmonių, jų nekęsti. Tai praktinis ateizmas. 
Nepripažinti žmogaus kaip Dievo atvaizdo yra blogis, 
nedorybė, pati didžiausia šventvagystė, kuria susitepę 
ateiname į šventyklą ir prie altoriaus. 
  „Mieli broliai ir seserys, psalmių malda mus tesaugo nuo 
nedorumo“, – sakė Pranciškus katechezės pabaigoje, – 
„tesaugo nuo pagundos taip gyventi, o gal net ir taip melstis, 
tarsi Dievo nebūtų ir tarsi pasaulyje nebūtų kenčiančių 
žmonių.“ (JM / Vatican News)

<…> Mirusiųjų prisiminimas skatina 
mus pasišvęsti, aukotis, pasitikėti Dievu, 
derintis su Jo valia. Mirusieji mums 
tarnaus tuo, kad stiprins mūsų tikėjimą, 
žadins mumyse dvasingumą. Nors šis 
prisiminimas atnaujina netekties žaizdą, 

bet žadina mumyse ne kartėlį, o pasitikėjimą Dievu. 
  Vėlinėse Bažnyčia ypatingu būdu atsimena visus mirusius. 
Meldžiasi už visus, kurie užbaigę žemiškojo gyvenimo 
kelionę yra pakviesti gyventi gyvenimą, kuriam Kūrėjo 
sukurti. Nuo pat seniausių laikų Bažnyčia ragino melstis už 
mirusiuosius. Tai mus kviečia žvelgti į mirtį ne kaip į 
paskutinį žodį žmogaus likime, tačiau kaip į perėjimą link 
Amžinojo gyvenimo. 
   Popiežius Benediktas XVI primena, kad „po mirties 
naujasis gyvenimas, gautas per krikštą, nepavaldus nei 
irimui, nei mirties galiai. Tam, kuris gyvena Kristuje, mirtis 
yra perėjimas iš žemiškos kelionės į dangiškąją tėvynę, kur 
Tėvas svetingai sutinka visus savo vaikus iš visų giminių, 
genčių, tautų ir kalbų“. 
  Tepadeda mums Viešpats suprasti šio laiko svarbą ir 
skubėti daryti gera – to visi esame ištroškę. Dievas nenustoja 
laukęs savo sūnų ir dukterų, sugrįžtančių į Gailestingojo 
Tėvo namus. 
kun. Edmundas PAULIONIS  
Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos klebonas 

	 Kviečiame	 įsijungti	 į	 lapkričio	 1	 d.	 -	 Visų	
Šventųjų	 dienos	 Šv.Mišias,	 kuriose	 prisiminsime	 pas	
Viešpatį	 iškeliavusius	 parapijiečius	 2019-2020	 metais,	
savo	mirusius	artimuosius.	
	 Atraskime	 laiko	 -	maldai,	 giesmei	 -	 uždegdami	
žvakutę	už	savo	išlydėtą	amžinybėn	artimą…	

SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS LN NARIAMS
  Gerbiami nariai, pagal naujus Toronto miesto ir Ontario 
provincijos apribojimus, kurie buvo paskelbti spalio 13 d. dėl 
Covid-19 pandemijos valdymo, mes, LN valdyba, negalime 
organizuoti   planuoto metinio narių   susirinkimo, turėjusio 
vykti š.m. spalio 28 d. bei 25 d. projekto pristatymo.
   Dėl  naujos  susirinkimo datos ir infomacijos prašome sekti šį 
t i n k l a l a p į  h t t p s : / / l i e t u v i u n a m a i . c a /  i r š i u o s 
leidinius:  www.tevzib.com, reklamą parapijų biuleteniuose, 
lietuvių kredito kooperatyvų  skelbimų lentose.
 Lietuvių namų Valdyba prašo visus narius turinčius 
e l e k t r o n i n i o p a š t o a d r e s ą p a r a š y t i L N 
administracijai  diana@lithuanianhouse.ca. Tai padėtų 
bendrauti, siųsti žinias ir sulaukti Jūsų pasiūlymų.

Toronto Lietuvių Namų Valdyba.

MIRTIES	PRANEŠIMAI	
	a.a.	ROMUALDAS	TUMPA,	93	m.		

Išlydėtas	iš	mūsų	bažnyčios	spalio	21	d.	
Paliko:	žmoną	Liną,	dukras	Linnette	ir	Loretą;	anūkus	
Josefin	ir	Kain	Robert,	gimines	Lietuvoje	ir	draugus.			

a.a.	BRONĖ	VILKUS,	88	m.		
Išlydėta	iš	mūsų	bažnyčios	spalio	22	d.	
Paliko:	gimines	Kanadoje	ir	Lietuvoje.	

Amžiną	atilsį	duok	mirusiems,	Viešpatie.

https://lietuviunamai.ca/
http://www.tevzib.com/
mailto:diana@lithuanianhouse.ca


Parapija nėra atsakinga už 

užsakytas reklamas ar skelbimus

Lina Kuliavas - Sales Representative
Royal LePage Real Estate Services Ltd., 
Brokerage
416-762-8255 bus // 416-616-1600 cell
Lina@Kuliavas.com

		Čekius	rašant:	Resurrection	Parish,		
pasirenkant	kam	aukojate	MEMO	parašant:		

auka	parapijai	ar	Mišioms.	
		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	

pasirenkant	kam	aukojate	MEMO	rašant:	
Ateities	fondui,	vienuolynui,	remontams,	

Alkaniems,	Sielovadai,	stovyklai	“Kretinga”,	
Onkologijos	centrui	Klaipėdoje,		

pranciškonų	projektams	Lietuvoje.

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	

br.kun.	Paulius	Vaineikis,	OFM	
		Ekonomas:	br.kun.	Raimundas	Bukauskas,	OFM	

					Dirbantys	Kunigai:	T.	Augustinas	Simanavičius,	OFM	
		Prel.	Edmundas	Putrimas	 																																																																													

Kun.	emeritas	Kazimieras	Kaknevičius																						
Diakonas:	Dr.	Kazimieras	Ambrozaitis			

Parapijos	raštinės	administratorė:	Gitana	Jūdvytytė
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