
Sekmadienio Šv. Mišios 

   9 v.r.   †Henriką Sukauską (15 m.)     (L.Sukauskas) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    Novena   
    †Valentiną ir Mariją Indris     (R.Indris)      
    už Urbonų šeimos mirusius     (R.M.Rusinai) 
    †Teodorą Stanulį      (Stanevičių šeima)   
    †Bronę Vilkus      (O.Dirmantas) 
    †Oną ir Česlovą Januškevičius    (Č.B.Joniai) 
    prašant Viešpaties palaimos Dirmantų šeimai  (O.Stanevičius-Mills) 
    prašant Viešpaties palaimos ir sveikatos Albinai Laurinaitienei (A.Laurinaitis) 
   †Eleną Pacaitienę (9 m.)     (V.M.Navickai)     
   †Rimantą Montvydą      (D.A.Garšva) 
   †Algirdą Puroną      (N.Benotas)
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I ADVENTO SEKMADIENIS - B
„Budėkite!“ 

  Šiandien Bažnyčia pradeda naujus liturginius metus.  
Pradedame Adventą. Trumpa šios dienos Evangelija, bet 
joje net tris kartus pakartojamas žodis „budėkite“. 
Skaitydami visą Morkaus Evangeliją,  šį žodį rasime 
pakartotą net 40 kartų. Esame raginami nuolat budėti. 
  Jėzus  kalba apie tarnus, kuriems šeimininkas, 
iškeliaudamas svetur, paskiria darbus, o durininkui įsako 
budėti ir laukti jo sugrįžtančio. Ir mes visi  esame tie 
tarnai, kuriems pavestas koks nors darbas ar uždavinys. 
Gal reikėtų dažniau pagalvoti ir klausti savęs: „Koks 

darbas yra pavestas man? Ar aš atlieku jį sąžiningai?“ 
  Mums, kaip krikščionims, Evangelija paveda ir durininko pareigas. O ką veikia durininkas? 
Laukia grįžtančio šeimininko, nuolat budi. Durininko darbas – laukti, neprarasti budrumo. 
Paklauskim savęs: „Ar aš visada esu pasiruošęs sutikti savo Išganytoją?” 
    Šios dienos antrajame skaitinyje  apaštalas Paulius  irgi kalba apie laukimą, bet kartu 
pabrėžia ir malonės svarbą: „Todėl jums nestinga jokios malonės dovanos, belaukiant, kada 
apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus“. (1Kor 1,7). Viešpaties laukimas ir budėjimas – tai 
gyvenimas viltimi ir pasitikėjimu.        
    Prasidėjęs Adventas mus ragina atsiversti, budėti, laukti.Pradėkim kiekvieną dieną su 
malda: „Viešpatie, parodyk man šiandien kokį asmenį, su kuriuo aš galėčiau pasidalyti Tavo 
meile, malone, atleidimu“. Vakare, prieš eidami miegoti, paklauskime savęs: „Kur aš šiandien 
atradau Kristų“? Kai išgirsime atsakymą, mums tai bus Advento dovana.Šv. Tomas Akvinietis 
yra pasakęs: „Be Dievo aš  negaliu, tačiau be manęs Jis nieko nedarys“. 
    Viešpatie, pasitikiu Tavimi ir atvira širdimi rengiuosi Tave sutikti. Trokštu, kad mano širdis 
visuomet būtų Tau klusni..      †Vincas Kolyčius

2020	
KALENDORIUS	

Gruodžio	mėn.	
Advento	rekolekcijos	
(data	bus	žinoma	vėliau)	

Gruodžio	6	d.		
4	v.v.	

Skautų	kūčios	
per	Zoom	programą	

(detalės	bus	praneštos	
vėliau)	

Gruodžio	20	d.		
4	v.v.	-	5	v.v.	

“Kretingos	stovyklos	
Adventinis	susikaupimas	–	

Kalėdinis	koncertas”	
per	Zoom	programą	

(detalės	bus	praneštos	
vėliau)	

Gruodžio	13	d.		
Kalėdinis	koncertas	

NEĮVYKS	

Gruodžio	25	d.		
KALĖDOS

 O Dieve, pastatyk mus ant kojų.



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

Savaitinė rinkliava, bažnyčioje ir 
 “Vilnius Manor” lapkričio 21-22 d.d. 

Parapijai (56 vokeliuose) - $ 3,170 
Be vokelių - $ 40.65 
Per bankus - $ 1,180 

Šv.Mišiose dalyvavo 120 žmonių 
eTransit - $ 100 

D.Styra ir G.Moulton parapijos remontams  
aukojo $ 1,000 

†Darios Chodočinskas atminimui šeima parapijai 
 aukojo $ 1,000 

†Darios Chodočinskas atminimui draugai 
parapijai aukojo $ 990 

AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	311,049	
DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (lapkričio 30): 7 v.v. Novena; 
†Antaną Kartavičių (Buožių šeima); †Ereminą 
Norvaišienę ir Norvaišų šeimos mirusius 
(Norvaišų šeima) 
ANTRADIENIS (gruodžio 1): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Ireną Paškauskienę 
(R.Stravinskas); 
TREČIADIENIS (gruodžio 2): 7 v.v. †Ireną 
M o r kūn i e n ę i r A n t a n i n ą L e p a r s k i e n ę 
(A.Morkūnas); 
KETVIRTADIENIS (gruodžio 3): 7 v.v. †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †Oną ir Joną Jarmalavičius 
(V.Karosas); už Jankauskų šeimos mirusius 
(G.Slaboševičius); †Darią Chodočinskas; tėvams 
ir broliui Šv.Dvasios ramintojos globos 
(A.Ratavičius); †Antaną Laurinavičių (3m.) 
(A.Y.Tomasic); †Aldoną Žemaitienę (1 m.) ir 
Vladą Kobelskį (25 m.) (G.Kobelskis); 
PENKTADIENIS (gruodžio 4): 7 v.v. †Paul 
Sxiriha (L.Underys); †Romualdą Tumpą 
(L.Tumpa); 
ŠEŠTADIENIS (gruodžio 5): 9 v.r. †Antaną 
Slaboševičių ir šeimos mirusius (G.Slaboševičius); 
5 v.p.p. “Vilnius Manor” †Onutę Beresnevičienę, 
Danutę Beres ir Ireną Jurkienę (B.Tamošiūnas); 
SEKMADIENIS (gruodžio 6): 9 v.r. už Brough, 
Černiauskų ir Pranckevičių šeimos mirusius 
(S.Brough ir D.Pranaitis); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Oną ir Stasį Dačkus (GJ); 
kun.Alfonsą Bumbulį, Genę Miglinienę, Birutę 
Šencerienę (šeima); †Anelę ir Alfonsą Jonuškus 
(šeima); †Petrą Augaitį (Z.Augaitienė); †Alfonsą 
Juozapavičių (šeima); †Juozą Mačiulį (šeima); 
†Eleną Bersėnienę, Antaniną Leparskienę ir Ireną 
Morkūnienę (Z.Bersėnas); †Tomą Prakapą 
(Stanevičių šeima); †Romą Šimkų (1 m.) (GJ); 
†Darią Chodočinskas (Augaičių šeima); †Darią 
Chodočinskas (4 sav.) (šeima). 

	 			 	 	Mieli	parapijiečiai,	
	 Perduodame	 lapkričio	 20	 d.	 Kardinolo	 Tomo	
Co l l i n s	 p a s ke l b t a s	 ž i n i a s	 i š	 To ron to	
Arkivyskupijos	bei	jų	pasėkmes	mūsų	parapijoje.	

	 Atsižvelgiant	 į	 Ontario	 provincijos	 sugriežtintas	 priemones	
pandemijos	suvaldymui	Toronte:	
	 Nuo	 lapkričio	 23	 d.	 bažnyčiose	 gali	 būti	 ne	 daugiau	 kaip	 10	
žmonių,	 įskaitant	 kunigus	 ir	 savanorius.	 Todėl	 Mišios	 laikinai	
negalės	 būti	 aukojamos	 viešai.	 Tėvai	 pranciškonai	 kasdien	
privačiai	 aukos	 Mišias	 parapijiečių	 intencijomis	 bei	 už	
kenčiančius	nuo	Covid	19.	

• Laikantis	 10	 žmonių	 ribos,	 mūsų	 bažnyčios	 durys	 bus	
atvertos	 privačiai	maldai	 šiokiadieniais	 5	 v.v.	 -	 7	 	 v	 .v.	 ir	
sekmadieniais	8	v.r.-	10	v.r.		

• Išpažintys	 bus	 klausomos	 susitarus	 iš	 anksto,	
paskambinus	tel.:	416-533-0621	

• Dešimties	 žmonių	 maksimumas	 taip	 pat	 galioja	
laidotuvėms,	krikštams	ir	santuokoms,	ir	šie	sakramentai	
laikinai	teikiami	be	Mišių.	

• Parapijiečiai	 ir	vėl	kviečiami	dalyvauti	Mišiose	nuotoliniu	
būdu	 –	 internete	 arba	 televizijoje.	 Kas	 rytą	 7:30	 bus	
transliuojamos	 Kardinolo	 Tomo	 Collins	 Mišios	 iš																	
Šv.	 Mykolo	 katedros,	 o	 sekmadienio	 Mišias	 iš	 mūsų	
bažnyčios	 rasite	 YouTube	 https://www.youtube.com/
channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g	

• Šiuo	 metu	 parapijos	 patalpose	 negali	 vykti	 jokie	
susirinkimai.	

		Kartu	su	Kardinolu	Tomu	Collins	išlaikykime	viltį,	kad	greitai	vėl	
bus	 įmanoma	 saugiai	 melstis	 kartu.	 O	 apie	 kitas	 galimybes	
susiburti	 virtualiai	 šio	 išskirtinio	 Advento	 metu	 netrukus	
paskelbsime	Parapijos	Žiniose	ir	www.prisikelimas.ca	
	 Kalėdaičių	 (plotkelių)	 galima	 įsigyti	 parapijos	 raštinėje	 nuo	
pirmadienio	iki	penktadienio,	9	v.r	-	12	v.p.p.	

	 Viešpats	telydi	ir	globoja	Jus	VISUS		
	 šiuo	sunkiu	metu	ir	veda	į	šviesią	viltį…

					Susėdę	prie	Gyvybės	Stalo:	gyvi,	Viešpaties	atmintimi	
apdovanotieji,	laikinai	palydėtieji	

	ir	Šv.Mišių	auka	užtarti	ir	tie	–	būsimieji,	tikintieji,	
Kūrėjo	tik	pamąstyti	–	visi	Jūs	–	Jėzaus	Kristaus	

pašaukimu	per	Jo	kraują	pašventintieji,	globojamieji	
Šv.Dvasios	dvelksmu	ir	Dievo	Tėvo	laukiamieji	–		

nuoširdus	Dėkui	už	Jūsų	maldas,		už	Jūsų	aukas,	už	
artimųjų	sielas,	Jūsų	prisimintas	ir	pavestas	novenai.	

	 	 	 														Tėvai	pranciškonai

Šventojo Rašto susitikimai per Zoom 
  Su šiuo sekmadieniu pradedame liturginių skaitinių B metų ciklą, 
kuris pasižymi evangelisto Morkaus perduodama Jėzaus istorija. 
Įdėmiai skaitant visą Evangeliją pagal Morkų (Mk), atrandama tam 
tikra struktūra, su kuria susipažinus, aiškiau, ką Morkus kaip autorius 
norėjo perduoti būtent taip surašydamas. Šiais metais, tęsiant 
kassavaitinius Dievo Žodžio skaitymo susitikimus,  norėsime tam 
skirti daugiau dėmesio. 
  Susidomėjusius kviečiame prisijungti prie mūsų trečiadieniais 8 v.v. 
paspaudus šią nuorodą: 
https://us02web.zoom.us/j/. Susitikimo ID: 531 854 6708.

https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
http://www.prisikelimas.ca/
https://us02web.zoom.us/j/


	 Prisikėlimo	 parapijos	 “Labdaros	 sekcija”	 suruošė	
NEGENDAMO	 MAISTO	 va jų	 padėt i	 apyl inkės	
stokojantiems.	 NEGENDANTĮ	 maistą	 galite	 atnešti	 bet	
kada	ir	įdėti	į	dėžę,	padėtą	prie	parapijos	durų.		
									 	 Dėkojame	visiems	prisidedantiems.

    Parapiją jau pasiekė Kūčių Kalėdaičiai.  
Kalėdaičių (plotkelių) galima įsigyti parapijos 
raštinėje  nuo pirmadienio iki penktadienio,  

9 v.r - 12 v.p.p.  
Tai nuostabus lietuviškas paprotys kai, susėdę prie 
Kūčių stalo, laužome pašventintą Kalėdaitį, žymintį 
Gyvąją Duoną - Jėzų Kristų, ateinantį į šį pasaulį. 

Popiežiaus katechezė.  
Keturi dalykai, be kurių nebūtume Bažnyčia 
 Nuo pat pirmųjų žingsnių Bažnyčios 
gyvenimą lydi malda, sakė popiežius Pranciškus 
trečiadienio rytą tęsdamas maldai skirtą katechezių ciklą. 
Apaštalų laiškuose ir ypač Apaštalų darbų knygoje 
kalbama apie keliaujančią Bažnyčią, kuri visų pirma iš 
bendros maldos semiasi jėgų savo misionieriškai veiklai. 
 Kaip liudija šv. Lukas Apaštalų darbų knygoje, 
ankstyvosios Bažnyčios nariai „ištvermingai laikėsi 
apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir 
maldų“ (Apd 2, 42). Pasak Pranciškaus, čia matome 
keturias pagrindines bažnytinio gyvenimo ypatybes: 
pirma – apaštalų mokymas, antra – savitarpio pagalba, 
trečia – duonos laužymas ir ketvirta – malda. Bažnyčios 
gyvenimas prasmingas, jei ji klausosi Dievo žodžio, jei 
jos narius vienija artimo meilė ir Eucharistijos bei maldos 
bendrystė. Visos šios keturios Bažnyčios gyvenimo 
ypatybės jos narius suvienija su Kristumi. Šventojo Rašto 
skaitymas ir katechezė mums primena Mokytojo žodžius 
ir gestus; broliškas rūpinimasis vieni kitais padeda 
saugotis egoizmo; drauge laužydami duoną mes 
išgyvename Jėzaus buvimo su mumis sakramentą; malda 
yra mūsų dialogo su Tėvu per Kristų Šventojoje Dvasioje 
erdvė. 
 Šie keturi dalykai, sakė Pranciškus, – tai 
svarbiausios Bažnyčios gyvenimo koordinatės. Ir visa, kas 
Bažnyčioje šių keturių koordinačių nesilaiko, yra netikra, 
neturi jokio pagrindo. „Bažnyčia nėra rinka“, – sakė 
Pranciškus. „Bažnyčia nėra verslininkų grupė, kurie 
vadovauja šiai naujai įmonei. Bažnyčia yra Šventosios 
Dvasios kūrinys. Jėzus ją mums atsiuntė, kad ji mus 
suburtų. Bažnyčia – tai Dvasios veikimas mūsų 
bendruomenėje, mūsų švenčiamoje Eucharistijoje, mūsų 
maldoje. Viskas, kas išeina už šių koordinačių ribų yra 
netikra, neturi pamato, yra tarsi namas, pastatytas ant 
smėlio.“ 
 Popiežius sakė, kad jam liūdna, kai mato 
bendruomenes, kurios, kartais ir be blogos valios, eina 
neteisingu keliu, nes mano, kad jas daro Bažnyčia 
susirinkimai, veikla, panaši į politinių partijų veiklą, 
dauguma, mažuma, rūpinimasis tai vienų, tai kitų 
nuomone. „Aš klausiu: „Kurgi Šventoji Dvasia? Kur 
malda? Kur yra savitarpio meilė? Kur yra Eucharistija?
“ Jei to trūksta, trūksta Dvasios, o jei trūksta Dvasios, mes 
būsime graži humanitarinė organizacija, labdaros 
draugija, partija, gal netgi bažnytinė partija, bet ne 
Bažnyčia.“ 
 Skaitydami Apaštalų darbus matome, koks 
galingas evangelizacijos variklis yra maldos susirinkimai, 
kuriuose dalyvaujantys žmonės patiria Jėzaus buvimą ir 
prisipildo Šventosios Dvasios. Pirmosios bendruomenės 
nariai supranta, kad susitikimo su Jėzumi istorija 
nesibaigė jo žengimo į dangų akimirką, bet tęsiasi jų 
gyvenime. Atminimas to, ką Viešpats yra pasakęs ir 
padaręs, bendruomenės maldoje tampa gyvas; šventoji 
Dvasia įkvepia šviesos ir šilumos, Dievas suteikia meilę ir 
Dievas prašo meilės. Tai yra mistinė viso tikinčiojo 
žmogaus gyvenimo šaknis. Kaip pirmieji krikščionys, taip 
ir mes, gyvenantys po šimtmečių, visi išgyvename tą 
pačią patirtį – Dvasia viską gaivina. Malda, sakė 
Pranciškus, – tai gyvoji Dvasios ugnis, suteikianti 
stiprybės mūsų liudijimui ir misijai (JM / Vatican News)

Besiruošiant	artėjančioms	Šv.	Kalėdoms,		
prisiminkime		vargan	patekusius	brolius	ir	seseris		
Lietuvoje.		Advento	metu	bus	renkamos	aukos	

Lietuvos	alkanųjų	valgykloms	paremti.																
Aukoti	galima	paliekant	auką	parapijos	pašto	

dėžutėje,	RCU	bankelyje	ar	e-transfer.		
Dėkui	už	Jūsų	dosnumą	ir	bendrystę	šiuo	visiems	sunkiu	metu…

V-SIS PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ 
KONKURSAS  

  Dalyvaukime konkurse, papuoškime savo namus ir 
atgaivinkime gražią tradiciją. Išgyvenant pandemiją tai bus 
nuostabus, jaukus, ir kūrybingumą skatinantis užsiėmimas, 
kuris padės pasiruošti pasitikti kūdikėlį Jėzų – su Šv. 
Pranciškumi.  
 Pasidalinkime savo kūryba ir savo tarpe – įkelkime prakartėlių 
nuotraukas į parapijos Facebook grupės paskyrą https://
www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija   
 Arba siųskime į musuprakartele@gmail.com, kad pasirodytų 
parapijos svetainėje internete www.prisikelimas.ca 

	 Gruodžio	 6	 d.	 ir	 20	 d.	 kviečiame	 užsisakyti	 lietuviško	
maisto	 IŠSINEŠIMUI	 NAMO,	 kurį	 galėsite	 pasiimti	 lauke	
prie	virtuvės	durų,	esančių	prie	stovėjimo	aikštelės	tarp	10	v.r.	
ir	 1	 v.p.p.	 Maisto	 kainos:	 1	 balandėlis	 -	 $5;	 1	 cepelinas	 -	 $5;										
1			porcija	kugelio	-	$12.	
	 Maistą	 galite	 užsisakyti	 email	 Gražinai	 Valintienei,	
grazinav2@hotmail.com.	 Jei	 nusulaukiate	 patvirtinimo,	
skambinkite	 tel.:	 647-869-6164.	 Savo	 užsakymuose	
nurodykite	ko	 ir	kiek	norėsite	 ir	būtinai	nurodykite	valandą,	
kurią	 norite	 pasiimti.	 Maistas	 bus	 išduodamas	 TIK	 PAGAL	
IŠANKSTINIUS	UŽSAKYMUS.			

	 	 Kanados	 Lietuvių	 Fondo	 2020	 m.	 metinis	 narių	
susirinkimas	įvyks	ketvirtadienį,	gruodžio	10	d.,	6:30	v.v.,	per	
Zoom.	 Nariai,	 norintys	 dalyvauti,	 turi	 užsiregistruoti	
pasiunčiant	 prašymą	 e-paštu	 info@klfondas.org	 arba	
skambinant	 į	 raštinę	416-	 239-9889	ne	vėliau	gruodžio	4	d.				
Tuomet	bus	perduota	nuoroda	susirinkimui.	

mailto:info@klfondas.org
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
mailto:musuprakartele@gmail.com
http://www.prisikelimas.ca
mailto:grazinav2@hotmail.com


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	

	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

http://www.prisikelimas.ca
mailto:resparish@prisikelimas.ca
mailto:Lina@Kuliavas.com
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