
Sekmadienio Šv. Mišios 

   9 v.r.   †Bronių, vyr. ir Bronių, jaun. Stončius   (O.Stončius) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
   †Vaclovą Anskį      (Stanevičių šeima)   
   †Mindaugą Gabrį (5 m.)     (šeima)      
   specialia intencija      (NN) 
   †Aleksą Keršį (10 m.)     (dukra) 
   už Rusinų šeimos mirusius     (R.M.Rusinai)   
   †Steponą Ignatavičių     (B.Tamošiūnas) 
   †Robiną Dixon      (D.D.Danaitis-Stacey) 
   †Bronę Vilkus      (I.Matus) 
   †Aloyzą Pažėrą (2 m.)     (šeima)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 50  (3367)  Gruodžio 13 d. 2020 

III ADVENTO SEKMADIENIS - B
   Panašiai kaip Jonas Krikštytojas ir mes šiandien 
sutinkame nemažai nusivylusių, piktų ir kenčiančių 
žmonių, iš kurių patiriame priekaištus, atstūmimą, 
atkalbinėjimus, nes darome kažką naujo ir bandome 
gyventi pagal savo nepakartojamą pašaukimą. Kaip Jono 
laikais taip ir šiandien, kai bandome daryti ką nors nauja ir 
neįprasta, visokie kritikai išlenda iš užkampių. Jie siekia 
sugrąžinti mus į tuos rėmus, kuriuose jie patys jaučiasi 
patogiai ir ramiai. Pavydėdami mums, jie bando visiems 

įrodyti, kad blogai darome. Daugelis iš jų patys kenčia ir yra nelaimingi, negaluojantys, 
nusivylę, nesėkmingi, pikti, nes patyrė daug kritikos ir atkalbinėjimų savo gyvenime iš kitų 
žmonių. Jie temato tik kitų klaidas, nesugebėdami pastebėti, kiek daug gražių dalykų ir 
stebuklų vyksta šiame pasaulyje.      
  Kartu su Jonu Krikštytoju pasilikime ištikimi savo pašaukimui ir gyvenimo misijai. 
Drąsinkime juos, padėkime jiems peržengti savo susikurtas mąstysenos ribas ir kelkime jų 
žvilgsnį link Jėzaus.   
   Jeigu norime liudyti Kristaus atneštą šviesą kitiems, nuveikti daugiau per savo gyvenimą, 
palikti išliekančių rezultatų, atlikti prasmingų tarnavimo darbų, atrasti dvasinę ramybę, 
turime patys kasdien gyventi pagal didesnę viziją. Turime tikėti, kad mūsų sveikata 
pasitaisys, kad mūsų verslas bus pelningas, kad šeima susitaikys, kad surasime geresnį darbą, 
kad išsikapstysime iš skolų, kad atsikratysime žalingos priklausomybės, kad susirasime 
mylimą ir mylintį žmogų. Mums dovanota tikėjimo malonė, pašaukimas ir vizija turėtų 
atsispindėti kiekvienoje mūsų gyvenimo akimirkoje, kiekvienoje maldoje, kiekvienoje 
mintyje, kiekviename žodyje, kiekviename darbe.   
   Kai kurie iš mūsų nedrįstame siekti didelių svajonių, nes bijome, kad kiti mus apkalbės, 
sakys, kad mes savanaudiški, neteisūs, nesirūpiname kitais. Kai pradedame naują projektą, 
naują verslą, kai perkame naują automobilį, naują namą, visada net ir šeimoje ar 
bendruomenėje atsiras prieštaraujančių. Vieni pavydės mums, kiti bijos staigmenų ir 
nesėkmės. Jie sakys: „Taip niekas anksčiau nedarė. Tai neatitinka mūsų tradicijos. Mes 
nesame įpratę taip daryti. Geriau pasilikime prie senų sielovados formų. Nors jos jau seniai 
nebeveikia, bet taip visiems bus ramiau ir patogiau gyventi.“  
  Kartu su Jonu Krikštytoju rodykime kitiems, kas yra mūsų stiprybės, išminties ir drąsos 
šaltinis. Kelkime kitų žmonių viziją aukštyn link Kristaus. Neleiskime, kad nusivylę, nuliūdę, 
pavydūs žmonės temptų mus žemyn link savo lygio. Kilkime ir kelkime kitų dvasią, 
svajones, siekius link Dievo. Neleiskime, kad jie gesintų jo mums dovanotą šviesą ir 
džiaugsmą. Padėkime ir jiems tikrai atrasti tą, kuris mus visus nori matyti laimingais. 
         kun. Rytis Gurkšnys, SJ

2020	
KALENDORIUS	

Gruodžio	mėn.	
Advento	rekolekcijos	
(data	bus	žinoma	vėliau)	

Gruodžio	20	d.		
4	v.v.	-	5	v.v.	

“Kretingos	stovyklos	
Adventinis	susikaupimas	–	

Kalėdinis	koncertas”	
per	Zoom	programą	

(detalės	bus	praneštos	
vėliau)	

Gruodžio	25	d.		
KALĖDOS

	Mano	siela	džiūgauja	Dievu	manuoju.



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

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje  
gruodžio 5 - 10 d.d. 

Parapijai (13 vokeliuose) - $ 2,260 
Per bankus - $ 2,210 

eTransit - $ 350 

†Mary Anne Kušlikis atminimui draugai 
parapijai  aukojo $ 2,080 

AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	311,549	
DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (gruosdžio 14): 7 v.v. †Eleną 
Firavičienę (artimieji); 
ANTRADIENIS (gruodžio 15): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Edvardą Pečiulį (Prakapų 
šeima); specialia intencija (RB); 
TREČIADIENIS (gruodžio16): 7 v.v. padėkos 
intencija (JMČ); †Aną Kisiel (V.Zaleckaitė); 
KETVIRTADIENIS (gruodžio 17): 7 v.v. 
†Donatą Vaiciekauską (žmona); †Kęstutį Šukį 
( G . S l a b o š e v i č i u s ) ; † E d v a r d ą P e č i u l į 
(R.J.Kuliešiai); padėkos intencija (LU); 
PENKTADIENIS (gruodž io 18): 7 v.v. 
†Romualdą Tumpą (L.Tumpa); †Mary Anne 
Kušlikis (D.D.Danaitis-Stacey); 
ŠEŠTADIENIS (gruodžio 19): 9 v.r. †Eugenijų 
Čuplinską (šeima); 5 v.p.p. “Vilnius Manor” †Joną 
ir Ireną Žurinskus ir šeimos mirusius (E.Shishkus); 
SEKMADIENIS (gruodžio 20): 9 v.r. už 
Dirmantų, Nevulių ir Groen in’t Woud šeimos 
mirusius (šeima); 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Alfonsą Stanevičių (Stanevičių 
šeima); padėka kunigystės šventimų proga - už 
†Tėv.E.Jurgutį,OFM ir †Tėv.P.Šarpnicką,OFM 
(Stanevičių šeima); už Jūdvyčių, Dačkų ir 
Vydmantų gyvus ir mirusius šeimos narius (GJ); 
specialia intencija - SG (IM); už Giendrienių ir 
Laurinavičių šeimos mirusius (L.D.Laurinavičiai); 
†Mariją ir Praną Laurinaičius (A.Laurinaitis); 
†Albiną (24 m.) ir Petrą (10 m.) Styras (šeima); 
†Louis Pogorski (šeima); †Viktorą Jankauską 
(J.R.Kuliešius). 

	 			 	 	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…

 2021 m. vokelius galite atsiimti bažnyčios prieangyje 
pirmadieniais -penktadieniais duo 9 v.r. - 12 v.p.p. 

    Aukojant: parapijai ar mišių aukai ant čekio turi būti 
parašyta: “Resurrection Parish”. 
  Aukojant: Pranciškonams, parapijos remontų fondui, 
“Ateities fondui”, Alkaniems Lietuvoje, stovyklai 
“Kretinga”, Onkologiniam Centrui Klaipėdoje ar kitoms 
labdaringoms organizacijoms, prašome rašyti “Franciscan 
Fathers”.   
  Aukojant “Sielovadai”, čekį rašykite “Franciscan Fathers”, 
MEMO parašant “Sielovadai”. 
  2020 m. - mokesčių pakvitavimai bus išduodami tik už 
aukas, mus pasiekusias iki GRUODŽIO MĖN. 31 D.   

Labai prašome NELAUKITE paskutinės dienos.. 
 Informacija aukojantiems vokeliuose - labai prašome ant 
vokelio užrašyti pilnai Jūsų prašomą informaciją: pavardę, 
vardą, adresą….  Ačiū už Jūsų aukas ir rūpestį …

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/


	 Prisikėlimo	 parapijos	 “Labdaros	 sekcija”	 suruošė	
NEGENDAMO	 MAISTO	 vajų	 padėti	 apylinkės	
stokojantiems.	 NEGENDANTĮ	maistą	 galite	 atnešti	 bet	
kada	ir	įdėti	į	dėžę,	padėtą	prie	parapijos	durų.		
									 	 Dėkojame	visiems	prisidedantiems.

  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. 

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	 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.			

Skelbiami šv. Juozapo metai 
 Mylintis tėvas, švelnus, klusnus 
Dievui, visus priimantis, drąsiai kūrybingas, 
darbštus, kuklus, nesiveržiantis į pirmas 
vietas – šiais žodžiais popiežius Pranciškus 
apibūdina šventąjį Juozapą, skelbdamas jam skirtus 
metus, kurie visoje Bažnyčioje bus minimi nuo šių metų 
gruodžio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d. 
 Apie savo sprendimą popiežius Pranciškus 
praneša gruodžio 8-ąją paskelbtu apaštališkuoju laišku 
„Patris corde“ („Tėvo širdimi“). Šv. Juozapo metai 
skelbiami šiemet minimos šv. Juozapo paskelbimo 
Bažnyčios globėju 150 metų sukakties proga. Visuotinės 
Bažnyčios globėjo titulą šv. Juozapui suteikė popiežius 
Pijus IX 1870 m. gruodžio 8 d. paskelbta bule 
„Quemadmodum Deus“. 
 Šį antradienį, gruodžio 8-ąją, paskelbto 
popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško „Patris 
corde“ fone yra COVID-19 pandemija, kuri, kaip rašo 
Pranciškus, verčia mus matyti tuos paprastus žmones, 
kurie, nebūdami dėmesio centre, kasdien su nepaprasta 
kantrybe liudija viltį. Nors šv. Juozapas gyveno santūrų, 
kone nuo žmonių akių paslėptą gyvenimą, jis buvo 
neprilygstamai svarbus išganymo istorijos veikėjas. Jis 
buvo Šventosios šeimos tėvas, savo tėvystę pavertęs 
meilės auka, tarnavimu į pasaulį atėjusiam Mesijui. 
 Pasak Pranciškaus, šv. Juozapas šiandien 
ypatingai aktualus mums duodamu atvirumo kitiems, 
svetingumo pavyzdžiu. Juozapas yra „priimantis 
tėvas“ pirmiausiai dėl to, kad be jokių išankstinių sąlygų 
priėmė Mariją ir su ja susijusį didįjį Dievo planą.  
Marijos sutuoktinis, pasitikėdamas Viešpačiu, priima 
savo gyvenime sutinkamus įvykius su drąsiu tikėjimu, 
kuriuo jį apdovanojo Šventoji Dvasia. Per šventąjį 
Juozapą kiekvienam iš mūsų šiandien Dievas sako: 
„Nebijok!“. 
 S a v o a p a š t a l i šk a j a m e l a i šk e „ P a t r i s 
corde“ Pranciškus rašo apie šv. Juozapą kaip žmogų, 
apdovanotą drąsiu kūrybingumu, sugebančius gyvenime 
sutinkamus sunkumus paversti galimybėmis, nauja 
pradžia. Jam, kaip ir visiems pasaulio šeimų tėvams, teko 
susidurti su konkrečiomis savo šeimos gyvenimo 
problemomis, tačiau kiekvieną kartą jis jas sprendė 
drąsiai pasitikėdamas Dievo apvaizda. Juozapas, 
sąžiningas stalius, taip pat mus moko darbo orumo, 
džiaugsmo, kurį patiria žmogus, valgydamas savo 
rankomis sau ir savo šeimai uždirbtą duoną. 
 „Tėvu ne gimstama, bet tampama“, – tęsia 
Pranciškus, savo laiške primindamas vieną esminių 
tėvystės aspektų – atsakomybę už vaikų ugdymą. Deja, 
šiandieninėje visuomenėje labai dažnai matome 
jaunosios kartos žmones, kurie elgiasi ir mąsto taip, tarsi 
būtų našlaičiai. Juozapo pavyzdys labai reikalingas 
šiandieniniam pasauliui, kuris dažnai painioja autoritetą 
ir autoritarizmą, tarnavimą ir pataikavimą, paguodą ir 
priespaudą, meilę ir materialinį aprūpinimą. Šiandien 
pasauliui kaip niekad reikia tėvo. 
 Kartu su popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju 
laišku „Patris corde“, kuriuo skelbiami šv. Juozapo 
metai, paskelbtas ir Dieviškojo kulto ir sakramentų 
tvarkos kongregacijos dekretas dėl visuotinių atlaidų. Šv. 
Juozapo metais visuotinius atlaidus bus galima gauti 
kovo 19-ąją ir gegužės 1-ąją, tai yra Šv. Juozapo – 
Šventosios šeimos ir Visuotinės Bažnyčios globėjo ir šv. 
Juozapo darbininko švenčių dienomis, o taip pat kitomis 
dienomis šeimoje kalbant rožinio maldą, dalyvaujant 
rekolekcijose arba medituojant „Tėve mūsų“ maldą, 
darant artimo darbus, meldžiant šv. Juozapo užtarimo 
persekiojamiems žmonėms ir dirbantiesiems.  
(JM / Vatican News)

https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
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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

CREDIT UNION
RCU

laim!s ir s!km!s
nuo"ird#iai linkime

mieliems kredito unijos
nariams ir visiems tautie$iams!
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