
			Kviečiame	
įsijungti	į	lapkričio	

1	d.,	7	v.v.	-	Visų	
Šventųjų	dienos	
Šv.Mišias,	kuriose	
prisiminsime	pas	

Viešpatį	
iškeliavusius	
parapijiečius	

2020-2021	metais,	
savo	mirusius	
artimuosius.	

	 Atraskime	
laiko	-	maldai,	

giesmei	-	
uždegdami	
žvakutę	už	
savo	išlydėtą		

amžinybėn	artimą…		
Giedos	“Volungės”	
moterų	ansmblis.

Sekmadienio	
Šv.Mišias	

transliuojame	
internetu	-		
https://

www.youtube.com/
channel/

UC63RnbJxiay0KXdU
fnA_c-g/.			

Internetinė	
svetainė:	

www.prisikelimas.ca	

Facebook	Grupė:	
https://

www.facebook.com/
groups/

prisikelimo.parapija	
		

Mišių	įrašai,	
transliacijos	https://
www.youtube.com/

channel/
UC63RnbJxiay0KXdU

fnA_c-g?	

Paieška:	Prisikelimo	
Parapija,	Tevai	
Pranciskonai

Paaukodamas pats save 
   Svarbiausias Kristaus nusiteikimas – visiškas savęs 
dovanojimas – yra esminė krikščioniška laikysena. Ji 
gelme sutapatina su Kristumi, o be jos bet koks Jėzaus 
sekimas tėra paviršutiniškas ir galbūt tuščias išorinis 
formalizmas. Norint būti Kristaus, reikia būti Jam 
atsidavus taip, kaip Jis yra atsidavęs Dievui, nes mes 

esame Kristaus, o Kristus yra Dievo. 
    Kristaus pasiaukojimas Dievui yra Jo paklusimas Dievo Žodžio valdžiai. Kristui Žodis yra 
gyvybiškai svarbus, tai Jo maistas. Savęs dovanojimas atveria mus Kristaus malonei, esančiai 
mumyse; ji yra kvietimas labiau atsiduoti Kristaus valdžiai. Kristui savęs paaukojimas yra 
meilingas pritarimas jau įgyvendintam Įsikūnijimo slėpiniui; mums savęs dovanojimas yra 
dieviško gailestingumo sužadinimas tam, kad jis naujai mus užlietų. Gailestingumas gali tik 
atsiliepti, nes jis yra meilė, nesulaikomai pasilenkianti prie jos besišaukiančio varganumo.  
   Pasiaukojimu Kristus atsiduoda Dievo valiai ir ypač Kalvarijos aukai. Supanašėjęs su 
Kristumi Jo malonės antplūdžiais žmogus atnaujindamas pasiaukojimą tikrai tampa Jo 
žmogiškumo pratęsimu, per tokį žmogų Jis gali įgyvendinti savo slėpinius. Paprastai žmogus 
yra kaip auka ant altoriaus ir kaip atpirkimo įrankis sieloms. Savęs dovanojimas, suvienijantis 
žmogų su Kristumi, įveda jį į Kristaus būsenas ir leidžia intymiai dalyvauti Jo slėpiniuose, 
įveda jį į Atpirkimo ir Bažnyčios slėpinių gelmes. Taip, kaip visa Kristaus misija remiasi Jo 
pasiaukojimu, taip ir visa Jo malonės galia žmoguje pasireiškia visišku jo atsidavimu, kuris 
yra pati svarbiausia žmogaus bendradarbiavimo su Juo dalis. 
          Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus,†1967

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Vincą Radzevičių       (L.Sukauskienė) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Tėv.Eugenijų Jurgutį, OFM     (Stanevičių šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Kazimierą Budreckį      (dukra Virginija su šeima) 
    †Bronę Beresnevičienę      (B.Tamošiūnas) 
    †Laimutę ir Ksaverą Ratavičius     (A.Ratavičius) 
    †Mariją ir Marijoną Petrikus     (A.Jurcevičius)  
    †Alę Pivorienę (35 m.)      (dukra) 
    †Oną ir Zigmą Girdauskus      (šeima) 
    †Juozą Bansevičių       (šeima) 
    už Kanados Lietuvių Fondo mirusius narius  (KLF) 
    už Jūdvyčių, Vydmantų ir Dačkų šeimos mirusius   (GJ) 
    prašant sveikatos Dainorai     (GJ)

Mylėsiu	tave,	Viešpatie,	mano	stiprybe.
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PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
	 	 	 Paskutiniais	 Ontario	 provincijos	 valdžios	 karantino	

nurodymais	 mūsų	 bažnyčioje	 leidžiama	 užimti	 90	 vietų,	 įskaitant	
kunigus	bei	atliekančius	muzikinę	tarnystę.	
	 	 Žinoma,	 saugant	 Mišių	 dalyvių	 sveikatą,	 tebegalioja	 visi	
ankstyvesni	nurodymai	-	jei	jaučiate	simptomus,	likite	saugūs	namie.	
Atvykus	į	bažnyčią	privaloma	užsiregistruoti,	dezinfekuoti	rankas	ir	
dėvėti	kaukes,	taip	pat	laikytis	2	m.	atstumo.		
	 Suprantama,	kad	šiuo	metu	dėl	įvairių	priežasčių	dar	ne	visi	
jaučiasi	 jaukiai	 ir	 saugiai	 didesnių	 susibūrimų	 vietose.	 Todėl,	 su	
pasišventusių	savanorių	pagalba,	tęsime	tiesiogines	transliacijas	kas	
sekmadienį,	11	v.r.	
………	
	 Rugsėjo	 22d.	 Ontario	 provincijoje	 įsigaliojęs	 įstatymas,	
susijęs	 su	 COVID	 vakcinacijos	 sertifikatų	 tikrinimu	 kai	 kuriose	
įstaigose	 ir	 patalpose,	 liečia	 ir	 Prisikėlimo	 parapijos	 nuomojamas	
patalpas.	 Šiuo	metu	nuomojantys	 sales	 renginiams,	 susirinkimams	
arba	sporto	treniruotėms,	t.y.	renginių	organizatoriai,	privalo	pagal	
provincijos	 valdžios	 reikalavimus	 patikrinti	 dalyvių	 vakcinacijos	
sertifikatus	bei	tapatybės	dokumentus,	prieš	įsileidžiant	į	patalpą.	
	 	 	 Naujas	 įstatymas	 nėra	 taikomas	 bažnyčioms,	 ir	 nurodymai	 dėl	
dalyvavimo	Šv.Mišiose	išlieka	tie	patys	–	dėvėti	kaukes,	dezinfekuoti	
rankas,	išlaikyti	2-ų	metrų	atstumą.	
	 Viešpaties	palaimos	ir		išlikime	maldos	vienybėje!

“Ateities	fondas”	-		$	323,504	
DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	spalio	24	d.			
Parapijai	(46	vokeliuose)	-	$	1,595	

Be	vokelių	-		$	38.20	
Per	bankus	-	$	1,075	
eTransfer	-	$100	

Pasaulinė	misijų	diena	-	$	75	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (lapkričio 1): 7 v.v. Novena; 
†Tėv.Eugenijų Jurgutį, OFM (V.Zaleckaitė); 
†Dainių Grinevičių (sesuo); 
ANTRADIENIS (lapkričio 2): 7 v.v. Novena; už 
gyvus ir mirusius geradarius; prašant Viešpaties 
palaimos Roel Torres (O.Torres); 
TREČIADIENIS (lapkričio 3): 7 v.v. Novena; 
specialia intencija (Rūta G.);  
KETVIRTADIENIS (lapričio 4): 7 v.v. Novena; 
specialia intencija (R.Masionis); †Stasį Prakapą 
(Zimnickų šeima); †Oną ir Eligijų Narušius ir 
Albertą Staškevičių (R.J.Karasiejus); 
PENKTADIENIS (lapkričio 5): 7 v.v. Novena; 
†Stasį Prakapą (šeima); 
ŠEŠTADIENIS (lapkričio 6): 9 v.r. Novena; 
†Andrių Sarbaną, jaun. (E.Putrimas); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor” †Henriką ir Ireną Matušaičius 
(E.Shishkus);  
SEKMADIENIS (lapkričio 7): 9 v.r. †Stasį 
Prakapą (S.Brough ir D.Pranaitis); 11 v.r. Novena - 
už mirusias sielas; už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Eugenijų Sičiūną (žmona); 
†Moniką Bumbulienę ir Mary White (V.White); 
†Emiliją ir Alfertą Niderus (D.Danaitis); †Clarą 
Stankus (A.Jurcevičius); †Antaną (20 m.) ir 
Danutę (10 m.) Damašius (dukra); †Oną 
Jankauskienę ir Joną Kuliešių (R.J.Kuliešius); 
†Petrą Adamonį (šeima); už Dragunevičių šeimos 
mirusius (I.Dragunevičienė); prašant sveikatos 
tėčiui Povilui (R.R.Šyvokai); prašant sveikatos 
Maria Mathew (O.Torres).

				Prisikėlimo	parapijos	“Labdaros	sekcija”		toliau	TĘSIA	ir	
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.

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	

			11	v.r.-		Danguolė	Juozapavičiūtė,	
	Danutė	Pranaitienė,	Zita	Nausėdienė,	
Ilona	Tarvydienė,	Judita	Gabrienė,	
Julija	Danaitienė,	Danguolė	Lelienė,		
Laima	Underienė,	Rasa	Wilkinson,		

Žibutė	Janeliūnienė,	Janet	Kriščiūnienė,	
Sandy	Mc	Cullough,	Gražina	Adie	

	vargonininkė	-	Ilona	Beres

  Kviečiame užsisakyti IŠ ANKSTO lietuviško maisto 
IŠSINEŠIMUI NAMO. Maistas bus ruošiamas KIEKVIENĄ 
SEKMADIENĮ. 
   Užsakymus PRAŠOME pasiimti lauke prie virtuvės durų, 
esančių prie stovėjimo aikštelės tarp 10 v.r. ir 1 v.p.p.  
  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.   

 ŠIANDIEN spalio 31 d., rinkliava skirta Sharelife.  
Kviečiame visus, pagal Jūsų išteklius, paremti Toronto 
arkivyskupijos palaikomas organizacijas, pasinaudojant vokeliais 
arba aukoti internete www.archtoronto.org “DONATE NOW” ir 
pasirinkti “Sharelife parish’s campaign”. Vokelius rasite bažnyčios 
prieangyje.     Dėkojame už paramą.

 ŠIANDIEN - Rudeninis KAPŲ LANKYMAS            
Šv. Jono lietuvių kapinėse.  
 PIETŪS Anapilio sodyboje bus parduodami tiesiai                
į automobilius  lauke prie Muziejaus salės durų  (prie "D" 

salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.d.

mailto:grazinav2@hotmail.com
http://www.archtoronto.org


Popiežius - tik meilė gali pakeisti žmogaus širdį 
Krikščionybės pamatas ir širdis yra Jėzus ir jo 
Velykinis slėpinys, sakė popiežius Pranciškus tęsdamas 
katechezę apie šv. Pauliaus Laišką galatams. 
Šventas Paulius skelbia Jėzų ir jo Velykų slėpinį. Pasak 
Pranciškaus, tai, apie ką Paulius rašė galatams, aktualu ir mūsų 
dienomis, nes ir šiandien netrūksta žmonių, kurie savo 
religingumą labiau grindžia ritualais ir įsakymų laikymusi, 
negu meile Dievui. Štai kodėl Paulius prašo galatų grįžti prie 
to, kas svarbiausia, – prie Dievo, kuris teikia mums gyvybę per 
nukryžiuotą Kristų. Paulius tai liudija pirmuoju asmeniu: „Esu 
nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o 
gyvena manyje Kristus“ (Gal 2, 19–20), o laiško pabaigoje jis 
teigia: „Niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kryžiumi“ (Gal 6, 14). 
„Jei jaučiame, kad prarandame savo dvasinio gyvenimo giją, 
jei mus kamuoja daugybė problemų ir minčių, pasinaudokime 
Pauliaus patarimu“, – siūlo Pranciškus, – „atsistokime prieš 
nukryžiuotą Kristų, nuo jo pradėkime viską iš naujo. 
Toliau popiežius pasiūlė žengti dar vieną žingsnį: pasvarstyti, 
kas atsitinka, kai maldoje susitinkame su nukryžiuotu Jėzumi? 
Tą akimirką, sakė Pranciškus, Jėzus mums dovanoja savo 
Dvasią, apdovanoja mus savuoju gyvenimu. Dvasia, kylanti iš 
Jėzaus Velykų slėpinio, yra dvasinio gyvenimo pradas, kuris 
keičia mūsų širdį. Svarbiausi ne mūsų darbai, bet Šventosios 
Dvasios veikimas mumyse! 
Tęsdamas šią mintį, Paulius save laiške galatams kalba apie 
dvasinę kovą. Jis rašo apie du frontus: vienoje pusėje – kūno 
darbai, kitoje – Dvasios vaisiai. Kas yra kūno darbai? Tai 
žmogaus poelgiai, priešingi Dievo Dvasiai. Apaštalas vadina 
juos kūno darbais ne todėl, kad mūsų žmogiškajame kūne yra 
kas nors blogo. Priešingai – jis labai pabrėžia nukryžiuoto 
Kristaus žmogiškojo kūno tikrumą. Paulius kūno darbais 
vadina tai, ką žmogus daro apsiribodamas vien savo žemiška 
dimensija, užsidaręs savyje, gyvendamas horizontalų 
gyvenimą, vadovaudamasis žemiškais instinktais ir 
uždarydamas duris Dvasiai. Tai, kas kūniška, sensta ir praeina, 
pūva, o Dvasia teikia gyvybę. Tarp tokių kūno darbų Paulius 
mini savanaudišką naudojimąsi seksualumu, stabmeldišką 
burtininkavimą bei visa tai, kas kenkia tarpasmeniniams 
santykiams, – nesantaiką, pavyduliavimą, piktumą, vaidus, 
nesutarimus, susiskaldymus (plg. Gal 5, 19–21). 
Dvasios vaisiai kitokie – tai „meilė, džiaugsmas, taika, 
kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, 
susivaldymas“ (Gal 5, 22). Taip pašaukti gyventi krikščionys, 
kurie „apsivilko Kristumi“ (Gal 3, 27). Popiežius pasiūlė labai 
paprastas dvasines pratybas: perskaityti šį šv. Pauliaus minimų 
Dvasios vaisių sąrašą ir pažvelgti į savo elgesį, patikrinti, ar 
mes gyvename pagal Šventąją Dvasią, pamąstyti, ar mūsų 
gyvenimas duoda šiuos vaisius – meilę, džiaugsmą, ramybę, 
didžiadvasiškumą, gerumą, ištikimybę, romumą, susivaldymą? 
Šis apaštalo mokymas taip pat yra didelis iššūkis mūsų 
bendruomenėms, pridūrė popiežius. Kartais tiems, kurie 
kreipiasi į Bažnyčią, susidaro įspūdis, kad jie susiduria ne su 
Bažnyčia, o su įsakymų ir nurodymų painiava. „Iš tikrųjų 
tikėjimo į Jėzų Kristų grožio neįmanoma suvokti apsiribojant 
tik įsakymais ir moralinėmis vizijomis, kurios, smulkmeniškai 
išplėtotos, gali priversti pamiršti pirminį meilės, stiprinamos 
ramybę dovanojančia malda ir džiaugsmingu liudijimu, 
vaisingumą. Negalima leisti, kad ir sakramentuose išreikštą 
Dvasios gyvenimą slopintų biurokratija, užkertanti kelią 
Dvasios, širdžių atsivertimo skatintojos, malonei.“ 
„Kiek kartų mes patys – kunigai ar vyskupai – 
taip subiurokratiname sakramentų teikimą, žmonių priėmimą, 
kad žmonės sako: „Man tai nepriimtina“ ir nueina“, – pridūrė 
Pranciškus. „Kiek kartų žmonės nemato mumyse gaivinančios 
ir atnaujinančios Dvasios jėgos. Todėl mums tenka didžiulė 
atsakomybė skelbti nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų, 
gaivinamiems meilės Dvasios dvelksmo. Nes tik meilė turi 
galią patraukti ir pakeisti žmogaus širdį.“ (JM / Vatican News)

	MIRTIES	PRANEŠIMAS	

					Kun.		Kazimieras	Kaknevičius	
Mirė	būdamas	95	m.,	2021	m.	spalio			23	d.	

Gimęs	Lietuvoje,	Čekaičiuose,	vienas	iš	vienuolikos	vaikų.	
	 	 Po	 Antrojo	 pasaulinio	 karo	 su	 broliu	 Juozu	 emigravo	 į	
Kanadą.	 Kanadoje	 jis	 apsigyveno	 Toronte,	 kur	 susitiko	 su	
savo	 žmona	 Janina	 Vanagas.	 Jie	 užaugino	 tris	 sūnus	 -	
Viktorą	(Tracy),	Rimą	(Rymanta)	ir	Liną	(Cindi).	
	 	Žmona	Janina	mirė	nuo	vėžio,	būdama	49	metų.	Praėjus	
metams,	 būdamas	 53	 metų,	 Kazimieras	 nusprendė	 visą	
likusį	 gyvenimą	 skirti	 Dievo	 tarnystei	 ir	 išvyko	 į	 Romą	
ruoštis	kunigystei.	 	 	 	 	 	1984	m.	jis	buvo	įšventintas	ir	grįžo	į	
Kanadą,	 kur	 tarnavo	 Londono	 Šiluvos	 Dievo	 Motinos	
parapijoje;	 Prisikėlimo	 bažnyčioje	 Toronte	 ir	 Lietuvos	
kankinių	bažnyčioje,	Mississauga.	
	 	Paskutinius	kelerius	metus	jis	gyveno	“Labdaros”	slaugos	
namuose,	Toronte.	
	 	Kunigo	Kaknevičiaus	(Senelio)	labai	pasiilgs	trys	jo	sūnūs,	
septyni	anūkai:	Chris	 (Lauren),	 Jessie	 (Kris)	Steven	 (Meg),	
Daniel	(Meredith),	Tomas,	Ariana,	Aleksandras,	taip	pat	šeši	
proanūkiai:	Taelyn,	Sydney,	Elsa,	Caitlin,	Violet	and	Joshua.	
	 	 Taip	pat	 liko	daugybė	 jo	giminaičių	 Lietuvoje,	 kuriuos	 jis	
lankė	su	visais	savo	vaikais	ir	anūkais.	

		Kun.		Kazimieras	Kaknevičius	palaidotas	Šv.Jono	kapinėse,	
Anapilyje,	spalio	27	d.		
	 Amžiną	atilsį	duok	mirusiam,	Viešpatie.

Jeigu Jūs norite įgyti patirties, išbandyti naują veiklą ar 
tiesiog daryti gerus darbus – ateikite pas mus! 

Savanoriu galite tapti, jeigu: 
• Esate empatiškas, nuoširdus, supratingas, bendraujantis. 
• Mėgstate ir norite bendrauti su įdomiais, didelę patirtį ir 

istoriją sukaupusiais seneliais. 
• Norite prasmingai praleisti savo laisvalaikį. 
• Estate pasiskiepijęs. 
Jūs galėsite: 
• Individualiai bendrauti su gyventojais. 
• Organizuoti savo pasiūlytas užimtumo grupių veiklas. 

Mielai priimsime Jūsų pasiūlymus. 
• Padėti įvairių užsiėmimų metu. 
• Pravesti mankštą, pastumdyti vežimėlį. 
• Padėti mūsų gyventojams kasdieninėje veikloje: tvarkantis, 

einant pasivaikščioti, skaitant, rašant bei kitose veiklose. 
• Kartu su mūsų gyventojais dainuoti, žaisti kortomis, 

šaškėmis, šachmatais, skaityti knygas, žurnalus, 
laikraščius. 

   Kviečiame visus, galinčius skirti truputį laiko savanoriauti 
Labdaros slaugos namuose. Atminkite, jog 1 valanda per 
savaitę gali būti labai reikšminga! 
   Labai kviečiame prisijungti smalsius, kūrybingus ir 
energingus mūsų bendruomenės studentus. Ypač siekiančius 
medicininio išsilavinimo! Jūs užsidirbsite bendruomenės 
savanoriavimo valandas! 
   Įsigaliojus privalomai vakcinacijai lapkričio mėnesį, gali būti 
personalo pasikeitimų, todėl turime suburti savanorių grupę, 
kuri pasirūpins Labdaros gyventojais. 
  Žinome, kad sulauksime jūsų pagalbos ir tikime, kad situacija 
gal ir bus kitokia, bet tik laikina. Linkime visiems kantrybės, 
susikaupimo ir pagarbos vieni kitiems. 
  Dovanokite Labdaros gyventojams pačią didžiausią 
dovaną, - truputį savo laiko! 
   Nuo šiol visi norintys ištiesti pagalbos ranką, yra kviečiami 
kreiptis į: LjiljanaGavrilovic: lifeenrichment@labdara.ca  
416-232-2112 ext. 403                    Ačiū!

mailto:lifeenrichment@labdara.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	

		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

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.

1.75%
  

GIC 2-jiems
metams

1.5%
  

GIC 1-iems
metams

Auginkite savo santaupas Parama, GIC

CREDIT UNION2975 Bloor St W 416.207.9239  |  1573 Bloor St W 416.532.1149

3 MET! U"DARAS 
Ř�1DXMRPV�5&8�SDVkRORPV
Ř�6DYLQLQkR�J\YHQDPDP�EĨVWXL

CREDIT UNION
RCU

* Normos 
gali b!ti 
kei"iamos 
be #sp$jimo

1RrÙGDPL�VXĻLQRWL�GDXJLDX,�
VkDPELQNLWH�WHO.��������������

1.99%

B!STO
KREDITAS

1 METAMS
2.49%

* Normos gali b!ti kei"iamos be #sp$jimo  

GIC
pasiūlymas

1.80%

2.00%
4 MET!

5 MET!

Specialus 
pasiūlymas
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