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Pranciskonai

   Šiandien, po pranašystės apie Jeruzalės sunaikinimą, išgirdome 
Kristaus ištarmę apie kitą įvykį: „Tomis dienomis, po ano 
suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės 
kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės 
pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir 
šlove”(Mk13, 24-26). Kitaip tariant Jėzus kalba apie Pasaulio 
pabaigą. 
   Natūraliai kyla klausimas: „Ar mes, ar mūsų vaikai, apskritai 

žmonija, ar sulauksime pasaulio pabaigos?“ - Niekas to nežino. Mokslininkai tvirtina, kad saulė 
turi pakankamai energijos dar milijonams metų. Taigi galime tikėtis, kad žemė maitins dar 
daugelį kartų. Deja, vis dažniau mus apima nerimas dėl ateities. Nors didžiosios tautos 
nekariauja, tačiau žmonės žūsta nuo teroristų rankų, nuo gamtos stichijų. Mokslininkai kalba 
apie gamtos atšilimą, kurio pasekmės neprognozuojamos, be to, atominio karo grėsmė nemažėja.  

Mielieji, Jėzus aiškiai pasakė : „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“(Mk13, 
31), todėl mąstant apie paskutinius dalykus, kurie turi įvykti svarbu suprasti, kad baisios 
nelaimės, gamtos kataklizmai vyksta kiekvienoje kartoje. Būtent, tie sukrėtimai yra tai kartai 
artėjančios Dievo karalystės ženklai. Jėzaus paminėtas figmedis yra įspėjimas kiekvienam iš 
mūsų budėti ir melstis, kad mūsų gyvenimas ir darbai nebūtų užklupti lyg vagies – netikėtai. 
Kaip figmedis ir kiti augalai pranašauja pavasarį arba rudenį, taip ir aplinka, kurioje gyvename, 
mums taip pat primena apie laiko ženklus. Bet svarbiausia ne tai. 

Dievą tikintis žmogus turi gyventi taip, kad būtų visada pasiruošęs stoti Dievo 
akivaizdon. Mes turime budėti, nes nežinome, kada šis pasaulis bus perkeistas grįžtančio 
Kristaus šlovės. Niekada nepamirškime Jėzaus pasakytų žodžių: ,,Tos dienos ar tos valandos 
niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas“ (Mk 13,32). Amen. 

       Mons. V. Grigaravičius

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Rimantą Bartusevičių      (O.Stončius) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    Novena - už mirusias sielas 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Liudą Stulginskienę      (B.Tamošiūnas) 
    †Romą Tumpą       (L.Tumpienė) 
    †Ramą Kalendrienę       (Stanulių šeima) 
    †Albiną Laurinaitienę      (šeima)  
    †Juzę ir Albiną Plioplius, Stasę ir Antaną Jurgilus   (T.Bartkuvienė) 
    †Philip Lo        (O.Torres) 
    †Jeronimą Žukauską      (šeima)    

Globok	mane,	Dieve:		
prie	tavęs	aš	glaudžiuosi.
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XXXIII Eilinis sekmadienis- B

Raštinės darbo laikas 
švenčių metu 

Gruodžio 24 d.  
ATIDARYTA 

9 v.r. - 12 v.p.p. 

 Gruodžio 25-28 d.d.  
UŽDARYTA 

Gruodžio 31 d.  
ATIDARYTA 

 9 v.r.- 12 v.p.p. 

Sausio 3 d., 2022 m. 
UŽDARYTA
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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	lapkričio	7	d.			

Parapijai	(47	vokeliuose)	-	$	1,625	
Be	vokelių	-		$	36.75	
Per	bankus	-	$	2,665	

eTransfer	(Šv.Mišių	intencijai)	-	$100	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (lapkričio 15): 7 v.v. Novena; 
†Bronių Agurkį (Prakapų šeima); 
ANTRADIENIS (lapkričio 16): 7 v.v. Novena; už 
gyvus ir mirusius geradarius; 
TREČIADIENIS (lapkričio 17): 10 v.r. “Labdaroje” 
†Moniką (15 m.) ir Eleną (30 m.) Gaputytes 
(V.Gaputis); 7 v.v. Novena;  
KETVIRTADIENIS (lapričio 18): 7 v.v. Novena; 
†Stasį Prakapą (O.Ažubalis); †Edvardą Pečiulį 
(Prakapų šeima); †kun.Kazimierą Kaknevičių 
(L.T.Brazukas); †Algį Martusevičių (GJ); už Karosų 
ir Jarmalavičių šeimos mirusius (Karosų šeima); 
A.Slaboševičių  (G.Slaboševičius); 
PENKTADIENIS (lapkričio 19): 7 v.v. Novena; 
†Eugenijų Čuplinską (šeima); 
ŠEŠTADIENIS (lapkričio 20): 9 v.r. Novena; 
†kun.Kazimierą Kaknevičių (V.I.Pečiuliai); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor” †Vincentą Dimskį (N.Kuprevičius);  
SEKMADIENIS (lapkričio 21): 9 v.r. prašant 
Viešpaties palaimos Riel Torres (O.Torres); 11 v.r. 
Novena - už mirusias sielas; už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; †Eugenijų Sičiūną (žmona); †Antaniną 
Adomonienę, Albiną Laurinaitienę ir Ireną Petraitienę 
(O.Stončius); †Daną Beresnevičienę (B.Tamošiūnas); 
†Birutę ir Joną (18 m.) Danaičius (D.Danaitis); 
†Aldoną ir Joną Gudavičius (A.Jurcevičius); 
†kun.Kazimierą Kaknevičių (šeima); †Mečį ir Stasę 
Bušinskus (Prakapų šeima); †Juozą ir Janiną Šarūnus 
(Rūta G.); †Levutę Pevcevičienę (R.Simanavičienė); 
†Antaniną Adomonienę (6 m.) ir Vidą Adomonytę-
Thomes (3 m.) (šeima); †dr.Julių Puodžiuką (17 m.) ir 
Elzbietą (10 m.) Puodžiukienę (šeima).

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	

9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	

			11	v.r.-		Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	

	vargonininkė	-	Ilona	Beres

  Kviečiame užsisakyti IŠ ANKSTO lietuviško maisto 
IŠSINEŠIMUI NAMO. Maistas bus ruoš iamas 
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@outlook.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	Toronto	vyskupijos	nurodymu	renkama	
	“The	Shepherds’	Trust”	rinkliava.		

Rinkliava	skirta	šelpti	išėjusius	į	pensiją	
vyskupijos	ir	vienuolijų	kunigus;	pranciškonų	

studentus.		Savo	aukomis	galite	paremti	
ganytojus,	kurie	Jums	tarnavo	visą	savo	

gyvenimą.	DĖKUI…	
											Vokelius	rasite	prieangyje.	

mailto:grazinav2@hotmail.com


				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.

Popiežius -  
Krikščioniška laisvė yra gyvenimas pagal Dvasią 

 „Apa š t a l a s š i ame l a i ške mums ka lbė j o ka ip 
evangelizuotojas, teologas ir ganytojas“, – lapkričio 10 
dienos bendrojoje audiencijoje sakė popiežius Pranciškus, 
baigdamas katechezių ciklą apie šv. Pauliaus Laišką galatams. 
Pasak Šventojo Tėvo, šiame cikle apie Laišką galatams pasakyta ne 
viskas – daug kitų dalykų galėjo būti apmąstyta, nes Dievo Žodis 
neišsemiamas. Kita vertus, galėjome geriau pažinti apaštalą Paulių 
ir jo įžvalgas, susijusias ne vien su tuo, ką Jėzus pasakė, bet ir su 
tuo, ko nepasakė.  
  „Galima sakyti, apaštalas Paulius sugebėjo šiai tylai suteikti balsą. 
Jo originaliausios intuicijos mums padeda suvokti sukrečiantį 
Jėzaus Kristaus apreiškimo naujumą. Paulius buvo tikras teologas, 
kuris kontempliavo Kristaus slėpinį ir savo kūrybingu protu jį 
perdavė. Jis taip pat sugebėjo sielovadiškai rūpintis pasimetusia ir 
sutrikusia bendruomene“, – sakė popiežius, primindamas platų 
apaštalo Pauliaus retorikos spektrą, nuo ironijos iki sudrausminimo, 
nuo savojo apaštališko autoriteto pabrėžimo iki savo silpnybių 
pripažinimo. Tačiau už visko slypi prisikėlusio Kristaus pergalė jo 
širdyje, pakeitusi visą jo gyvenimą, palenkusi jį tarnauti 
Evangelijai. 
   Pasak popiežiaus Pranciškaus, Pauliaus sampratoje tikėjimas nėra 
bedantis, be energijos, priešingai: apaštalas labai aistringai gynė 
Kristaus suteiktą laisvę. Šis aistringumas ir šiandien palieka įspūdį, 
ypač jei pagalvojame apie apaštalo ištvertus sunkumus, apie jo 
vienatvę. Tačiau jis tvirtai tikėjo, kad gavo tokį pašaukimą 
ir galatams stengėsi paaiškinti, jog ir jiems suteikta laisvė – Dievo 
vaikų laisvė. Iš kitos pusės, apaštalas stengėsi užkirsti kelią rizikai 
pamesti Dievo vaikų laisvę, supainioti ją su įgeidžių tenkinimu, su 
pretenzija, jog esame savipakankami.  
  Priešingai, Paulius laisvę susieja su meile ir nurodo, kad teisingas 
laisvės naudojimas tarnauja krikščioniškai meilei: tai yra 
gyvenimas pagal Šventąją Dvasią, iš tiesų saugantis nuo nuodėmės 
vergovės. Galima jausti pagundą sustoti ir sugrįžti ten, kur mums 
pažįstama aplinka, kur jaučiamės saugūs, atsižadėti naujo gyvenimo 
pagal Dvasią, pasikliauti priesakais. O Paulius moko, kad gyvenimo 
pagal Dvasią pilnatvė gali būti pasiekta tik krikščioniškoje laisvėje.  
  A n o t p o p i ež i a u s , g a l bū t k a t e c h e z ių c i k l e a p i e 
Laišką galatams pajutome dvigubą nusiteikimą. Apaštalo mokymas 
sužadino entuziazmą ir troškimą tuoj pat eiti laisvės keliu, eiti 
„pagal Dvasią“. Antra vertus, suprantame ir savo ribas, nes kasdien 
jaučiame, kaip sunku būti paklusniems Dvasiai ir gyventi pagal jos 
išganingą veikimą. Galime susidurti su entuziazmą slopinančiu 
nuovargiu, jaustis silpni, vangūs, atsidūrę paribyje pagal pasaulio 
mentalitetą. Tokioje situacijoje mums gali padėti šv. Augustino 
p a t a r i m a s . K o m e n t u o d a m a s e p i z o d ą a p i e a u d r ą 
ežere, Augustinas rašė: „tikėjimas į Kristų tavo širdyje yra tarsi 
Kristus valtyje. Girdi keiksmus, pavargsti, esi pasimetęs, o Kristus 
miega. Pažadink Kristų, supurtyk savo tikėjimą! Ir sunkumuose gali 
kažką padaryti. Kristus pabus ir prabils“. 
  „Būtent taip. Turime pažadinti Kristų savo širdyje ir tada galėsime 
visa kontempliuoti jo žvilgsniu, matančiu ir tai, kas yra už audros. 
Šis ramus žvilgsnis mums leis pamatyti panoramą, apie kurią patys 
net neįtartume“, – sakė popiežius Pranciškus.  
  Jis priminė, kad apaštalas Paulius, kalbėdamas apie daug 
reikalaujantį, bet ir daug duodantį gyvenimo kelią, pabrėžia, jog 
negalime pasiduoti nuovargiui daryti gera. Turime pasitikėti, kad 
Dvasia visada pagelbės mūsų silpnumui, suteiks reikalingą paramą.  
  „Tad išmokime dažnai šauktis Šventosios Dvasios. Galime tai 
daryti paprastais žodžiais įvairiais dienos momentais. Galime 
nešiotis su savimi lapelį, galbūt kišeninėje Evangelijoje, su gražia 
malda, kurią Bažnyčia kartoja per Sekmines: Dvasia, Viešpatie, 
ateik, spindulių dangaus mums teik, Tėve vargstančių nuženk, savo 
dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink! Sielų Tu ramintojas, 
svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas...“, – kalbėjo popiežius ir 
pridūrė, kad mums būtų į gera ją dažnai sukalbėti. Ši malda padės 
eiti pagal Dvasią, būti laisviems, nelikti prisirišus prie praeities 
blogąja šio žodžio prasme,  padės eiti su džiaugsmu. Raktinis žodis 
šioje maldoje – „ateik“. (RK / VaticanNews)

Kviečiame	į	Ilonos	Beres	koncertą		
“MUZIKINĖ	KELIONĖ”,		
lapkričio	28	d.,	4	v.p.p.		

Prisikėlimo	parapijos	salėje		
(1	Resurrection	Rd.	Toronto)	
Daugiau	informacijos,		

rašant	ilona.beres@gmail.com		
ar	tel.	416-766-9959				
Įėjimas	-	laisva	auka.	

*Įeinant	prie	durų	reikės	parodyti	
Covid-19	vakcinavimo	pažymėjimą;	salėje	dėvėti	

kaukes,	dezinfekuoti	rankas,	
	išlaikyti	2-ų	metrų	atstumą.

SVEIKINAME Jaunavedžius  
 Gabriele Hardt ir Romą Pilipavičių,  

 kurie priėmė santuokos sakramentą 
mūsų bažnyčioje, sumainydami 

vestuvinius žiedus, 
 šių metų lapkričio 6 d.  

Džiaugiamės ir linkime Dievo palaimos. 

"Ką	padarėt	vienam		
iš	mažiausiųjų	brolių,		
tą	padarėte	Man.”	

			SVEIKINAME	VISUS		
SU	68-TAIS	PARAPIJOS	
	GYVAVIMO	METAIS!!!	

Liūdna	ir	skaudu,	kad	pandemijos	
liečiami	dar	negalime	susitikti		
ir	švęsti	mūsų	visų	šventę…	

TELYDI	MUS	VISUS	VIEŠPATIES	
PALAIMA,	ARTIMO	MEILĖ,		

TIKĖJIMAS	IR	VILTIS…

mailto:ilona.beres@gmail.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

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 
• Naujoms RCU paskoloms
• Savininko gyvenamam b!stui

CREDIT UNION
RCU

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

Nor"dami su#inoti daugiau, 
skambinkite tel. 416-532-3400 

1.99%

B!STO
KREDITAS

1 METAMS

2.49%

2 METAMS

2.79%

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

GIC
4 MET"

5 MET"

2.00%

2.20%

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

