
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

   Gailestingumo darbai 
 Patys didžiausi esti gailestingumo darbai, savo įvairove 
tikriems krikščionims suteikiantys tai, kad duodant išmaldą savo 
dalį gali skirti ne tik turtingieji ir visa ko pertekusieji, bet ir 
vidutiniokai bei vargšai; ir tie, kas negali prilygti kitiems 
dosnumu, vis dėlto būna panašūs širdies švelnumu. Nes kai 
Viešpaties akyse daugelis iš savo turtų pertekliaus dėjo į aukų 
skrynią dideles dovanas, viena našlė atnešė du skatikus ir taip 
Jėzaus Kristaus liudijimu nusipelnė garbės vainiko, ir tokia 
nedidukė auka buvo vertesnė už visas kitas; nes tarp didžiulių 
aukų, kurias metusiems dar daug atliko, josios mažytė auka 

buvo viskas, kiek ji teturėjo (plg. Lk 21, 1–4).  
 O jei kas nors yra spaudžiamas tokio skurdo, kad neišgali elgetai nė poros variokų 
paduoti, tas irgi ras Viešpaties nurodyta, kaip įvykdyti geros valios priedermę. Nes kas 
ištroškusiam paduos šalto vandens taurę, gaus savo darbo atlygį; toks trumpas kelias 
Viešpaties tarnams pasiekti Jo rengiamą karalystę, kad vien padavęs vandens, kuriuo visi 
bendrai naudojasi už dyka, neliks neatlygintas.  
 Kad tam nesutrukdytų jokia kliūtis, yra nurodytas gailestingumo pavyzdys apie šaltą 
vandenį, idant nepagalvotų liksiąs be atlygio tas, kuris stokoja malkų vandeniui užvirti.  
 Tačiau Viešpats ne veltui paragina šią taurę duoti Jo vardu: juk savaime menkus 
dalykus tikėjimas paverčia brangiais, o netikinčiųjų patarnavimai, net jei brangiai atsieina, vis 
dėlto tėra mažyčiai, nes jie nenuteisina. 

Šv. Leonas Didysis, †461

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Stasį Prakapą       (S.Brough ir D.Pranaitis) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    Novena - už mirusias sielas 
    †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) 
    už gyvus ir mirusius draugus    (JMČ) 
    prašant sveikatos tėčiui Povilui     (R.R.Šyvokai) 
    prašant sveikatos Maria Mathew     (O.Torres)  

Mano	siela,	Viešpatį	garbink.
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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	31	d.			
Parapijai	(36	vokeliuose)	-	$	1,000	

Be	vokelių	-		$	57.40	
Per	bankus	-	$	1,115	
eTransfer	-	$500	
Share	Life	-	$	135	

†kun.Kazimiero	Kaknevičiaus	atminimui	šeima	
parapijai		aukojo	$	1,000	

†kun.Kazimiero	Kaknevičiaus	atminimui	artimieji	
parapijai		aukojo	$	680	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (lapkričio 8): 7 v.v. Novena; †Peter 
Inčiūrą (R.Inčiūra); †Darią Chodočinskas (1 m.) 
(tėveliai ir brolis Astijus); 
ANTRADIENIS (lapkričio 9): 7 v.v. Novena; už 
gyvus ir mirusius geradarius; †Tėv. Pijų Šarpnicką, 
ofm (I.Matus); 
TREČIADIENIS (lapkričio 10): 7 v.v. Novena; 
†Stasį Prakapą (D.G.Rocca);  
KETVIRTADIENIS (lapričio 11): 7 v.v. Novena; 
†Joną Kasparavičių (1 m.) (br.Kazys); †Zigmą 
Žilinską (I.Kavanagh); †Ramūną Underį (šeima); 
†Stasį Prakapą (B.Peleckienė); prašant sveikatos 
Kastulei Jankauskienei (G.Slaboševičius); 
PENKTADIENIS (lapkričio 12): 7 v.v. Novena; 
†Oną Gustainienę (Underių šeima); 
ŠEŠTADIENIS (lapkričio 13): 9 v.r. Novena; †Virgį 
ir Onutę Pasvenskus (E.Putrimas); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor” prašant sveikatos Zuzanai Jonikienei 
(E.Shishkus);  
SEKMADIENIS (lapkričio 14): 9 v.r. †Rimantą 
Bartusevičių (O.Stončius); 11 v.r. Novena - už 
mirusias sielas; už gyvus ir mirusius parapijiečius; 
†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).

				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.-		Audra	Rusinaitė,	Adriana	Verbylienė,	

Elenutė	Lelienė,	Rasa	Šiaučiulytė,		
Monika	Satkauskaitė,	Elė	Stravinskaitė,		

Daina	Šablinskaitė,	Lina	Samonytė,	Daina	Cers	
	vargonininkė	-	Ilona	Beres

  Kviečiame užsisakyti IŠ ANKSTO lietuviško maisto 
IŠSINEŠ IMUI NAMO. Mais tas bus ruo š i amas 
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.   

Lietuvių Namų metinis ataskaitinis narių susirinkimas 
(už 2019 ir 2020 m.), įvyks

2021 m. lapkričio 21 d., sekmadienį, 1:00 v.p.p.
Lietuvių Namų patalpose,1573 Bloor St. W., Toronto. 

Dalyvių registracija prasidės 12:00 v.p.p.
     BŪTINAS Covid-19 vakcinavimo pažymėjimas

mailto:grazinav2@hotmail.com


Popiežius: „Viešpats turi galią pakeisti 
viską, net mirtį“ 

 Ketvirtadienio rytą Šv. Petro 
bazilikoje prie Sosto altoriaus popiežius 
Pranciškus aukojo Mišias už visame pasaulyje per 
praėjusius metus mirusius kardinolus ir vyskupus. 
 Šiemet, panašiai kaip ir pernai, Vėlines 
šventėme pandemijos sąlygomis. Pasaulį 
užklupusi nelaimė nusinešė daug žmonių gyvybių, 
nuo COVID-19 mirė keli kardinolai bei dešimtys 
vyskupų. „Šiandien, apmąstydami atpirktos 
mirties slėpinį, prašome malonės pažvelgti kitomis 
akimis ir į pasaulį slegiančią nelaimę“, – sakė 
Šventasis Tėvas Mišių homilijoje. „Prašome 
stiprybės, kad mokėtume gyventi klusnioje ir 
pasitikėjimo kupinoje tyloje, laukdami Viešpaties 
išgelbėjimo, nesiskųsdami ir nerėkaudami. Tai, 
kas atrodo kaip bausmė, pasirodys esant malone – 
nauju Dievo meilės mums įrodymu.“ 
 Pasak Pranciškaus, mokėti tyliai laukti 
Viešpaties išgelbėjimo yra menas. Turime jį 
puoselėti. Tai labai svarbu šiais laikais. Šiandien 
labiau nei bet kada nereikia šaukti ir kelti 
triukšmo, bet kiekvienas iš mūsų turime savo 
gyvenimu liudyti tikėjimą . „Krikščionys 
nesumenkina kančios rimtumo, bet kelia akis į 
Viešpatį, pasitikėdami juo ir melsdamiesi už 
kenčiančius. Jie žvelgia į dangų, bet jų rankos 
visada ištiestos tarnauti artimui“. 
 „Net jei jaučiamės pakliuvę į giliausią 
bedugnę ir prislėgti kančios beprasmybės, Dievas 
pas mus ateina ir mus išgelbėja“, – tęsė 
Pranciškus. „Tie, kurie karštai tiki Viešpačiu, 
pamato, kad jis kančią paverčia durimis, pro 
kurias įžengia viltis. Tai velykinė patirtis, 
skausmingas perėjimas, atveriantis gyvenimui, 
dvasinis virsmas, kuris padeda tamsoje vėl išvysti 
šviesą. Šis lūžis įvyksta ne todėl, kad problemos 
išnyko, bet todėl, kad krizė tapo slėpiningo vidinio 
apsivalymo galimybe. Jei mus ištikusius 
išmėginimus išgyvename su tikėjimu, jie, 
nepaisant sunkumų ir ašarų, mus atgaivina ir mes 
pasijuntame kitokie nei anksčiau“. 
 „Išmėginimai visada mus atnaujina“, – 
pakartojo popiežius. „Viešpats turi galią pakeisti 
viską, net mirtį“. (JM / Vatican News)

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!

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.

mailto:ilona.beres@gmail.com
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 
• 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%
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