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channel/
UC63RnbJxiay0KXdUfnA
_c-g?	
Paieška:	Prisikelimo	
Parapija,	Tevai	
Pranciskonai

	 	 	 	 Marijos	širdyje	
	 Marija,	 širdyje	 sau	 svarstydama	 visa	 tai,	 ką	 sužinojo	
skaitydama,	 klausydamasi,	 stebėdama,	 didžiai	 augo	 ti-
kėjimu,	turtėjo	nuopelnais,	vis	labiau	apšviečiama	išminties,	
vis	 labiau	 ir	 labiau	 deginama	 meilės	 ugnies!	 Gaivinama	 jai	
besiveriančių	 dangiškųjų	 slėpinių,	 kupina	 džiaugsmo,	 sklidina	
dvasios,	 ji	 krypo	 į	Dievą,	o	viduje	 laikėsi	nuolankiai.	 Tokie	 jau	yra	
dieviškosios	 malonės	 vaisiai,	 kad	 iš	 gilumų	 kelia	 į	 aukštybes	 ir	
perkeičia	iš	garbės	į	didesnę	garbę	(plg.	2	Kor	3,	18).	
	 Tikrai	 palaiminta	 Mergelės	 siela,	 kuri,	 veikiama	 joje	

apsigyvenusios	Dvasios	ir	pasiduodama	jos	vedimui,	visuose	dalykuose	klausė,	ką	liepia	
Dievo	 Žodis.	 Vadovavosi	 ne	 savo	 protu,	 ne	 savo	 sprendimu;	 tačiau	 girdėdama,	 kuo	
tikėti	 viduje	 nurodo	 išmintis,	 taip	 ir	 elgėsi	 išorėje	 paklusdama	 kūnu.	 Dieviškajai	
Išminčiai,	 statančiai	 Bažnyčios	 namus,	 kuriuose	 pati	 apsigyvens,	 iš	 tiesų	 tiko	 kaip	
tarpininke	 naudotis	 švenčiausiąja	 Marija,	 dėl	 jos	 klusnumo	 Įstatymui,	 dėl	 jos	 sielos	
tyrumo,	dėl	jos	deramo	nuolankumo	ir	dvasinės	aukos.	
	 Sek	 ja,	 tikinčioji	siela.	 Idant	nutyrintum	dvasią	 ir	pajėgtum	apsivalyti	nuodėmių	
purvą,	 įženk	 į	savo	širdies	šventovę.	Ten	Dievas	 labiau	negu	patį	darbą	pastebi	meilę,	
įdėtą	į	visa,	ką	darome.	Todėl,	jeigu	uoliai	kontempliuodami	sielą	keliame	į	Dievą	ir	Jam	
atsiduodame	 arba	 ugdydamiesi	 dorybes	 ir	 pagirtinais	 darbais	 pagelbėdami	 savo	
artimiesiems	rūpinamės	būti	 išmintingi,	elkimės	taip	skatinami	vien	Kristaus	meilės.	 Iš	
tiesų	 [Dievui]	 priimtina	 šitokia	 dvasinio	 tyrėjimo	 auka,	 ne	 rankų	 darbu	 aukojama,	 o	
širdies	šventovėje,	į	kurią	Viešpats	Kristus	su	džiaugsmu	įžengia.	
	 	 	 	 	 	 	 	 					Šv.	Laurynas	Justinianis,	†	1455

 Šv. Mišios - gruodžio 25 d. 

 9 v.r.   †Aldoną Podsadecki    
                  (G.D.Bonner)  
 11 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius  
padėkos intencija - už šeimos ir draugų 
gyvus ir mirusius narius  (GJ)     
už Kobelskių ir Kodžių šeimos 
mirusius    (vaikai) 
†Ievą ir Vincą Jonuškus ir Eleną ir Jurgį 
Krakauskus        (Januszko šeima) 
†kun.Kazimierą Kaknevičių         
          (B.V.Bireta) 
†Joną Dirmantą               (O.Dirmantas) 
†Veroniką, Benediktą, Antaną ir 
Vytautą Navickus             (I.F.Žilinskai)    
prašant sveikatos parapijos kunigams    
                   (NN) 

Viešpatie,	laimingi,	kurie	namuose	tavo	gyvena.

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	52	(3422)	Gruodžio	24-26	d.	2021	

KALĖDOS	-	ŠVENTOJI	ŠEIMA	-	C

Raštinės darbo  
laikas švenčių metu 

 Gruodžio 27-28 d.d.  
UŽDARYTA 

Gruodžio 29-30 d.d.  
ATIDARYTA 

Gruodžio 31 d.  
UŽDARYTA 

Sausio 3 d., 2022 m. 
UŽDARYTA

 Šv. Mišios - gruodžio 26 d. 

9 v.r. †Eleną Pacaitienę (10 m.)  (V.M.Navickas) 
11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
padėka kunigystės šventimų proga - už 
†Tėv.E.Jurgutį,OFM ir †Tėv.P.Šarpnicką,OFM     
    (Stanevičių šeima) 
†Eugenijų Sičiūną         (žmona) 
†Kazimierą Grigaravičių        (šeima) 
†Rūtą ir Paulių Stankus           (R.Bukšaitis) 
†Balbiną ir Juozą Tamulionius    (D.A.Nausėdai) 
†kun.Kazimierą Kaknevičių       (D.S.Peterson)  
†Marią ir Bronių Matusevičius ir Ireną ir 
Anicetą Zalagėnus       (I.Matus) 
už Burauskų ir Samulevičių šeimos mirusius  
                      (T.V.Samoniai) 
3 v.p.p. “Vilnius Manor” už “Vilnius Manor” 
gyventojus ir darbuotojus

2022 m. Sausio 1 d.  
NAUJIEJI METAI 

9 v.r. - Šv. Mišios (ang.) 
11 v.r. - Šv. Mišios (liet.)
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PARAPIJA -  
VISŲ MŪSŲ NAMAI…. 

  Mieli parapijiečiai, nors ir labai 
norėtumėm – COVID 19 virusas 
nepasitraukė iš mūsų aplinkos. 

Džiaugiamės, kad vis auga sekmadieninių Šv. Mišių 
dalyvių skaičius. Todėl iš anksto dėkojame už kantrybę ir 
ištvermę, ir kviečiame toliau saugoti save ir vienas kitą. 
Primename, kad tebegalioja sveikatos apsaugos 
specialistų nurodymai - 
*Bažnyčios patalpose dėveti kaukes - dengiant nosį ir 
burną įeinant į bažnyčią dezinfekuoti rankas; *stabtelti 
prie registracijos stalo – kad, pasitaikius COVID atvejui, 
galėtumėm skubiai jums pranešti, *laikytis 2 metrų 
atstumo - laukiant prie registracijos, užimant vietas 
suoluose, einant komunijos;  *sekti tvarkdarių nurodymus 
dėl laisvų vietų; *likti namie, jei jaučiami peršalimo 
simptomai. 
Taip pat, labai prašome nesiburiuoti prieangyje po Mišių. 
Nuostabu ir gera kartu melstis ir būti su bendruomene, ir 
viliamės, kad netrukus galėsime bendrauti salėje prie 
kavos puodelio. Kad kuo greičiau sulauktumėm tokios 
galimybės, šiuo metu apsiribokime bendravimu lauke. 

    Tęsiame tiesiogines transliacijas kas sekmadienį, 
9 v.r. (anglų k.) ir 11 v.r. (lietuvių k.) 

     Viešpaties palaimos ir  išlikime maldos vienybėje!

“Ateities	fondas”	-		$	324,979	

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	gruodžio	19	d.			
Parapijai	(55	vokeliuose)	-	$	4,940	

Be	vokelių	-		$	58.58	
Per	bankus	-	$	1,275	
eTransfer	-	$	620	

eTransfer		(Šv.Mišių	intencijai)-	$	130	

Alkaniems	Lietuvoje	-		$	6,270	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (gruodžio 27): 7 v.v. †Angeline Lumsden 
(Neimanų šeima); 
ANTRADIENIS (gruodžio 28): 7 v.v. už gyvus ir mirusius 
geradarius; †Valentiną ir Mariją Indris (R.Indris); 
TREČIADIENIS (gruodžio 29): 10 v.r. “Labdaroje” už 
slaugos namų gyvus ir mirusius gyventojus ir darbuotojus; 
7 v.v. †Gražiną Koganienę (Remigija); 
KETVIRTADIENIS (gruodžio 30): 7 v.v. †Liudą ir Markų 
Matukus (G.Matukas); prašant sveikatos M.V.M.M. 
(M.V.Neverauskas); už Vanagų ir Kazlauskų šeimos gyvus 
ir mirusius narius (A.S.Vanagas); 
PENKTADIENIS (gruodžio 31): 7 v.v. padėkos intencija 
(GJ); 
ŠEŠTADIENIS (sausio 1 - Nauji metai): 9 v.r. padėkos 
intencija - už Olivia Torres (F.Torres); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Marią ir Bronių Matusevičius 
(šeima); už Gyvojo rožančiaus gyvus ir mirusius narius 
(I.Matus); †Teresę Zimnickaitę (Prakapų šeima); †Ireną ir 
Henriką Matušaičius (šeima); prašant Viešpaties palaimos 
Garšvų ir Johnson šeimoms (šeima); 
SEKMADIENIS (sausio 2): 9 v.r. †Rimą Strimaitį (šeima); 
11 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius; †Eugenijų 
Sičiūną (žmona); †Inocentą Jurcevičių (A.Jurcevičius); už 
Beresnevičių ir Jurkų gyvus ir mirusius narius 
(B.Tamošiūnas); †Joną Baltakys  - minint 100 gimimo 
metines (šeima); †Iloną Smalenskas (V.Puzeris); †Oną (8 
m.) ir Zigmą (11 m) Girdauskus (šeima).

ALELIUJA…
ALELIUJA...ALELIUJA... 

VISI Prisikėlimo parapijos  
giedoriai ir muzikai 
  sveikina visus su  

ŠV.KALĖDOM IR NAUJAIS 2022…

Stovykla "Kretinga" 

sveikina visus su 

Šv.Kalėdom ir 

 Naujais 2022 metais! 

"Kretingos"	stovykla	2022	
m.:	angliškai	kalbantiems	-		liepos	mėn.	3	–	17	d.d.			
lietuviškai	kalbantiems	-	liepos	mėn.	17	–		31	d.d.												

Prisikėlimo parapijos virtuvėje dirbančios moterys 
sveikina visus su 

 Šv.Kalėdom ir Naujais 2022 metais,  
linkėdamos  gražių, prasmingų ir 

sveikatos pilnų metų.. 

			

		Prisikėlimo	parapijos	“Labdaros	
sekcija”	DĖKOJA	VISIEMS	

prisidėjusiems	prie	NEGENDAMO	
MAISTO	vajaus	ir	Sveikina	VISUS	su	

Šv.Kalėdomis	ir	Naujais	2022	metais..	

“Aušros”	Sporto	Klubas	
	linki	Jums	gražaus	ir	jaukaus		

Šv.	Kalėdų	laikotarpio.



Popiežius: Kalėdos. Švęskime, linksminkimės, bet nepamirškime Jėzaus 
 Sekmadienio vakarą vienas italų televizijos kanalas perdavė prieš keletą dienų Šv. Mortos namuose 
Vatikane įrašytą popiežiaus Pranciškaus pokalbį su keturiais žmonėmis, dėl savo patirtų rimtų asmeninių sunkumų 
ar dėl pandemijos nulemtos dabartinės sudėtingos padėties tapusių „nematomais“, atsidūrusių paribiuose. 
 Susitikime dalyvavo Giovanna, nedirbanti motina, daug metų žeminta ir patyrusi smurtą namuose; benamė 
Maria; aštuoniolikmetė skautė Maristella, kuriai pandemija atėmė norą džiaugtis; Pierdonato, buvęs kalinys, 
kalėjęs net 25 metus. Į Giovannos klausimą, kaip atgauti orumą, popiežius smurtą namuose pavadino „beveik šėtoniška 
problema“, nes jis atima orumą šeimos aplinkoje, kurioje turėtų viešpatauti švelnumas ir pagarba. Pranciškus prisipažino, kad, 
kai galvoja apie namuose mušamas ir niekinamas moteris, jis atsimena skulptūrinį Marijos atvaizdą Šv. Petro bazilikoje – 
Michelangelo „Pieta“. Pažeminta Dievo Motina laiko ant kelių nuogą nužudyto sūnaus kūną. Tačiau ji nepraranda orumo. Ši 
drąsos ir orumo neprarandančios motinos ikona tepalaiko moteris, kenčiančias smurtą tarp namų sienų. 
 Su bename Maria popiežius kalbėjosi apie jos gyvenimą perkeitusį atsitikimą, kai ji pati, gyvendama gatvėje ir nieko 
neturėdama, sugebėjo pagelbėti į dar didesnę bėdą patekusiam kitam žmogui. Su skaute Maristella, iš kurios pandemija atėmė 
gyvenimo džiaugsmą, popiežius kalbėjosi apie skundą ir protestą kaip maldą. Nereikia tokios būsenos bijoti. Reikia drąsiai 
Dievui išsakyti ir savo maištą prieš tai, kas slegia ir atima džiaugsmą. Su buvusiu kaliniu Pierdonato buvo kalbama apie viltį, 
kuri neapleidžia net ir po kalėjime praleistų dešimtmečių.   
 Baigdamas pokalbį popiežius kreipėsi tiesiai į žiūrovus ir paklausė, ką jie mano apie Kalėdas, kaip ketina jas švęsti? 
„Kas yra Kalėdos? Ar tai Kalėdų eglutė? Kūdikio ant motinos kelių statulėlė? Visada atsiminkime, kad Kalėdos – tai visų 
pirma Jėzaus atėjimo pas mus šventė“, – sakė Pranciškus. „Stabtelėkite ir pagalvokite apie Kalėdas kaip apie taikos žinią. 
Linkiu jums Kalėdų su Jėzumi, tikrų Kalėdų. Ar tai reiškia, kad negalime valgyti? Negalime linksmintis? Ne, švęskite, valgykite, 
bet darykite tai su Jėzumi, t. y. su ramybe širdyje. Dovanokite dovanas, bet nepamirškite Jėzaus. Kalėdos – tai Jėzus, kuris 
ateina paliesti mūsų širdies, Jėzus, kuris ateina paliesti mūsų šeimos, kuris ateina pas mus, į mūsų namus, į mūsų širdį, į mūsų 
gyvenimą.“ (Vatican News)

Štai	Viešpats	paskelbė	iki	pat	žemės	pakraščių:	„Sakykite	Siono	dukteriai:	‘Štai	tavo	Gelbėtojas	
ateina!’	Štai	jo	atlygis	drauge	su	juo,	jo	atpildas	pirma	jo.	Jie	bus	vadinami	‘Šventąja	tauta’,																		
Viešpaties	atpirktaisiais,		o	tu	vadinsiesi	‘Lankoma’,	‘Neužmirštuoju	miestu’.	(Iz	62,	11-12)	

	 	 	 Brangūs	broliai	ir	seserys	Kristuje,		
	 	 Sveikinu	su	šventomis	Kalėdomis	lietuvius,	išsibarsčiusius	visame	pasaulyje!		
	 	 	 	 	 	 Šv.	 Kalėdų	 ryto	 mišių	 pirmajame	 skaitinyje	 randame	 viltingus	 pranašo	 Izaijo	 žodžius,	
išsipildžiusius	Betliejuje	gimus	 Išganytojui:	 „Štai	 tavo	Gelbėtojas	ateina!“.	Taip	pat	 skaitome	apie	
Viešpaties	 atpirktuosius,	 apie	 Jo	 „Neužmirštąjį	miestą“.	 Šie	 žodžiai	 primena,	 kad	Dievas	niekada	
mūsų	neužmiršta,	 ir	 Jo	gailestingumas	amžinas.	Tačiau	 ir	mes	turime	Jo	neapleisti.	Ryšį	su	Dievu	

reikia	kurti	ir	palaikyti	kasdien.		
	 Tai	 ypač	 svarbu	 prisiminti	 šiandien,	 kai	 pandemija	 pamažu	 blėsta	 ir	 ryškėja	 jos	 palikti	 skaudūs	 pėdsakai.	
Suburti	išsibarsčiusias	bendruomenes	–	tai	didelis	misionieriškas	iššūkis	Bažnyčiai,	kuri	visais	laikais	skelbia	vienybę	ir	
susitaikymą	per	Jėzų	Kristų.		
	 Dievo	gimimo	iškilmė	yra	proga	sugrįžti	į	bažnyčią	visiems	nutolusiems	ir	joje	surasti	užuovėją.	Šventų	Kalėdų	
metu	visi	esame	kviečiami	šlovinti	Viešpatį	kaip	viena	šeima	ir	praturtinti	savo	šventes	lietuviškais	papročiais.		
	 Ir	kaip	ruošdamiesi	Kalėdoms	iš	spintų	ištraukiame	spindinčius	šventinius	papuošimus	savo	namams	–	taip	ir	
santykiuose	su	kitais	atskleiskime	visa,	ką	turime	gražiausio.	Liudykime	savo	gyvenimu	Jėzaus	gimimo	stebuklą,	kuris	
net	 ir	 šventėms	 pasibaigus	 ilgam	 pasilieka	 su	 mumis.	 Neužsidarykime	 ir	 neatsiribokime	 nuo	 kitų,	 bet	 su	 Jėzaus	
gimimo	šviesa	toliau	gyvenkime	vienybėje.	
	 	 	 	 Visiems	linkiu	gražių	švenčių,	stiprybės	ir	vilties	naujais	metais.	
					Prelatas	Edmundas	J.	Putrimas;	Lietuvos	Vyskupų	Konferencijos	delegatas	užsienio	lietuviams	katalikams	

	 “<>	angelas	<>	tarė:	“Nebijokite!	Štai	aš	skelbiu	Jums	didį	džiaugsmą,	kuris	bus	visai	tautai.	
Šiandien	Dovydo	mieste	Jums	gimė	Išganytojas.	Jis	yra	Viešpats	Mesijas.	Ir	štai	Jums	ženklas:		

rasite	kūdikį,	suvystytą	vystyklais	ir	paguldytą	ėdžiose.”		
<Piemenys>	“nusiskubino	ir	rado	Mariją,	Juozapą	ir	kūdikį,	paguldytą	ėdžiose.	Išvydę	jie	apsakė,		

kas	jiems	buvo	pranešta	apie	šitą	kūdikį.		O	visi	žmonės,	kurie	girdėjo,	stebėjosi	piemenų	pasakojimu.	Marija	dėmėjosi	
visus	šiuos	dalykus	ir	svarstė	juos	savo	širdyje.”		/Lk	2,10-.-13;	16-19/	

Šie	angelo	lūpomis	Šventąją	Naktį	ištarti		žodžiai	šiandien	mums	tarsi	iš	naujo	atskleidžia	Kalėdų	
šventę:	Romioji	Naktis	kviečia	išsiruošti	ir	leistis	į	nuolatinę,	visą	gyvenimą	trunkančią	kelionę,	
atrandant	gimstančio	vaikeliu	Išganytojo	Šviesą,	malda	su	Juo	renkantis	gyvenimo	kelią	ir	
dalinant	save	per	Jį	kiekvienam	artimui,	atvėrus	širdies	namų	gailestingumo	duris…	

Džiugių	Šv.Kalėdų	ir		Dievo	malonėmis	gausių	Naujųjų	2022	metų!				
		 	 	 br.kun.Jonas	Šileika,	OFM;	klebonas	ir	Tėvai	pranciškonai



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	 																																																																													

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.

Sutton Group-Admiral Realty Inc., Brokerage Tel. tiesiogiai: 416.568.1604

Linksmø –v. Kalëdøir laimingø Naujøjø MetøJURGIS KULIE–IUSJerzy Kulesza M.Eng., Sales RepresentativeEmail:kuleza@sympatico.ca

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų progaŠv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga
laimės ir sėkmės nuoširdžiai linkime 

mieliems kredito unijos nariams 
ir visiems tautiečiams! 

  

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

