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 Rengdamas žmonių širdis susitikti su laukiamuoju Mesiju, 
Jonas  Krikštytojas šaukė: „Taisykite Viešpačiui kelią! 
Ištiesinkite  Jam takus!“ Kelių paskirtis yra jungti žmones. Jie 
jungia valstybes, miestus ir kaimus. Antrojo pasaulinio karo 
metais daug kelių buvo suardyti, bet, pasibaigus karui,  žmonės 
vėl pradėjo taisyti suardytus kelius, kad vėl galėtų bendrauti. 
Šiandien Bažnyčia Jono  žodžiais kreipiasi į kiekvieną žmogų, 
kviesdama pašalinti kliūtis, kurios trukdo sutikti Dievą.  

 Kokios gi neperžengiamos kliūtys neleidžia mums susitikti su savuoju Viešpačiu? 
Jonas Krikštytojas kviečia užpilti slėnius: „Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas“. Po lietaus 
slėniuose renkasi purvinas vanduo, takai ir keliai tampa nepraeinami. Kalbėdamas apie slėnius 
Jonas tarsi šaukia: „Pažvelk, žmogau, į savo sielos gelmes! Ar išlygintas kelias, kuriuo norėtų 
pas tave ateiti Dievas?“ „Kiekvienas kalnas ir kalnelis tebūna nulygintas“. Su kuo palyginsime 
kalnus? Kalnai, užstojantys Viešpačiui kelią, - tai puikybė. Puikuolis negirdi Viešpaties balso, 
nemato savo artimo. „Ištiesinkite Jam takus!“ Kokie vingiai kliudo sutikti Dievą? Jono laikais 
vingiuotas buvo fariziejų kelias. Jie viena sakė, kita darė.  Jonas Krikštytojas, kalbėdamas apie 
juos, užsirūstina: „Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų 
vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį“. Kristus fariziejus pavadino „pabaltintais karstais“, kurių 
išorė graži, o viduje - pūvantis lavonas. 
 Jono Krikštytojo skelbiama atgaila iš tiesų yra  atviras Jėzaus kvietimas į mūsų širdis. 
Jis kviečia nusikratyti nuodėmių, kurios trukdo pajusti Jėzaus artumą.  Turime pašalinti viską, 
kas priešiška Jėzui. 
 Geriausiai visas kliūtis pašalina ir atveria kelia į mūsų širdis sakramentinė išpažintis. 
Rengdamiesi išpažinčiai, prašykime Šventosios Dvasios pagalbos, kad atpažintume tai, kas 
trukdo artimiau draugauti su Jėzumi.  Šio advento metu sutikime Jėzų, priimkime Jį, kaip savo 
Viešpatį ir Išganytoją ir tikėkime, kad Jo atėjimas mums visiems bus didelių dovanų ir 
palaiminimų metas. 
 Viešpatie Jėzau, šį adventą ateik į mano gyvenimą.  Tegu niekas man nesukliudo 
priimti atgailos vaisių - džiaugsmo , meilės ir palaimos Tavyje. 
            †Vincas Kolyčius       Bernardinai.lt 

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.   už Brough, Černiauskų ir Pranckevičių šeimos mirusius (S.Brough ir D.Pranaitis) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †kun.Alfonsą Bumbulį      (V.White) 
    †Stasį Prakapą       (šeima) 
    †Juozą Mačiulį       (šeima) 
    †Nijolę ir Vytą Tamulaičius     (R.Bukšaitis)  
    †Vladą Kobelskį ir Aldoną Žemaitienę    (G.Kobelskis) 
    †Liudą Jurėnienę (13 m.)      (O.Jurėnas ir šeima) 
    †Algį Grajauską       (L.Underienė)     
    †Stasę Dagienę       (vaikai ir anūkai) 
    †Petrą Sendą ir Aliciją Bernickaitę    (Sendų šeima)    

Tikrai	mums	Viešpats	stebuklą	padarė,	mus	aptvindė	linksmybe.
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Gruodžio 31 d.  
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Sausio 3 d., 2022 m. 

UŽDARYTA

Gruodžio 24 d. 
8:45 v.v. - Kalėdinės giesmės 

9 v.v. - Kūčių Šv.Mišios 
Gruodžio 25 d.  

KALĖDOS 
9 v.r. - Šv. Mišios (ang.) 
11 v.r. - Šv. Mišios (liet.) 

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,	jog	artėjant	Adventui	ir	šventėms,	
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,	11	v.r.	

	 Viešpaties	palaimos	ir		išlikime	maldos	vienybėje!

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

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

Savaitinė	rinkliava	lapkričio	21	d.			

Parapijai	(41	vokeliuose)	-	$	1,955	
Be	vokelių	-		$	55	

Per	bankus	-	$	1,490	
eTransfer	(Šv.Mišių	intecijai)	-	$	60	

Vidos	Stanevičienės	80-mečio	proga	šeima	ir	draugai	
paaukojo	$700	Onkologijos	centrui	Klaipėdoje	

G.R.Petrauskai	parapijai	aukojo	$	1,000	

a.a.	Mary	Anne	Kušlikis	atminimui	draugai	
	parapijai	aukojo	$255	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (gruodžio 6): 7 v.v. †Alfonsą 
Juozapavičių (šeima); †Petrą Augaitį (Z.Augaitienė su 
šeima); 
ANTRADIENIS (gruodžio 7): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Joną ir Bronę Maziliauskus 
(I.Kavanagh); †Anelę ir Alfonsą Jonuškus (šeima); 
TREČIADIENIS (gruodžio 8): 10 v.r. “Labdaroje”
†Samuelį (močiutė); 7 v.v. †Leokadiją Nevulienę 
(anūkė Vida); 
KETVIRTADIENIS (g ruodž i o 9 ) : 7 v.v. 
†kun.Kazimierą Kaknevičių (H.Simanavičius); už 
Jankauskų šeimos mirusius (G.Slaboševičius); †Eleną 
Bersėnienę , Antaniną Leparskienę i r Ireną 
Morkūnienę (Z.Cers); †Stasį Prakapą (O.Dirmantas); 
†Kęstutį Steponaitį (10 m.) (sūnus); už Stasiulevičių 
šeimos mirusius (G.J.Stasiulevičiai); 
PENKTADIENIS (gruodžio 10): 7 v.v. †Laimą 
B igausk i enę (B .V.B i r e t a ) ; † Juozą Nevu l į 
(O.Dirmantas); 
ŠEŠTADIENIS (gruodžio 11): 9 v.r. †kun.Kazimierą 
Kaknevičių (P.Melnykienė); 5 v.p.p. “Vilnius Manor” 
†kun.Stanley Marią Matutį (Violeta V.);  
SEKMADIENIS (gruodžio 12): 9 v.r. †Aldoną 
Zander (S.Brough ir D.Pranaitis); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Vaclovą Anskį (Stanevičių 
šeima); †Eugenijų Sičiūną (žmona); †Albiną 
Laurinaitienę (šeima); †Bronę Galinis (A.Jurcevičius); 
†Aldoną Smailienę ir Aleksandrą ir Vytautą Bubelius 
(D.Pikčilingienė); †Donatą Karosą (šeima); †Kostą ir 
Eugeniją Gapučius (D.Gaputis); †Elytę ir Romualdą 
M a n k e l e v ič i u s ( d u k r a ) ; † R a mūną U n d e r į 
(L.R.S.Kuliavai); †Albiną (25 m.) ir Petrą (11 m.) 
Styras (šeima); †kun.Kazimierą Kaknevičių 
(A.Jurcevičienė).

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	
			11	v.r.	-			Audra	Rusinaitė,	Adriana	Verbylienė,	

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

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

Pradėti dalinti kalėdaičiai.  
Juos bus galima įsigyti sekmadieniais prieš 
Šv.Mišias bažnyčios prieangyje; taip pat nuo 

pirmadienio iki penktadienio,  
nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p. - parapijos raštinėje.  

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 sekmadieniais renkamos aukos 
Lietuvos alkanųjų valgykloms paremti.                

 Graži mintis - paaukoti šiam tikslui greta  
kalėdinių dovanų artimiesiems… 

Dovanos aukojamos bažnyčios prieangyje.

  Adventas – tai metų laikas, kai apmąstome, kaip galėtume paruošti 
savo širdis ir namus Kristaus gimimui. Pamąstykime apie keturias 
Advento dorybes - viltį, meilę, džiaugsmą ir taiką, skleisdami gerus 
darbus mūsų bendruomenėje. 
  Prisikėlimo Parapija kviečia visus parapijiečius ir jų draugus 
parašyti nuoširdžius kalėdinius sveikinimus mūsų draugams 
„Labdaros“ slaugos namuose. 
   Jūsų sveikinimai suteiks jiems vilties, meilės, džiaugsmo, ramybės 
ir artimo ryšio jausmą su mūsų bendruomene. Savo namuose 
pagamintuose ar parduotuvėje pirktuose sveikinimo atvirukuose 
galite kreiptis: „Gerbiamoji“, „Gerbiamasis“, „Mieloji“, 
„Mielasis“, ir t.t. Užbaigtus sveikinimo atvirukus 
galima palikti surinkimo dėžėje, kuri pastatyta 
priešais parapijos duris. 
  Lauksime Jūsų kalėdinių sveikinimų iki gruodžio    
19 d., kad užtektų laiko karantinui ir darbuotojams 
įteikti juos gyventojams. 
  Jei turite klausimų, susisiekite su Vida Dirmantaitė 
Groen in’t Woud - vidag@primus.ca  
  Dėkojame už Jūsų geraširdiškumą!

mailto:vidag@primus.ca


    MAISTAS IŠSINEŠIMUI NAMO. 
   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.   

Šv. Juozapo pamoka:  
kaip įsimylėjimas tampa brandžia meile 

  Trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus pratęsė 
katechezių ciklą apie šv. Juozapą. Šv. Juozapas 
vadinamas teisiu ir pažadėtuoju Marijos vyru. Ką tai reiškia? 
Ką tai šiandien gali pasakyti sužadėtiniams, neseniai 
susituokusiems? Daug pasakojimų apie šv. Juozapą, priminė 
Pranciškus, išliko vadinamosiose apokrifinėse Evangelijose. Jie 
nėra blogi, priešingai, gražūs, tačiau tai atsakas į krikščioniško 
pamaldumo troškimą užpildyti tuos dalykus, apie kuriuos 
kanoninėse Evangelijose nėra daug kalbama. Apokrifiniai 
pasakojimai nėra Dievo Žodis, skirtingai nuo kanoninių 
Evangelijų, kuriose glūdi visos tikėjimui ir krikščioniškam 
gyvenimui reikalingos esminės tiesos. Štai kaip rašo 
evangelistas Matas: „Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo 
motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus 
jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo 
nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas 
daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti“ (Mt 1, 18–19). 
<…>  Evangelija sako, kad Juozapas buvo teisus, nes pakluso 
įstatymui. Tuo pat metu meilė Marijai, pasitikėjimas ja pasiūlė 
būdą, kuris atsižvelgtų ir į įstatymą, ir į nuotakos garbę: 
„tylomis ją atleisti“, be triukšmo, be viešo pažeminimo, be 
teismo ir atkeršijimo. Toks buvo Juozapo šventumas. Bet, tęsia 
pasakojimą evangelistas Matas, „kai jis nusprendė taip padaryti, 
per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, 
Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos 
Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys 
sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą 
iš nuodėmių“.  Taigi, į Juozapo įžvalgas įsiterpė Dievo balsas, 
kuris apreiškė kai ką daugiau, nei jo paties teisumas ar 
teisingumas. Ir mums, pažymėjo Pranciškus, labai svarbu 
stengtis gyventi teisingai, tačiau tuo pat metu jausti, kad reikia 
Dievo pagalbos, platesnio žvilgsnio į gyvenimo aplinkybes. 
Dažnai jaučiamės įkalinti to, kas įvyko, nelaimių, bjaurių 
dalykų kaliniai. Tačiau būtent už dramatiškiausių gyvenimo 
aplinkybių slepiasi Apvaizda, kuri palengva apšviečia ir 
suteikia joms, taip pat ir skausmui, prasmę. Negerai užsidaryti 
skausme, gyventi apkartusia širdimi.  „Norėčiau stabtelėti prie 
vieno Evangelijoje pasakojamos istorijos akcento, kuris mums 
dažnai praslysta pro akis“, – sakė popiežius Pranciškus. Anot 
jo, galime įsivaizduoti, kokias svajones puoselėjo Marija ir 
Juozapas po sužadėtuvių apie savo gyvenimą, apie savo ateitį. 
Bet kai Dievas taip nelauktai įsikišo į jų gyvenimą, abu atvėrė 
širdis naujai tikrovei, nors iš pradžių nebuvo lengva.  
  „Brangūs broliai ir seserys, dažnai mūsų gyvenimas nevyksta 
taip, kaip jį įsivaizdavome. Ypač meilės santykiuose mums 
sunku pereiti nuo įsimylėjimo iki brandžios meilės logikos“, – 
sakė popiežius, pakvietęs gerai pamąstyti apie jaunavedžius. 
Įsimylėjimą dažnai lydi tam tikras svaigulys, įsivaizduojama 
tikrovė, neatitinkanti realių faktų. Tačiau kai įsimylėjimas ir jo 
lūkesčiai išsisemia, gali prasidėti tikra meilė. Mylėti nereiškia 
tikėtis, kad kitas žmogus ar gyvenimas atitiktų mūsų 
įsivaizdavimą, bet visiškai laisvai prisiimti atsakomybę už 
gyvenimą tokį, koks jis yra. Tokia yra Juozapo pamoka mums.  
„Sužadėtiniai krikščionys kviečiami liudyti tokią meilę, 
drįstančią iš įsimylėjimo virsti brandžia meile. Tai reiklus 
pasirinkimas, kuris nesukausto gyvenimo, bet sustiprina meilę, 
kad ji ištvertų laiko išbandymus“, – sakė Pranciškus. Pasak jo, 
tiesa, kad įsimylėjimo romantiką ištirpdo kasdienybė, darbas, 
rūpestis vaikais. Ar tai reiškia, kad nelieka ir pačios meilės? Ne, 
lieka brandi meilė. Taip pat gali atsitikti, kad susipykstama, kad 
keliamas balsas, kad sudūžta kokia lėkštė. Tačiau tai vyksta, ko 
gero, nuo Adomo ir Ievos laikų, tai kasdienė duona. Tačiau ką 
daryti, kad pyktis nepakenktų santuokiniam gyvenimui? 
Neužbaigti dienos be susitaikymo, be susitaikinimo ženklo ar 
žodžio. Šaltasis karas kitą dieną yra labai pavojingas. Nereikia 
leisti, kad nauja diena prasidėtų karu. Tai labai padės 
santuokiniam gyvenimui. Perėjimas iš įsimylėjimo į brandžią 
meilę yra reiklus, bet tokiu keliu turime eiti, kvietė Šventasis 
Tėvas, katechezę užbaigęs malda į šv. Juozapą.

DĖMESIO!!!	
LABAI	VISIEMS	DĖKOJAME,		

KAD	ŠIUO	NELENGVU	LAIKOTARPIU	AUKOJATE	IR	
RŪPINATĖS	BAŽNYČIOS		IR	PARAPIJOS	IŠLAIKYMU…	

Informacija	aukojantiems	vokeliuose	-	
				Labai	prašome	ant	vokelio	užrašyti	pilnai	Jūsų	

prašomą	informaciją:	pavardę,	vardą,	adresą	ir	vokelio	
numerį,	jei	neturite	Jums	skirtų	vokų.	

								 			Taip	pat	labai	labai	prašome	pranešti,	jei	pakeitėte	
savo	gyvenamąjį	adresą.	Mums	yra	labai	svarbu	tai	

žinoti	dėl	artėjančių	2021	m.	pakvitavimų.		
						Taip	pat	LABAI	LABAI	PRAŠOME		aukas	pervesti,	

atnešti	ar	atsiųsti	ne	VĖLIAU	GRUODŽIO	30	D.		
	*Aukoti	galite:		
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.	

2022	m.	vokelius	galite	atsiimti		bažnyčios	prieangyje.	

	 	 	 	Aukojant:	parapijai	ar	Mišių	aukai	ant	čekio	turi	būti	
parašyta:	“Resurrection	Parish”.	
	 	 Aukojant :	 “Parapi jos	 remontų	 fondui” ,	
Pranciškonams,	 “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”. 

				Prisikėlimo	parapijos	“Labdaros	sekcija”	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.

http://www.prisikelimas.ca/lt/give
mailto:grazinav2@hotmail.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	 																																																																													

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

