
   Skaitydami šios dienos Mišių skaitinius esame kviečiami 
kreipti žvilgsnį į antrąjį Kristaus atėjimą. 
 Pirmame skaitinyje pranašas Malachijas skelbia, kad  "ateina 
diena, liepsnojanti kaip krosnis". Ši diena sudegins įžūliuosius 
ir nedorėlius, tačiau, pagarbiai bijantiesiems Dievo vardo, 
patekės teisumo saulė, skleidžianti šviesą, džiaugsmą ir laimę.  
  Evangelijoje išvardinamos visos galimos nelaimės: karai, 
žemės drebėjimai, ligos, badas, persekiojimai. Jėzus atvirai 
pasakė savo mokiniams, kas jų laukia. 
  Tą patį Jis sako ir dabar kiekvienam iš mūsų. Jis nepateikia 
kokios nors stebuklingos priemonės ar palaimingo vaisto, bet 

nori iš žmogaus labai tikro, tačiau nelabai mėgstamo dalyko - ištvermės. "Savo ištverme jūs 
išsaugosite gyvybę". Jėzus pažadėjo, kad visuose sunkumuose mes nebūsime palikti vieni. 
Svarbu yra pasitikėti Jo žodžiais, ištverti, bet nebijoti. Sunkumai neturi krikščionių nuliūdinti, nes 
Jėzus užtikrina savo pagalbą. 
  Jau šiandien mums labai gerai žinomas vienas dalykas: kiekvienas mūsų tikrai sulauksime savo 
gyvenimo pabaigos. Tai bus mūsų pasaulio pabaiga, mūsų akims užges ir saulė, ir mėnulis, ir 
žvaigždės nebeduos šviesos. Ar nereiktų jau šiandien pagalvoti apie tą valandą? Vienas 
psichologas patarė savo pacientams dalyvauti savo laidotuvėse. Sako: “tuo metu pradėtum 
galvoti apie savo praeitį ir suprastum, ką būtum daręs kitaip ir kaip būtų buvę gera, kad būtum 
pakeitęs savo gyvenimo būdą ir elgesį”. Tada priduria: "nelauk savo laidotuvių, bet pradėk nuo 
šiandien".  
 Mus supantis pasaulis kelia grėsmę mums visiems. Mes turime ištverti - būtent aš pats, aš 
pati turiu tą padaryti. Tai įmanoma, - padedant Dievui ir prašant Šventosios Dvasios pagalbos.  
Už mane kitas to padaryti negali.  Todėl visada, kad ir koks būtų metas ar laikotarpis, kelkime 
savo širdis į Viešpatį, pasitikėdami Jo meile ir rūpesčiu.                      †V.K.

Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio. 
                                            skaitiniai knygelėje 23 psl.
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SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Rimantą	Bartusevičių		 	 	 	 	 (O.Stončius)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 		prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		Novena	
	 		už	Pleinių	ir	Vyšniauskų	šeimos	mirusius		 	 (R.Pleinys)	
		 		†Ramūną	Underį	ir	Oną	Gustainienę		 	 	 (šeima)	
	 		už	gyvus	ir	mirusius	draugus		 	 	 	 (JMČ)	
		 		†Steponą	Ignatavičių		 	 	 	 	 (Ž.Venskaitis)	
	 		†Daną	Vasiliauskienę		 	 	 	 	 (H.Simanavičienė)	
	 		†Algirdą	ir	Darių	Pikčilingius		 	 	 	 (šeima)	
	 		†Ramutę	ir	Leopoldą	Gumuliauskus		 	 	 (dukra)	
	 		†Jeronimą	Žukauską		 	 	 	 	 (šeima)	
	 		†Vytautą	Stanislovą	Miniotą	(1	mėn.)		 	 	 (mama)

2022	

Gruodžio	2	-	4	d.d.	
Advento	rekolekcijos	

Gruodžio	11	d.	4	v.p.p.	
37	-	asis	

Kalėdinis	koncertas	
“Didžioji	naktis”

Raštinės	darbo	laikas	
švenčių	metu	

Gruodžio	23	d.		
ATIDARYTA	

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

	Gruodžio	26-27	d.d.		
UŽDARYTA	

Gruodžio	30	d.		
ATIDARYTA	

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

Sausio	2	d.,	2023	m.	
UŽDARYTA



“Ateities	fondas”	-		$	330,329		

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	lapkričio	6	d.			
Parapijai	(46	vokel.)	-	$	2,185	

Be	vokelių	-		$	89.25	
Per	bankus	-	$	2,835	
eTransfer	-	$	700	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS			lapkričio	14	-	20			
PIRMADIENIS	 (lapkričio	14):	7	v.v.	Novena;	†Joną	
ir	Karoliną	Brogas	(Balaišių	šeima);	
ANTRADIENIS	 (lapkričio	 15):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	geradarius;	Novena;	
TREČIADIENIS	 (lapkričio	 16):	 10	 v.r.	 “Labdaroje”
†Martą	Radžiūnienę	(Rūta	G.);	7	v.v.	†Novena;	
KETVIRTADIENIS	 (lapkričio	 17):	 7	 v.v.	 Novena;	
†Reginą	 Antanaitienę	 (dukra	 Daiva);	 †Marytę	
Simanavičienę	(D.L.Simanavičius);	
PENKTADIENIS	 (lapkričio	 18):	 7	 v.v.	 Novena;	
†Stasį	Prakapą	(J.Gurklienė);	
ŠEŠTADIENIS	 (lapkričio	 19):	 9	 v.r.	 Novena;	
†Eugenijų	Čuplinską	(šeima);	5	v.v.	“Vilnius	Manor”	
†Mary	Anne	Kušlikis	(Aldonytė);	
SEKMADIENIS	 (lapkričio	 20):	 9	 v.r.	 †Antaną,	
M a r i j ą	 ( 1 5	 m . )	 i r	 Š a r ū n ą	 G v e r z d y s	
(N.A.Simonavičius);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
parapijiečius;	 Novena;	 †Ereminą	 Norvaišienę	 ir		
prašant	 sveikatos	 Norvaišų	 ir	 Silvaggio	 šeimoms	
(Norvaišų	 šeima);	 †Vytautą	 Ušpalį	 (6	 mėn.)	
(R.R.Smolskiai);	 †Donatą	 ir	 Dariją	 Karosus	
(V.Karosienė);	 †Birutę	 ir	 Joną	 (19	 m.)	 Danaičius	
(šeima);	 †Romą	 Tumpą	 (L.Tumpa);	 †Elzbietą	 (11	
m.),	 dr.Julių	 (18	 m.)	 ir	 dr.Edvardą	 (11	 mėn.)	
Puodžiukus	 (šeima);	 †Antaną	 ir	 Jadvygą	
Paškevičius	 (šeima);	 †Monica	 ir	 Clarence	Creedon	
(šeima).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Aras	Pabedinskas	
11	v.r.	-	choras	“Svaja”	

vargonininkė		Ilona	Beres

	“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…									

   Po ilgos pertraukos, Kanados lietuvių muziejus-
archyvas vėl atidaro duris lankytojams.  
Kviečiame aplankyti parodą, kurioje švenčiame 

Kanados Lietuvių Fondo 60-metį ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės 70-metį. Abiejų organizacijų tikslas - 
remti lietuvybės išlaikymą Kanadoje. Dėka steigėjų, 
veikėjų, aukotojų ir talkininkų šis tikslas aktualus iki 
šiandienos ir abiejų organizacijų darbas tęsiamas toliau.

  Paroda veiks spalio 30 d. – lapkričio 20 d.,
 kasdien  11 v.r. – 4 v.p.p. (išskyrus šeštadieniais). 

Info: klma@klb.org

Viešpatie	Jėzau	Kristau,	Tu	mokei	mus:		
„Jeigu	kas	iš	jūsų	susitars	žemėje	dviese	melsti	kokio		
dalyko,	jiems	mano	dangiškasis	Tėvas	jį	suteiks“.		

Todėl	nuolankiai	maldaujame	Tave	grąžinti	sveikatą		
ligoniui	prelatui	Edmundui	Putrimui,		

kuris	šaukiasi	palaimintojo	Jurgio	užtarimo.		
Trokštame,	kad	tai	būtų	naudinga	jo	išganymui.	

					Tavimi,	Viešpatie,	pasitikime		
ir	amžiais	nebūsime	apvilti.		

Amen.	
Melskimės	Jėzui	Kristui,	prašydami	Prelatui	
Edmundui	Putrimui	sveikatos,	stiprybės	ir	

Viešpaties	palaimos.	
P.S.	turint	Sielovadai	skirtų	klausimų	parapijos	reikalais,	

prašome	kreiptis	416-533-0621	ar	
resparish@prisikelimas.ca	

Kitą	sekmadienį,	lapkričio	20	d.,	
	KVIEČIAME	užsukti	į	parapijos	kavinę		
ir	pasivaišinti	lietuviškais	patiekalais.

Labai labai DĖKOJAME  
Gražinai Valintienei  

ir jos komandai daug metų mums, 
parapijiečiams, ruošusiai lietuvišką maistą.  
Viešpaties palaimos Jums ir Jūsų šeimoms. 

DĖKUI…

mailto:klma@klb.org
mailto:resparish@prisikelimas.ca


V.Kulbokas:  
malda palydėkime popiežiaus taikos intenciją 

 Grįždamas iš Bahreino, popiežius lėktuve 
labai karštai kalbėjo apie būtinumą užbaigti karus 
Ukrainoje ir kitur pasaulyje. Pranciškus prašė paremti 
taikos pastangas ir sustabdyti ginklų prekybą. Kaip šį prašymą 
vertina nuncijus Ukrainoje ir kokia dabartinė situaciją Kyjive? – 
pasiteiravo Vatikano radijo bendradarbis pokalbyje su Ukrainos 
sostinėje popiežiui atstovaujančiu arkivyskupu Visvaldu 
Kulboku. 
 Arkivyskupas, komentuodamas pastarąjį popiežiaus 
pasisakymą, ragino atkreipti dėmesį į du dalykus: popiežiaus 
išsakytų minčių pamatinę intenciją ir publiką, į kurią jis kreipėsi. 
Anot V. Kulboko, savaime suprantama, kad popiežius kalbėjo 
kreipdamasis į visus, bet jis paminėjo Dostojevskį, rusų kultūrą, 
todėl aišku, kad jis, be visų kitų, ypač stengėsi labai nuoširdžiai 
kreiptis į rusų visuomenę. 
 Savo pasisakymais popiežius rodo, kad jo balsas yra 
visiškai nepriklausomas, į tai verta atkreipti dėmesį, samprotavo 
Kyjive reziduojantis apaštališkasis nuncijus. Būtent todėl 
išgirdome popiežių kalbantį žodžiais, išreiškiančiais 
nuoširdžiausią artumą visiems. Jis pakartojo: „mano jausmai“, 
„ypatinga pagarba“, „didelė meilė“ ir šiais išsireiškimais sako 
mums: „Aš esu visiškai nusistatęs prieš šį karą, nes esu 
nepriklausomas“. Arkivysk. V. Kulbokas pridūrė: 
 „Bažnyčios ir visų tikinčiųjų misija – savo malda palydėti 
šiuos popiežiaus žodžius, kad jie neliktų tušti, o duotų vaisių“. 
Romoje popiežių aplankęs Ukrainos graikų apeigų Katalikų 
Bažnyčios tėvas ir galva S. Ševčukas jam papasakojo apie 
Katalikų Bažnyčios Ukrainoje vykdomą labdarą: katedrose ir 
parapijose įrengti pagalbos centrai. Ką apie tai galėtų papasakoti 
nuncijus? 
 „Aš pats visa tai matau savo akimis“ – atsakė 
arkivyskupas, išsamiai papasakodamas apie humanitarinius 
darbus, kuriuos vykdo Bažnyčia ir kurie dalinai ateina tiesiai iš 
popiežiaus, taip pat iš katalikiškų ir nekatalikiškų labdaros 
organizacijų, ir apie bažnyčių rūsiuose įrengtas slėptuves, kurios 
daugeliui yra vienintelė vieta apsisaugoti per antpuolius. 
Parapijose visi žino apie vietoves, kuriose žmonės neturi elektros, 
vandens, net duonos negali išsikepti. 
 „Labiau už viską reikia taikos. Kol nėra taikos, yra daug 
kitų reikalavimų. Stengiamės padėti vargšams, reikia globoti 
kenčiančius vaikus, kurių tėvai negali išvykti į užsienį. Mes dabar 
nekalbame apie bažnyčių atstatymą, apie bendruomenės centrų 
steigimą, mums rūpi kur kas elementaresni dalykai: turime 
pamaitinti žmones – reikia duonos, vandens, elektros, šildymo, 
reikia kuro, reikia transporto priemonių, furgonų, nes reikia 
nuvežti pagalbą žmonėms.“ 
 Sostinėje esančią padėtį apaštališkasis nuncijus įvertino 
kaip sudėtingą, nes ištisi kvartalai per dieną neturi elektros: „Jei 
padėtis Kyjive pablogėtų, bus duonos krizė, nes reikia elektros 
srovės būtiniausio maisto gamybai. Aišku, jei humanitarinė 
situacija blogės, padėtis taps nepakenčiama, nes nebebus 
užtikrinamos higienos sąlygos. Būtent todėl valdžios atstovai 
sako, kad privalės evakuoti visus, o tai reiškia, kad turime būti 
pasirengę bet kokiam scenarijui“. 
 Arkivysk. V. Kulbokas sakė, kad Ukraina tikrai jaučia 
popiežiaus Pranciškaus solidarumą ir girdi jo balsą. Ypač 
ukrainiečių karo belaisvių žmonos ir motinos yra dėkingos 
popiežiui už jo solidarų atidumą. Tik nedaugelis, o tarp jų ir 
popiežius, priima prašymus ieškoti dingusių ir kalinamų asmenų. 
Nuncijus pakartojo tai, ką šios moterys jam pasakė: „Šitoks 
popiežiaus artumas labai jaudina!“. (SAK / Vatican News)

   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.

DĖMESIO!!!	
LABAI	VISIEMS	DĖKOJAME,	KAD	ŠIUO	VISIEMS	
SUNKIU	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	2022	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.

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

			SVEIKINAME	VISUS		
SU	69-TAIS	PARAPIJOS	
	GYVAVIMO	METAIS!!!	

TELYDI	MUS	VISUS	VIEŠPATIES	
PALAIMA,	ARTIMO	MEILĖ,		

TIKĖJIMAS	IR	VILTIS…

http://www.prisikelimas.ca/lt/give


Parapija	nėra	atsakinga	už	užsakytas	reklamas	ar	skelbimus

Lina	Kuliavas	-	Sales	Representative	
Royal	LePage	Real	Estate	Services	Ltd.,	

Brokerage	
bus	416-762-8255;		cell	416-616-1600	

lina@kuliavas.com

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.			

Rašant	čekius:	Resurrection	Parish,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO:	auka	parapijai	ar	Mišioms.	

		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO	rašant:	Ateities	fondui,	vienuolynui,	
remontams,	Alkaniems,	Sielovadai,	stovyklai	“Kretinga”,	

Onkologijos	centrui	Klaipėdoje.

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

sutton group-admiral  realty inc., Brokerage 416.236.6000
Tel. tiesiogiai: 416.568.1604

Padësiu greitai ir gerai parduoti ar nupirkti namà ar butà.
JURGIS KULIE–IUSMielai ir sà˛iningai patarnausiu
Jerzy Kulesza M.Eng., Sales Representative

     kuleza@sympatico.ca

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

