
   Bažnyčia kiekvienais metais lapkričio pabaigoje, prieš prasidedant Adventui, 
švenčia Kristaus Karaliaus šventę. Mūsų laikais žodis "karalius" nebeturi didelės 
reikšmės. Karalių viešpatavimas jau baigia išnykti. Kodėl tad dar tebešvenčiame 
Kristaus Karaliaus šventę? Kodėl tarp daugelio titulų Kristui duodamas ir 
karaliaus titulas? 
   Prisiminkime Jėzaus teismą. Pilotas klausė Jėzaus: "Ar tu esi žydų karalius?" 
Jėzus jam atsakė: "Taip yra, kaip sakai".  Tačiau Jėzus dar pridėjo: "Mano 
karalystė ne iš šio pasaulio". Jėzus prisipažino esąs karalius, tačiau visai kitoks, 
negu šio pasaulio valdovai. Ant Jo galvos ne brangakmenių, bet erškėčių 
vainikas. Jis atėjo į šią žemę, kad vykdytų Tėvo valią ir mums tarnautų. Jis 

laimina Jį persekiojančius  ir meldžiasi už Jį niekinančius. Jis atsuka kitą skruostą ir kviečia mus 
taip  daryti. 
   Pirmame skaitinyje minimas karalius Dovydas, kurio karalystė tęsėsi keturiasdešimt metų, bet 
Jėzaus karalystė yra amžina, niekada nesibaigianti.  
   Antrame skaitinyje apaštalas Paulius pateikia visuotinės viešpatystės himną, atskleisdamas šios 
karalystės amžinumą: "Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, Jame mes turime atpirkimą, nuodėmių 
atleidimą". Jėzaus karaliavimas labiausiai atsiskleidžia Jam kabant ant kryžiaus, kenčiant 
užgauliojimus ir patyčias tų, kuriuos Jis atėjo atpirkti. Trys nukryžiuotieji yra labai arti, tačiau ir 
toli  nuo vienas kito. Vienas jų siūlo išganymą, kitas paniekinęs Jį, atmeta, o trečias priima ir 
išgirsta žodžius: "Iš tiesų sakau tau, šiandien su manim būsi rojuje". 
  Šis mylintis Karalius kviečia ir mus į savo karalystę. Šių Mišių metu prašykime Šventosios 
Dvasios mums giliau apreikšti Jėzų Kristų - karalių Karalių ir viešpačių Viešpatį. Tik nuo mūsų 
priklauso ar Kristus yra mūsų Karalius. Su padėka ir dėkingumu nusilenkime prieš Jo sostą - Jo 
kryžių.        
 Ištrauka iš Sibire parašytos maldos į Kristų Karalių: Viešpatie Kristau, nuo kryžiaus sosto 
Nužengei Karalium į jautrias sielas,  nuo kryžiaus sosto parodei žmonijai kelią į laimės šalį, 
kryžiaus soste atvėrei mums savo širdies turtų gausybę. Sielų Karaliau,labai dėkoju, kad man leidi 
kryžiaus šešėly augti.  Išganytojau, leiski man, mano mylimiesiems ir mano Tautai pajusti Tavo 
Švč. Širdies šilumą, meilę ir jėgą.     Amen.          †V.K.

Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. 
                                            skaitiniai knygelėje 28 psl.

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	47	(3469)	Lapkričio	20	d.	2022	

KRISTUS	KARALIUS	-	C

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Antaną,	Mariją	(15	m.)	ir	Šarūną	Gverzdys		 	 (N.A.Simonavičius)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 		prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 		Novena	
	 		†Prelatą	Edmundą	Putrimą	
	 		†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)	
	 		prašant	sveikatos	Modestai	 	 	 	 (NN)

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”	-		$	330,520		
I.Punkris,	R.A.Šileika	-	$	190	

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	lapkričio	13	d.			
Parapijai	(54	vokel.)	-	$	2,607	

Be	vokelių	-		$	99.30	
Per	bankus	-	$	1,050	

Shepherds’	Trust	-	$	915	
DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS			lapkričio	21	-	27			
PIRMADIENIS	 (lapkričio	 21):	 7	 v.v.	 Novena;	
už	 visus	 mirusius	 parapijiečius	 (Balaišių	
šeima);	
ANTRADIENIS	 (lapkričio	22):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	
ir	 mirusius	 geradarius;	 Novena;	 †Arūną	
Čapliką	(V.Zaleckaitė);	
TREČIADIENIS	(lapkričio	23):		7	v.v.	†Novena;	
†prelatą	Edmundą	Putrimą	(B.B.Degučiai);		
KETVIRTADIENIS	 (lapkričio	 24):	 7	 v.v.	
Novena ;	 †Vy t au t ą	 U špa l į	 ( 6	 mėn . )	
(R.R.Smolskiai);	 prašant	 sveikatos	 ir	 Dievo	
p a l a i m o s	 S t a s i u l e v i č i ų	 š e i m a i	
(J.Stasiulevičienė);	už	Jozans	ir	Zarins	gyvus	ir	
mirusius	šeimos	narius	(Kornelija	Z.);	
PENKTADIENIS	 (lapkričio	25):	7	v.v.	Novena;	
†Laimą	Mačionienę	(V.Zaleckaitė);	
ŠEŠTADIENIS	 (lapkričio	 26):	 9	 v.r.	 Novena;	
†Vidmantą	 Palskį	 (4	 sav.)	 (E.Palskytė-
Beamish);	 5	 v.v.	 “Vilnius	 Manor”	 †Bronę	
Vilkienę	(Sendų	šeima);	
SEKMADIENIS	 (lapkričio	 27):	 9	 v.r.	 †Žibutę,	
Danutę,	 Anastaziją	 ir	 Juozą	 Paseckus	
(O.Stončius);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	 mirusius	
parapijiečius;	Novena;	specialia	intencija	(GJ);	
†Albiną	 Laurinaitienę	 (šeima);	 †Valentiną	 ir	
M a r i j ą	 I n d r i s	 ( R . I n d r i s ) ;	 † Zu z a n ą	
Stravinskienę	 (D.Pranaitis	 ir	 S.Brough);	
†Tomą	 Milerį	 (O.Dirmantas);	 †Bronę	
Beresnevičienę	 (šeima);	 už	 Balaišių	 ir	 Vainių	
šeimos	 mirusius	 (Balaišių	 šeima);	 †Antaniną	
Adomonienę	 (7	 m.)	 ir	 Vidą	 Adomonytę-
Thomas	 (4	m.)	 (šeima);	 †Ireną,	 Oną,	 Daną	 ir	
Vincą	 Beresnevičius	 (B.Tamošiūnas);	 †Oną	 ir	
Eligijų	(60	m.)	Narušius	(R.J.Karasiejai);	Mary	
Anne	Kušlikis	(dukterėčios).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Zita	Nausėdienė	

11	v.r.	-	choras	“Volungė”	
vargonininkė		Ilona	Beres

	†	PRELATAS	EDMUNDAS	PUTRIMAS		

ATSISVEIKINIMAS	-	Prisikėlimo	parapijos	bažnyčioje	
gruodžio	3	d.,	8	v.r.	-	11	v.r.	

LAIDOTUVIŲ	ŠV.MIŠIOS		-	gruodžio	3	d.,	11	v.r.	
	LIŪDI		mama	Sofija,	brolis	Jonas	(Edita),	sūnėnas	Paulius,	
dukterėčia	Andrea,	giminės	Kanadoje	ir	Lietuvoje	bei	plati	

lietuvių	bendruomenė	visame	pasaulyje.	
				a.a.	Prelatas	Edmundas	iškeliavo	pas	jau	mirusį	

	tėvą	Mindaugą	pas	Viešpatį.		
Vietoje	gėlių,	būtume	dėkingi	už	aukas,	skirtas		
stovyklai	“Kretinga”	ar	Prisikėlimo	parapijai.	

Interac	eTransfer	siųsti	resparish@prisikelimas.ca,		
Q:	Name	of	Parish?	A:	Resurrection	

Svarbu	pažymėti	"Kretingai"	arba	"Parapijai"	

Šv.Mišių	tiesioginė	transliacija		https://youtu.be/1WyhZvfb8lU	
A.	a.	Prelatas	Edmundas	Putrimas	(1959–1985–2022)	

		Prelatas	Edmundas	Putrimas,	mūsų	parapijoje	geriau	žinomas	kaip	
prelatas	 Edis,	 gimė	 1959	m.	 rugsėjo	 3	 d.	 Toronte.	 Baigęs	 studijas	
Romos	 Popiežiškajame	 Šv.	 Tomo	 Akviniečio	 universitete,	 1985	m.	
Popiežiaus	Jono	Pauliaus	II	buvo	įšventintas	kunigu.	
	 	Po	šventimų	Prelatas	Edis	buvo	paskirtas	Vasario	16-osios	lietuvių	
gimnazijos	 Vokietijoje	 kapelionu,	 vėliau	 -	 lietuvių	 išeivių	 vyskupo	
Pauliaus	Baltakio	OFM	padėjėju.	Taip	pat	 tarnavo	Toronto	 lietuvių	
parapijose	ir		ilgus	metus	dirbo	kapelionu	Toronto	aerouoste.	
	 2003	 m.	 jis	 buvo	 paskirtas	 Lietuvos	 vyskupų	 konferencijos	
delegatu	užsienio	 lietuvių	sielovadai.	Pastaruoju	metu	taip	pat	ėjo	
Lietuvių	 katalikų	 religinės	 šalpos	 direktorių	 tarybos	 pirmininko	
pareigas.	
	 Prelatas	 Edis	 buvo	 aktyvus	 Pasaulio	 ir	 Kanados	 lietuvių	
bendruomenių	 bei	 Pasaulio	 lietuvių	 jaunimo	 sąjungos	 veikėjas,	
plačiai	 žinomas	 ir	 laukiamas	 svečias	 visoje	 Lietuvos	 diasporoje,	
gebantis	 pasiekti	 lietuvius	 ir	 nuošaliausiose	 vietose,	 įskaitant	 ir	
Pietų	Amerikos	kalėjimus.	
	 Jei	 prelato	 Edžio	 intensyvaus	 darbo	 laukas	 buvo	 visur,	 kur	
plačiame	 pasaulyje	 gyvena	 lietuviai,	 dvasinę	 atgaivą	 jis	 sėmėsi	 iš	
darbo	 su	 jaunimu.	 Beveik	 40	 metų	 buvo	 vienas	 iš	 pagrindinių	
“Kretingos“	 jaunimo	 stovyklų	 organizatorių,	 kasmet	 lankė	 Pietų	
Amerikos	 lietuvius	 ir	 padėjo	 organizuoti	 jų	 jaunimo	 metinius	
suvažiavimus,	 vedė	 rekolekcijas	 bei	 suteikė	 sakramentus	 lietuvių	
jaunimui,	 gyvenančiam	 už	 Lietuvos	 ribų.	 Jis	 degė	 noru	 perduoti	
tikėjimą	 jaunąjai	 kartai,	 dažnai	 tam	pasitelkdamas	nepakartojamą,	
jaunatvišką	 jumoro	 jausmą.	 Rūpinosi	 ir	 lietuviškos	 tapatybės	
išlaikymu	išeivijoje.		
	 Prelatas	 Edis	 pagerbtas	 daugybe	 tautinės	 bei	 sielovados	 veiklos	
apdovanojimų	 ir	 ordinų,	 tačiau	 yra	 prasitaręs,	 kad	 jam	 didžiausią	
džiaugsmą	 suteikė	 kvietimai	 sutuokti	 jaunų	 lietuvių	 poras	 ar	
pakrikštyti	 jo	buvusiųjų	stovyklautojų	 ir	auklėtinių	atžalas.	Prelatas	
Edis	karštai	mylėjo	jam	pavestas	aveles,	ir	buvo	jų	mylimas.	
	Dėkojame	Dievui	už	prelato	Edžio	gyvenimą	 ir	 liūdime	kartu	su	 jo	
šeima	ir	artimaisiais.	

Lai	ilsisi	Viešpaties	ramybėje;	ir	amžinoji	šviesa	Jam	tešviečia.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1WyhZvfb8lU&data=05%7C01%7C%7C5f6baaf0169e455f99b308dac7d178b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638041999723889497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KpEORzU7yClctMsp%2B9U1YoYjByfKfknDDgRiWmzaEYc%3D&reserved=0


   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.	

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,	stovyklai	“Kretinga”,		
Onkologijos	centrui	Klaipėdoje.

ATEITININKAI KVIEČIA MALDAI
  Šiemet Ateitininkų Advento darbas yra melstis 
visų intencijomis. Nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 
18 d. Prisikėlimo parapijos prieangyje bus paliktas 

krepšelis su purpuriniu kaspinu.  Raginame visus rašyti savo 
intencijas ir palikti jas krepšelyje. Taip pat, intencijas galite 
atsiųsti  ateitininkai.virtualus@gmail.com.   Gruodžio 18 d., 
10 v.r. br. Aurelijus palaimins rožančius ir ateitininkai melsis 
intencijomis. Norinčius kviečiame prisijungti maldai kartu.
“Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio 
dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar 
trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.” 
   Toliau kviečiame mokyklinio amžiaus jaunimą prisijungti 
prie ATEITININKŲ - susirinkimai vyksta pirmą mėnesio 
penktadienį.

VIENKARTINĖ	RINKLIAVA	-	BENAMIAMS	
	 	 	Parapijos	Labdaros	Sekcija	kviečia	Jus	prisidėti	prie	
naujų	 /	 arba	 švelniai	 panaudotų	 apatinių	 rūbų	
rinkliavos	 Toronto	 benamiams.	 Priimami	 moteriški	 ir	
vyriški	 apatiniai	 bei	 kojinės.	 Prašome	 juos	 pristatyti	 į	
specialiai	tam	tikslui	padėtas	dėžes.		

IKI	SEKMADIENIO	LAPKRIČIO	27-tos	dienos.		
Iš	anksto	dėkojame	Jums	visiems	už		dosnumą.

Gruodžio	2	ir	4	d.	d.	bažnyčioje		vyks		
ADVENTINĖS	REKOLEKCIJOS,		kurias	praves		

Kretingos	pranciškoniškos	gimnazijos	
direktorius,	br.kun.Alvydas	Virbalis,	OFM		

Gruodžio	3	d.	5	v.v.	”Vilnius	Manor"
DIDŽIOJI NAKTIS 

37-sis Toronto lietuvių choro VOLUNGĖ ir 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

kalėdinės muzikos ir maldos vakaras 
2022 m. gruodžio 11 d. 4 v.p.p. 

Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje

  Naujųjų Lyderių Konferencija 
 Kanados lietuvių jaunimo sąjunga, kartu su 
L i e tuvos ambasado r i um i Kanada i Da r i um i 
S k u s e v i č i u m i , o r g a n i z u o j a p i r m ą 
Naujųjų Lyderių Konferenciją.  
 Konferencija įvyks lapkričio 26-27 d.d. Otavoje, 
Ont. Dalyviai išgirs paskaitas iš keleto pakviestų  
prelegentų, dalyvaus diskusijų rateliuose, patirs 
intelektą žadinančius pokalbius; ir dar daugiau.

ŠIANDIEN		
	KVIEČIAME	užsukti	į	parapijos	kavinę		
ir	pasivaišinti	lietuviškais	patiekalais.

http://www.prisikelimas.ca/lt/give
mailto:ateitininkai.virtualus@gmail.com


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

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

ADAM OF TORONTO REAL ESTATE

A DA M  N A K R O S i U S 
Sales Representative

c: 416.560.6725
e: info@adamoftoronto.com
adamoftoronto.com

Royal LePage Real Estate  
Services Ltd., Brokerage
3031 Bloor St W | Toronto ON M8X 1C5

Royal LePage Real Estate
Services Ltd., Brokerage

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

