
„Budėkite!“ 
  Šiandien Bažnyčia pradeda naujus liturginius metus.  Pradedame 
Adventą. Trumpa šios dienos Evangelija, bet joje net tris kartus 
pakartojamas žodis „budėkite“. Skaitydami visą Morkaus 
Evangeliją,  šį žodį rasime pakartotą net 40 kartų. Esame raginami 
nuolat budėti. 
  Jėzus  kalba apie tarnus, kuriems šeimininkas, iškeliaudamas 
svetur, paskiria darbus, o durininkui įsako budėti ir laukti jo 
sugrįžtančio. Ir mes visi  esame tie tarnai, kuriems pavestas koks 

nors darbas ar uždavinys. Gal reikėtų dažniau pagalvoti ir klausti savęs: „Koks darbas yra pavestas 
man? Ar aš atlieku jį sąžiningai?“ 
  Mums, kaip krikščionims, Evangelija paveda ir durininko pareigas. O ką veikia durininkas? 
Laukia grįžtančio šeimininko, nuolat budi. Durininko darbas – laukti, neprarasti budrumo. 
Paklauskim savęs: „Ar aš visada esu pasiruošęs sutikti savo Išganytoją?” 
    Šios dienos antrajame skaitinyje  apaštalas Paulius  irgi kalba apie laukimą, bet kartu pabrėžia ir 
malonės svarbą: „Todėl jums nestinga jokios malonės dovanos, belaukiant, kada apsireikš mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus“. (1Kor 1,7). Viešpaties laukimas ir budėjimas – tai gyvenimas viltimi ir 
pasitikėjimu.        
    Prasidėjęs Adventas mus ragina atsiversti, budėti, laukti.Pradėkim kiekvieną dieną su malda: 
„Viešpatie, parodyk man šiandien kokį asmenį, su kuriuo aš galėčiau pasidalyti Tavo meile, 
malone, atleidimu“. Vakare, prieš eidami miegoti, paklauskime savęs: „Kur aš šiandien atradau 
Kristų“? Kai išgirsime atsakymą, mums tai bus Advento dovana.Šv. Tomas Akvinietis yra pasakęs: 
„Be Dievo aš  negaliu, tačiau be manęs Jis nieko nedarys“. 
    Viešpatie, pasitikiu Tavimi ir atvira širdimi rengiuosi Tave sutikti. Trokštu, kad mano širdis 
visuomet būtų Tau klusni..     †Vincas Kolyčius

O	Dieve,	pastatyk	mus	ant	kojų.	
	 	 																											 	 													 	 	 skaitiniai	knygelėje	2	psl.
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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		

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	lapkričio	20	d.			
Parapijai	(50	vokel.)	-	$	3,050	

Be	vokelių	-		$	67.20	
Per	bankus	-	$	1,185	

Bažnyčios	altoriaus	gėlėms	NN	aukojo	$	1,000	
DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS			lapkričio	28	-	gruodžio	4			
PIRMADIENIS	 (lapkričio	 28):	 7	 v.v.	 Novena;	
†Ireną	Morkūnienę,	Antaniną	Leparskienę	 ir	
Eleną	Bersėnienę	(A.Morkūnas);	
ANTRADIENIS	(lapkričio	29):	7	v.v.	už	gyvus	
ir	 mirusius	 geradarius;	 Novena;	 †Liudą	
Matuką		(šeima);	
TREČIADIENIS	 (lapkričio	 30):	 7	 v.v.	
†Novena;	†Antaną	Kartavičių	(K.Buožis);		
KETVIRTADIENIS	 (gruodžio	 1):	 7	 v.v.	
†prelatą	Edmundą	Putrimą	(Prakapų	šeima);	
†Teklą	 Dubrovskis	 (V.Dubrovskis);	 †Algirdą	
Puroną	(N.Benotas);	
PENKTADIENIS	(gruodžio	2):	7	v.v.	†Steponą	
Ignatavičių	 (Ž.Ignatavičius);	 †Vladą	Kobelskį	
(G.Kobelskis);	
ŠEŠTADIENIS	(gruodžio	3):	 	atsisveikinimas			
su	†Prelatu	Edmundu	Putrimu		8	v.r.-11v.r.;		
laidotuvių	 Šv.Mišios	 11	 v.r.;	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”;	
SEKMADIENIS	 (gruodžio	 4):	 9	 v.r.	 †Richard	
Jaseliūnas	 (“Kretinga”);	 11	 v.r.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	parapijiečius;	už	Jūdvyčių,	Dačkų	ir	
Vydmantų	 gyvus	 ir	 mirusius	 šeimos	 narius	
(G J ) ;	 †E leną	 Bersėn ienę ,	 Antan iną	
Leparskienę	 ir	 Ireną	 Morkūnienę	 (Z.Cers);	
†kun.Alfonsą	 Bumbulį	 (V.White);	 †Aldoną	 ir	
Juozą	Žemaičius	 (dukra);	†Juozą	Mačiulį	 (43	
m.)	(šeima);	†Albiną	Šimukėnienę								(1	m.)	
(sūnūs	 Remigijus	 ir	 Aras);	 †Stasį	 Prakapą	
(šeima);	 †Joną	 Bukšaitį	 (R.Bukšaitis);	
†Angeliką	Sungailienę	(V.White).	

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Danutė	Pranaitienė	

11	v.r.	-	vaikai	
vargonininkė		Ilona	Beres

   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.

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

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

pirmadienio iki penktadienio,  
nuo 9 v.r. iki 4 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	 -	 kviečiame	 jo	 vakarais,	 ketvirtadieniais,	 vieną	
valandą	prieš	Šv.	Mišias	praleisti	Švč.	Sakramento	adoracijoje.		
	 	 	 Norėdami	 geriau	 suprasti	 kas	 yra	 adoracija,	 pažvelkime	 į	
draugystės	pavyzdį.	Vienas	 iš	požymių,	 iš	kurio	gali	 spręsti,	 kad	

draugas	yra	tikras	–	gebėjimas	tylėti	kartu.	Svarbiausia	yra	tai,	kad	ta	
tyla	 nesukelia	 nepatogumo	 arba	 noro	 žūtbūt	 ką	 nors	 pasakyti.	 Tyla	
adoracijoje	 yra	 labai	 svarbi.	 Daug	 žodžių	 čia	 nereikia.	 Svarbiausias	
dalykas,	 kurį	 adoruojantysis	 turi	 „daryti“	 –	 tai	 būti.	 Esame	 priešais	
Jėzų,	kuris	tikrai	ir	visas	pasilieka	tame	baltame	duonos	paplotėlyje.		

Laukiame	Jūsų	susitikime	su	Jėzumi		Advento	ketvirtadieniais	6	v.v.

Dėkojame	bankui	RCU	už		$	7,500	auką



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.

     Susėdę prie Gyvybės Stalo: gyvi, Viešpaties atmintimi apdovanotieji, 
laikinai palydėtieji ir Šv.Mišių auka užtarti ir tie – būsimieji, tikintieji, 
Kūrėjo tik pamąstyti – visi Jūs – Jėzaus Kristaus pašaukimu per Jo 

kraują pašventintieji, globojamieji Šv.Dvasios dvelksmu ir Dievo Tėvo 
laukiamieji – nuoširdus Dėkui už Jūsų maldas, už Jūsų aukas, už 

artimųjų sielas, Jūsų prisimintas  ir pavestas novenai.    
                  Tėvai pranciškonai

	 Kalėdų	dvasiai	 tvyrant,	 su	gerumu	 ir	dėkingumu	pažvelkime	 į	
savo	 širdis	 ir	 padėkime	 „Labdaros“	 slaugos	 namuose	 gyvenantiems	
draugams	pajusti	Advento	dorybes.	
	 Kviečiame	 visus	 parapijiečius	 paruošti	 vieną	 ar	 kelis	
nuoširdžius	 sveikinimo	 atvirukus	 namuose	 ar	 parapijos	 kavinėje	
sekmadieniais	po	9	ir	11	val.	Šv.Mišių	-	gruodžio	4	d.,	11	d.	ir	18	d.	Jūsų	
atvirukai	suteiks	vilties,	meilės,	džiaugsmo	ir	ramybės	bei	artimo	ryšio	
jausmą.	
	 Taip	pat	mes	rinksime	aukas	naujoms	dėlionėms	(24,	50,	100…	
iki	 300	 vienetų)	 savo	 draugams	 “Labdaroje”.	 Dėlionės	 suteikia	 daug	
išskirtinių	privalumų,	įskaitant	mankštą	protui	ir	padeda	socializuotis.	
	 Sveikinimo	 atvirukus	 ir	 dėliones	 galima	 palikti	 surinkimo	
dėžutėje,	 kuri	 yra	 priešais	 parapijos	 duris,	 arba	 po	
Šv.Mišių	 parapijos	 kavinėje	 iki	 sekmadieniais	 iki	
gruodžio	 18	 d.	 nes	 tai	 suteiks	 pakankamai	 laiko	
darbuotojams	įteikti	dovanas.	
	 Jei	 turite	 klausimų,	 susisiekite	 su	 Vida	
Dirmantaite-Groen	in’t	Woud;	vidag@primus.ca	

Dėkojame	už	Jūsų	geraširdiškumą.

Kalėdinė Mugė - kviečiame visus apsilankyti!
Rankdarbių išpardavimas vyks sekmadienį, gruodžio 11d., 

Prisikėlimo parapijoje nuo 10 v.r. iki 6 v.p.p.  
Bus įvairių kūrybinių darbų ir proga nusipirkti kalėdinių dovanėlių 

draugams ir artimiesiems.

Popiežius. Dvasinė paguoda 
   Kas yra dvasinė paguoda? 
Tai gilaus vidinio džiaugsmo 
patyrimas, leidžiantis įžvelgti 
Dievo buvimą visuose dalykuose, 
stiprinantis tikėjimą ir viltį, taip pat 
gebėjimą daryti gera. Tai ir vidinė 
ramybė, kuri leidž ia nepasiduoti 
sunkumų akimirką, nes yra stipresnė už 
išmėginimus. Dvasinė paguoda yra 
didelė dovana dvasiniam ir visam 
gyvenimui.  
  Dvasinė paguoda paliečia mūsų 
gelmę, tačiau labai švelniai, subtiliai. 
Asmuo jaučiasi apgaubtas Dievo, bet 
tuo pat metu turintis visišką laisvę. Tikra 
dvasinė paguoda nelaužo mūsų valios. 
Ji taip pat nėra praeinanti trumpalaikė 
eu fo r i j a . Ka r t a i s i r s kausmas , 
pavyzdž iu i , jauč iamas dė l savo 
nuodėmių , ga l i tap t i paguodos 
priežastimi.   
  Dvasinė paguoda yra susijusi su 
viltimi, ji projektuoja ateitį ir leidžia imtis 
i n i c i a t y vų , k u r i o s i k i t o l b u v o 
atidėliojamos ar net neįsivaizduojamos, 
kaip liudija pačios E. Štein gyvenimas, 
pažymi popiežius. Ši paguoda, ši taika 
nėra pasyvi, migdanti, priešingai, ji 
žadina norą daryti gerus dalykus, 
t a r n a u t i k i t i e m s žm o n ėm s i r 
visuomenei. Tai dvasinės paguodos 
prieš ingybė – l iūdesys – verč ia 
užsidaryti savyje ir nieko nedaryti.   
 Dvas inės paguodos nega l ima 
suvaidinti ir negalima užprogramuoti, 
nes ji yra Šventosios Dvasios dovana, 
panaikinanti atstumus ir leidžianti 
pažinti Dievą. Dvasinė paguoda leidžia 
jausti Dievo artumą i r jėgą , su 
pasitikėjimu išdrįsti žengti pirmyn, nauju 
ir nežinomu keliu.   
  Tačiau yra ir netikrų paguodų, pridūrė 
popiežius Pranciškus. Pasak jo, ir 
dvasiniame gyvenime pasitaiko kažko 
panašaus, kaip originalūs daiktai ir jų 
imitacijos, padirbiniai. Jei tikra paguoda 
yra švelni ir gaivinanti, paguodos 
imitacijos yra labiau akinanč ios, 
jaučiamos, tarsi ugnis šiauduose, 
bet be nuoseklumo ir užsklendžiančios 
žmogų savyje, darančios jį abejingą 
kitiems. „Netikra paguoda galiausiai 
palieka mus tuščius, toli nuo mūsų 
egzistencijos centro“, – reziumavo 
popiežius.  
 Todėl ir paguodai reikia dvasinės 
įžvalgos. Netikra paguoda gali tapti 
pavojinga, jei jos ieškosime kaip 
savaiminio tikslo ir pamiršime Viešpatį. 
Kaip pasakytų šv. Bernardas, žmogus 
turėtų ieškoti paguodos Dievo, o ne 
Dievo paguodų. Pastarasis dalykas yra 
tam tikras dvasinis infantilizmas – 
trokštame Dievo ne dėl jo paties grožio, 
bet dėl naudos, daiktų ar dalykų, kurių 
siekiame. Turime visų pirma ieškoti 
Dievo, o jo artumas suteiks ir paguodą. 
(RK / Vatican News)  

http://www.prisikelimas.ca/lt/give
mailto:vidag@primus.ca


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	

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

