
 Vakar - Marija, šiandien – Jonas Krikštytojas: du 
pavyzdingi Advento asmenys. Evangelistas Lukas 
pasakojo apie Jono Krikštytojo gimimą ir vardo jam 
suteikimą: „Kūdikio tėvas Zacharijas tapo kupinas 
Šventosios Dvasios ir ėmė pranašauti:(...) ‚O tu, vaikeli, 
būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma 
Viešpaties jam kelio nutiesti; tu mokysi jo žmones pažinti 
išganymą iš nuodėmių atleidimo...‘“ (Lk 1, 67. 76-77). 

 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“, - tai yra Jono Krikštytojo pirmieji žodžiai. 
Taip jis pradėjo pildyti apie jį sakytą pranašystę: eiti pirma Viešpaties Jam kelio nutiesti. Be 
atsivertimo žmonės negali pažinti Jėzaus ir Jį priimti kaip tą, „kuris krikštys jus Šventąja Dvasia ir 
ugnimi“, kaip Jonas skelbė savo klausytojams, o šiandien – mums. 
 Esame pakrikštyti vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Gal šis antras 
Advento sekmadienis mums nori priminti, kad Jėzaus, mums dovanojusio šį krikštą, atėjime jau 
prasideda dangaus karalystė? Man atrodo, kad Jonas Krikštytojas šiandien klausia, ar šio krikšto 
ugnis dega mumyse. Todėl ir mes esame kviečiami: „Parodykite tikrų atsivertimo vaisių!“. 
 Gyventi kaip Jonas, kuris „vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs 
odiniu diržu“, kurio „maistas buvo skėriai ir lauko medus“, tikrai mums nereikia. Bet „taisyti 
Viešpačiui kelią ir ištiesinti Jam takus“ mes galime ir mokame. Tad savo žodžiais ir darbais mes 
rodome kitiems Jėzų, būdami Jo nuolankūs pirmtakai.  
 Gal tada ir mes, krikščionys, tampame tikrais Advento asmenimis, panašiai kaip Marija ir 
Jonas Krikštytojas?      
         kun. Severinas Arminas Holocheris, OFM

Klestės jo dienomis teisingumas, 
gražiausia ramybė per amžius. 

                                            skaitiniai knygelėje 6 psl.

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	49	(3471)	Gruodžio	4	d.	2022	
II	ADVENTO	SEKMADIENIS	-	A

SEKMADIENIO		ŠV.	MIŠIOS	
			9	v.r.				†Richard	Jaseliūnas		 	 	 	 	 	 (“Kretinga”)	
		11	v.r.			už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 		prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 	†Prelatą	Edmundą	Putrimą	
	 		už	Jūdvyčių,	Dačkų	ir	Vydmantų	gyvus	ir	mirusius	šeimos	narius	(GJ)	
		 		†Eleną	Bersėnienę,	Antaniną	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)	

2022	

Gruodžio	11	d.	4	v.p.p.	
37	-	asis	

Kalėdinis	koncertas	
“Didžioji	naktis”	

Gruodžio	24	d.	

9:30	v.v.	-	Kalėdinės	
giesmės	su	procesija	

10	v.v.	Kūčių	Šv.Mišios	

Gruodžio	25	d.		

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

2023	m.	Sausio	1	d.		
NAUJIEJI	METAI	

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

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	27	d.			
Parapijai	(39	vokel.)	-	$	1,780	

Be	vokelių	-		$	102	
Per	bankus	-	$	1,200	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą…

ŠV.	MIŠIOS		gruodžio	5	-	11			
PIRMADIENIS	 (gruodžio	 5):	 7	 v.v.	 †Oną	
Kirvaitienę	(šeima);	
ANTRADIENIS	(gruodžio	6):	7	v.v.	už	gyvus	ir	
mirusius	 geradarius;	 †Alfonsą	 Juozapavičių	
(10	m.)		(šeima);	
TREČIADIENIS	 (gruodžio	 7):	 7	 v.v.	 †Joną	 ir	
Bronę	 Maziliauskus	 (I.Kavanagh);	 †Anelę	 ir	
Alfonsą	Jonuškus	(šeima);	
KETVIRTADIENIS	(gruodžio	8):	7	v.v.	†Daivą	
Vorps	 (draugės);	 †prelatą	 Edmundą	 Putrimą	
(V.White);	†Petrą	Augaitį	(šeima);	
PENKTADIENIS	 (gruodžio	 9):	 7	 v.v.	 †Laimą	
Mačionienę	(V.White);	
ŠEŠTADIENIS	(gruodžio	10):	9	v.r.	 †pre l a t ą	
Edmundą	 Putrimą	 (R.R.Smolskiai);	 5	 v.v.	
“Vilnius	 Manor”	 †Eleną	 Krilavičienę	 (5	 m.)	
(dukra	Virginija	su	šeima);	
SEKMADIENIS	 (gruodžio	 11):	 9	 v.r.	 †Bronių	
ir	 Bronių	 Stončius	 (O.Stončius);	 11	 v.r.	 už	
gyvus	 ir	 mirusius	 parapijiečius;	 †Vaclovą	
Anskį	 (Stanevičių	 šeima);	 †Vytautą	 Miniotą	
(A.Jurcevičienė);	 už	 Sukauskų,	 Miniotų	 ir	
DeFine	 šeimos	 mirusius	 (šeima);	 prašant	
parapijos	 kunigams	 sveikatos	 (Rūta	 G);	
†Nijolę	 Mažukaitienę	 (1	 m.)	 (dukra	 Vilma);	
†Mindaugą	 Gabrį	 (šeima);	 †Mariją	 ir	
Marijoną	 Petrikus	 (dukra);	 †prelatą	
Edmundą	 Putrimą	 (KLLM	 dr-jos	 Centro	
valdyba);	 †Dainių	 (1	 m.)	 ir	 	 Valeriją	
Grinevičius,	 Eugeniją	 ir	 Petrą	 Petrulius	
(Diana	 G.);	 prašant	 Dievo	 malonės	 Neringai	
Taraškevičienei	ir	Urtei	(NT)	.	

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

11	v.r.	-	“Volungės”	mot.	ansamblis	ir	choras	“Svaja”	
vargonininkė		Ilona	Beres

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

Pradėjome dalinti kalėdaičius.  
Juos 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.

 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 11 d., 

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

draugams ir artimiesiems.

			 	Adventas	-	kviečiame	jo	vakarais,	ketvirtadieniais,	
vieną	valandą	prieš	Šv.	Mišias	praleisti		

Švč.	Sakramento	adoracijoje.		
		Laukiame	Jūsų	susitikime	su	Jėzumi		Advento	

ketvirtadieniais	6	v.v.

mailto:vidag@primus.ca


KONSULINĖ MISIJA TORONTE GRUODŽIO 10-11 DIENOMIS 
Lietuvos ambasada Kanadoje 2022 m. gruodžio 10-11 d. rengia konsulinę misiją Toronte. Ambasados darbuotojai 
tą dieną priims šiuos Lietuvos Respublikos piliečių dokumentus: 

• prašymus išduoti ar pakeisti pasą ir asmens tapatybės kortelę; 
• ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui iš Lietuvos išvykusių piliečių gyvenamosios vietos deklaracijas; 
• prašymus išduoti asmens grįžimo pažymėjimą; 
• pranešimus apie prarastus asmens dokumentus; 
• prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus; 
• prašymus pakeisti vardą, pavardę; 
• prašymus išduoti konsulines pažymas; 
• prašymus dėl dokumentų pareikalavimo iš Lietuvos Respublikos institucijų; 
• be to, atliks notarinius veiksmus: fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje patvirtinimą 

(liudijimas SODRAI); dokumentų (pvz.: paso) nuorašų, jų išrašų ir parašo tikrumo liudijimas. 
Atkreipiame dėmesį, kad visi prašymai dėl pilietybės ir pranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą 
pirmiausiai pateikiami per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS adresu www.migracija.lt, daugiau 
informacijos rasite čia. 
Konsulinė misija vyks Prisikėlimo Parapijos patalpose (RC Parish of Resurrection) adresu: 1 Resurrection Rd, 
Toronto, ON M9A 5G1. Asmenys bus priimami nuo 9.00 iki 18.00 val.  
Konsulinės misijos metu bus aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę ir registracijos patvirtinimą gavę 
asmenys. Registracija į priėmimą vyksta elektroninės registracijos sistemoje  iki gruodžio 3 dienos.  
Maloniai prašytume registracijos metu pateikti kuo daugiau informacijos apie Jums reikalingą konsulinę 
paslaugą bei nurodyti asmens, kuriam reikia paslaugos, vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą. 
Norinčius kreiptis dėl daugiau nei vienos paslaugos prašome apie tai pranešti registruojantis bei kuo 
išsamiau apibūdinti papildomas paslaugas.  
Konsulinių misijų metu konsulinių paslaugų mokestis didinamas 50 proc. (konsulinio mokesčio dydžiai 
skelbiami čia). Sumokėti už konsulines paslaugas bus galima tik misijos metu: debetine ir kreditine 
kortele ar Interac pavedimu (e-Transfer).  
Informacija apie konsulinės misijos metu atliekamas funkcijas ir reikalingus pateikti dokumentus skelbiama 
Lietuvos ambasados Kanadoje interneto svetainėje. Pasiteirauti dėl teikiamų konsulinių paslaugų galite 
ambasados tel. +1-613-567-5458 
Prašome prieš registruojantis į konsulinę misiją įvertinti, ar reikalingos Lietuvos institucijų paslaugos 
nebūtų galima gauti nuotoliniu būdu. Toliau pateikiame užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams aktualių 
paslaugų sąrašą ir nuorodas į portalus, per kuriuos reikėtų kreiptis dėl šių paslaugų: 
migracija.lt 

• pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą; 
ePaslaugos.lt 

• išvykimo iš Lietuvos deklaravimas; 
• pažymos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ar teistumą (neteistumą) išdavimas; 

iPasas.lt 
• užsienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje; 
• civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų ir jų daugiakalbių formų išdavimas; 
• pažymų dėl šeiminės padėties ir apie kliūčių santuokai nebuvimą išdavimas; 
• gimimo registravimas; 
• tėvystės pripažinimo registravimas; 
• prašymo registruoti santuoką pateikimas; 
• vardo, pavardės keitimas dėl užsienio valstybėje įregistruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą 

Lietuvoje; 
eNotaras.lt 

• sutarčių, įgaliojimų, pareiškimų ir kitų dokumentų tvirtinimas (išskyrus testamentų tvirtinimą ir jų priėmimą 
saugoti bei fakto, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietoje, tvirtinimą); 

Elektroninio archyvo informacinė sistema 
• darbo stažą ir gautą atlyginimą patvirtinančių dokumentų išdavimas; 
• civilinį metrikacijos faktą (gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo ar mirties) iki 2007 metų 

patvirtinančių dokumentų išdavimas; 
• gyvenimo Lietuvoje faktą (iki 1942 m.) ir šeimos sudėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas; 
• kitų dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas. 

Dėl su COVID-19 pandemija kylančių grėsmių, misijos metu maloniai prašome laikytis šių priėmimo taisyklių: 
• atvykti Jums paskirtu tiksliu laiku. Į patalpas įeiti po vieną – galės įeiti tik tas asmuo, kuriam bus teikiama 

konsulinė paslauga (jei paslauga teikiama nepilnamečiui, jį turės lydėti tik vienas iš tėvų ar globėjų); 
• prieš įeinant į patalpas rekomenduojame dezinfekuoti rankas; 
• patalpose rekomenduojame dėvėti apsauginę veido kaukę; 
• turėti savo rašymo priemonę; 
• neatvykti, jei jausite peršalimo simptomus.

http://www.migracija.lt
https://ca.mfa.lt/ca/lt/konsuline-informacija/aktuali-informacija/pilietybe
https://keliauk.urm.lt/consult-registration
http://ca.mfa.lt/ca/lt/konsuline-informacija/kita-informacija/konsulinio-mokescio-tarifai
https://www.migracija.lt/
https://www.epaslaugos.lt/portal/
https://www.ipasas.lt/
https://www.enotaras.lt/
https://eais.archyvai.lt/epp/categories


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

