
Sekmadienio Šv. Mišios 

   9 v.r.   †Oną Kirvaitienę      (šeima) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    Novena   
    už Sidabrių šeimos mirusius    (J.Dūda)      
    †Viktorą ir Vladą Vaikučius    (Daiva) 
    †Jeronimą Žukauską (30 m.)    (šeima)   
    †Steponą Ignatavičių     (B.Tamošiūnas) 
    †Gintautą Mazauską     (R.J.Kuliešiai) 
    †Ritą Radžiūnaitę      (Stanevičių šeima) 
    †Stasę ir Miką Petrulius     (Č.B.Joniai) 
    †Romualdą Tumpą      (L.Tumpa)    
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 Dievas žmonėms teikia skirtingų 
dovanų ir palaiminimų. Tiek palaiminimai, 
tiek ir dovanos - tokie pat skirtingi, kaip ir 
žmonės. Dvasinės dovanos, įvairūs 
gabumai yra žmogaus asmenybės dalis, jo 
pašaukimo dalis. Nėra taip svarbu, kokį 
gyvenimo būdą pasirinksi - kiekvienas iš 
jų turi savų pliusų ir savų minusų, tik 

svarbu, kad tu galėtum savo gyvenime vykdyti Dievo valią ir būti laimingas, nes vienas iš 
Dievo valios vykdymų yra gyvenimas pagal savo pašaukimą: dvasininko, gydytojo, 
mokytojo, darbininko ir pan. 
 Žmogus gali rinktis, kaip jis nori gyventi. Dievas visuomet ras būdų, kaip veikti 
žmogaus aplinkoje, nes Jis tikrai „pjauna, kur nesėjo ir renka, kur nebarstė..". Svarbu tik, 
kad žmogus norėtų gyventi Dėl Dievo ir kitų žmonių. 
 Pasitaiko taip, kad žmogus nenori gyventi su Dievu, arba patiki, kad tarnauti 
Dievui galima gyvenant tik pašvęstą, arba šeimos gyvenimą, arba mano, kad jo turimi 
gabumai, talentai niekam nereikalingi ir netinkami Dievo ir artimojo tarnystei. Jis bijo ką 
nors keisti, nes mano, kad, ištikus bėdai, Dievas bus „per silpnas" jam padėti. Ir tai jau ne 
vien tik talento užkasimas į žemę, bet ir abejonės pačiu Dievu ir Jo išmintim. 
 Rūpesčiai ir rūpesčiai, o reikia tik vieno - ieškoti Dievo artumos, nes visa kita yra 
užgyvenama. 
     br. Andrius Mileris OFM     Bernardinų parapija

2020	
KALENDORIUS	

Gruodžio	mėn.	
Advento	rekolekcijos	
(data	bus	žinoma	vėliau)	

Gruodžio	6	d.		
4	v.v.	

Skautų	kūčios	
per	Zoom	programą	

(detalės	bus	praneštos	
vėliau)	

Gruodžio	20	d.		
4	v.v.	-	5	v.v.	

“Kretingos	stovyklos	
Adventinis	susikaupimas	–	

Kalėdinis	koncertas”	
per	Zoom	programą	

(detalės	bus	praneštos	
vėliau)	

Gruodžio	13	d.		
Kalėdinis	koncertas	

NEĮVYKS	

Gruodžio	25	d.		
KALĖDOS

Esat laimingi, kad bijotės Dievo.

  Esant COVID-19  

ir jo pasekmėms, 

Toronto Vyskupijos 

nutarimu 

Prisikėlimo parapijos 

Raštinės  

DARBO 

VALANDOS   

 9 v.r. - 2 v.p.p.



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

Savaitinė rinkliava, bažnyčioje ir 
“Vilnius Manor” lapkričio 8 d. 
Parapijai (42 vokeliuose) - $ 2,015 

Be vokelių - $ 26.50 
Per bankus - $ 1,895 

Šv.Mišiose dalyvavo 165 žmonės 
eTransit - $ 600 

eTransit (Šv.Mišioms) - $ 525 

N.N. parapijos remontams aukojo $ 1,000 

AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	311,049	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (lapkričio 16): 7 v.v. Novena; 
†Ireną Jad (A.Ratavičius);  
ANTRADIENIS (lapkričio 17): 7 v.v. už 
gyvus ir mirusius geradarius; Novena; 
†Eufemiją Walenciej (G.Slaboševičius); 
TREČIADIENIS (lapkričio 18): 7 v.v. 
Novena; †Ireną Paškauskienę (Vaškevičių 
šeima); 
KETVIRTADIENIS (lapkričio 19): 7 v.v. 
Novena; †Donatą Vaiciekauską (žmona); 
†Eugenijų Čuplinską (šeima); 
PENKTADIENIS (lapkričio 20): 7 v.v. 
Novena; †Justiną Laurinavičių (5 m.) (šeima); 
ŠEŠTADIENIS (lapkričio 21): 9 v.r. Novena; 
†Edvardą Pečiulį (Puzerių šeima); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor” †Eleną Kuzmickienę 
(N.Kliamaitienė); 
SEKMADIENIS (lapkričio 22): 9 v.r. 
†Gordon Manock (GJ); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; Novena; †Arūną 
Č a p l i k ą ( V. Z a l e c k a i t ė ) ; † A n t a n i n ą 
Adomonienę ir Vidą Adomonytę-Thomas 
(šeima); †Birutę ir Joną Danaičius (šeima); 
†Anelę Puterienę (M.R.Rusinai); †Donatą 
K a r o są ( še i m a ) ; † R o m u a l dą Tu m pą 
(B.Tamošiūnas); †Vincą Piečaitį ir Kęstutį 
Lapiną (Č.B.Joniai). 

PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
	 	

	 Gaila	ir	skaudu,	bet	koronavirusas	
tebėra	 tarp	 mūsų,	 PRAŠOME	 toliau	
elkimės	 itin	 atsargiai,	 gerbiant	 ir	
saugant	kiekvieno	bendruomenės	nario	
saugumą,	sveikatą	ir	gyvybę.		

Laikykimės	 sveikatos	 apsaugos	 pareigūnų	 nurodymų	 ir	 parodykime	
pagarbą	vienas	kitam.	
-	 Privalomas	 kaukių	 dėvėjimas	 visose	 uždarosiose	 erdvėse,	 įskaitant	 ir	
mūsų	 bažnyčią;	 dėvėkime kaukes per ištisas Mišias	
(nebent	 dėl	medicininių	 priežasčių	 tai	mums	 draudžiama)	 nusiimkime	
tik	trumpam	-	po	komunijos	priėmimo	į	rankas	
-	Atėję	į	bažnyčią	nusivalykime	rankas	dezinfekuojančiu	skysčiu	
-	Užsiregistruokime,	 kad	būtų	 įmanoma	 skubiai	 pranešti	 apie	 Covid-19	
atvejį	
- Laikykimės	2-jų	metrų	atstumo	-	suoluose	pažymėtos	vietos	
- Sekime	bažnyčioje	išdėliotus	ženklus,	nurodančius	judėjimo	kryptis	
- Susilaikykime	nuo	bendro	giedojimo,	kadangi	tai	gali	padidinti	užkrato	
riziką	

- Patiriant	 simptomus,	 pvz.	 pakilusią	 temperatūrą	 ar	 kosulį,	 likime	
namie.		

Suprantama,	 kad	 dėl	 silpnesnės	 bendros	 sveikatos	 ar	 pažeisto	
imuniteto,	kai	kuriems	parapijiečiams	šiuo	metu	nepatartina	dalyvauti	
Mišiose.	 Negalintiems	 dalyvauti	 primename,	 kad	 šiuo	metu,	 kardinolo	
Collins	 nurodymu,	dalyvavimas	 sekmadienio	 Šv.	Mišiose	neprivalomas.	
Toliau	 bus	 galima	 nuotoliniu	 būdu	 dalyvauti	 arkivyskupijos	
transliuojamose	 Mišiose	 arba	 maldoje	 jungtis	 su	 kitais	 parapijiečiais,	
stebint	Mišių	įrašus	iš	mūsų	parapijos.		
	Eilinėmis	 savaitės	 dienomis	 -	 parapijiečiai	 kviečiami	 dalyvauti	7	 v.v.	
aukojamose	Šv.Mišiose	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	25)		
·		Sekmadieniais,	parapijiečiai	kviečiami	dalyvauti	Šv.Mišiose	

Prieš	įeinant	į	bažnyčią	vyks	registracija.	
	Labai	prašome	-	būkite	kantrūs.		

·	9	v.r.	-	Šv.	Mišios	anglų	kalba	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	90)																																	
Durys	bus	atidaromos	8:30	v.r.	ir	bus	uždarytos		

tarp	10	v.r.	ir	10:30	v.r.,	nes	bažnyčia	turi	būti	dezinfekuota.																																
Durys	11	v.r.	Šv.Mišioms	bus	atidaromos	10:30v.r.·		

11	v.r.	-	Šv.Mišios	lietuvių	kalba	(dalyvių	skaičius	ribojamas	-	90)		
P.S.		
*daliname	 parapijos	 žinias	 “biuletenius”.	 Vyskupijos	 nurodymu,	
biuletenius	dalinsime	TIK	po	9	v.r.	ir	11	v.r.	Šv.Mišių.		
*sugrįžus	 visiems	 į	 darbus	 ir	 normalesnius	 gyvenimus,	 tikimės	 ir	
daugiau	 parapijiečių,	 ateinančių	 į	 Šv.Mišias.	 Dalyvių	 skaičius	 yra	
ribotas	-	tik	90	žmonių	per	vienerias	Mišias.	Todėl	LABAI	PRAŠOME	
nenustebkite,	jei	susirinkus	daugiau	nei	90	žmonių	-	būsite	palydėti	į	
parapijos	mažąją	salę	ten	išklausyti	Šv.Mišių.		

LABAI	PRAŠOME	JŪSŲ	VISŲ	SUPRATIMO…	
Viešpaties	palaimos	ir	gailestingumo	Mums	VISIEMS…

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
				9	v.r.	-	Sandy	McCullough	

11	v.r.	-	Dalia	Vaškevičius,	Romas	Puteris,	
Gintas	Neimanas,	jaun.,	Gintas	Neimanas,	vyr.			

		vargonininkė	-	Ilona	Beres



	APGAUBTI	VIEŠPATIES	GLOBA	IR	RŪPESTINGUMU,	IR	
MES	NEBŪKIME	ABEJINGI	SAVO	ARTIMUI	–	GERBKIME,	

MYLĖKIME	IR	SAUGOKIME	VIENI	KITUS!	
	 Daugkartinio	 naudojimo	 kaukės	 su	
Prisikėlimo	Parapijos	logotipu	–$10.		
	 Į s igydami	 paremsite	 parapi ją ,	
dėvėdami	saugosite	šalia	esantį.	

	 	 Kaukes	 galima	 įsigyti	 sekmadieniais	 bažnyčios	
prieangyje	prieš	kiekvienas	Šv.Mišias.		
				Prašome	iš	anksto	pasiruošti	tikslią	sumą.				Dėkui…

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 2020 m. pakvitavimų.  
  Taip žymiai palengvinsite raštinės darbą. 
 * Taip pat galite aukoti ir per RCU ar Paramos 
bankus. 

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

			SVEIKINAME	VISUS		
SU	67-TAIS	PARAPIJOS	
	GYVAVIMO	METAIS!!!	

Liūdna	ir	skaudu,	kad	pandemijos	
liečiami	negalime	susitikti		
ir	švęsti	mūsų	visų	šventę…	

TELYDI	MUS	VISUS	VIEŠPATIES	
PALAIMA,	ARTIMO	MEILĖ,		

TIKĖJIMAS	IR	VILTIS…

Šiandien	Toronto	vyskupijos	nurodymu	
renkama	“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…	

Vokelius	rasite	prieangyje.	

MIRTIES	PRANEŠIMAS	
	a.a.	DARIA	CHODOČINSKAS,18	m.		

Lankymas:	lapkričio	17	d.,	10	v.r.	-	4	v.p.p.	
Esant	COVID	19	ir	jo	pasekmėms,		

LAIDOTUVIŲ	MIŠIOS	bus	PRIVAČIOS.	

Paliko:	mamą	Astą,	tėtį	Darių,	brolį	Astijų,		
močiutę	Dalę	Chodočinskienę,		

gimines	ir	draugus	Kanadoje	ir	Lietuvoje.	
Amžiną	atilsį	duok	mirusiai,	Viešpatie.

	Lapkričio	22	d.	kviečiame	užsisakyti	lietuviško	
maisto	 IŠSINEŠIMUI	 NAMO,	 kurį	 galėsite	
pasiimti	 lauke	 prie	 virtuvės	 durų,	 esančių	 prie	
stovėjimo	aikštelės	tarp	10	v.r.	ir	1	v.p.p.	
Maisto	 kainos:	 1	 balandėlis	 -	 $5;	 1	 cepelinas	 -	 $5;								
1	porcija	kugelio	-	$12.	
	Maistą	galite	užsisakyti:	tel.:	647-869-6164	ar	email	
Gražinai	Valintienei,	grazinav2@hotmail.com.	Savo	
užsakymuose	 nurodykite	 ko	 ir	 kiek	 norėsite	 ir	
būtinai	nurodykite	valandą,	kurią	norite	pasiimti.		
Užsakymai	priimami	iki	lapkričio	19	d.		
Ma i s t a s	 b u s	 i š d u o d ama s	 T IK	 PAGAL	
IŠANKSTINIUS	UŽSAKYMUS.			

	 Lapkričio	22d.	 -	švenčiant	Kristaus	Karaliaus	
iškilmę-	 Prisikėlimo	 parapijos	 “Labdaros	 sekcija”	
pradeda	 NEGENDAMO	 MAISTO	 vajų	 padėti	
apylinkės	stokojantiems.		
	 NEGENDANTĮ	maistą	bus	galima	atnešti	bet	
kada	ir	įdėti	į	dėžę,	padėtą	prie	parapijos	durų.		
						Iš	anksto	dėkojame	visiems	prisidedantiems.	

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	

br.kun.	Paulius	Vaineikis,	OFM	
		Ekonomas:	br.kun.	Raimundas	Bukauskas,	OFM	

					Dirbantys	Kunigai:	T.	Augustinas	Simanavičius,	OFM	
		Prel.	Edmundas	Putrimas	 																																																																													

Kun.	emeritas	Kazimieras	Kaknevičius																						
Diakonas:	Dr.	Kazimieras	Ambrozaitis			

Parapijos	raštinės	administratorė:	Gitana	Jūdvytytė

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