
Sekmadienio Šv. Mišios 

   9 v.r.   už Dirmantų, Nevulių ir Groen in’t Woud šeimos mirusius (šeima) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
   †Alfonsą Stanevičių      (Stanevičių šeima)   
   padėka kunigystės šventimų proga -  
   už †Tėv.E.Jurgutį,OFM ir †Tėv.P.Šarpnicką,OFM  (Stanevičių šeima) 
   už Jūdvyčių, Dačkų ir Vydmantų gyvus ir mirusius šeimos narius (GJ)  
   specialia intencija - SG     (IM) 
   už Giendrienių ir Laurinavičių šeimos mirusius  (L.D.Laurinavičiai) 
   †Mariją ir Praną Laurinaičius    (A.Laurinaitis)   
   †Albiną (24 m.) ir Petrą (10 m.) Styras   (šeima) 
   †Louis Pogorski      (šeima) 
   †Viktorą Jankauską      (J.R.Kuliešius) 
   †Reginą Matukaitę - Taunienę   (šeima) 
   prašant Šv.Dvasios globos ir sveikatos Dainorai (GJ)

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
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IV ADVENTO SEKMADIENIS - B
Angelas ir Mergelė Marija 

   Pirmas punktas – matyti vienus ir kitus asmenis. 
Pirmiausia esančius ant žemės paviršiaus, taip 
besiskiriančius tiek savo drabužiais, tiek ir gyvenimo būdu: 
vieni balti, kiti juodi; vieni taikiai sugyvena, kiti kariauja; 
vieni verkia, kiti juokiasi; vieni sveiki, kiti ligoti; vieni 
gimsta, kiti miršta ir t. t. Antra, matyti ir svarstyti apie tris 
dieviškuosius Asmenis, lyg [sėdinčius] savo karališkame 
krėsle ar savo dieviškosios didybės soste: kaip jie stebi visą 

žemės paviršių bei plotį ir visus žmones, kurie visiškai akli miršta ir eina į pragarą. 
Trečia, matyti Mergelę Mariją ir angelą, kuris ją sveikina ir įsigilinti, kad iš to vaizdo 
gautume kokios nors naudos. 
   Antras. Klausyti, ką žmonės ant žemės paviršiaus kalba, t. y. kaip kalbasi vieni su kitais, 
kaip prisiekia ir piktžodžiauja ir t. t. Panašiai, ką sako dieviškieji Asmenys, būtent: 
„Išgelbėkime žmonių giminę“ ir t. t. Galiausiai tai, ką angelas sako Mergelei Marijai. Po 
to įsigilinti, kad gautume naudos iš jų žodžių. 
   Trečias. Po to žiūrėti, ką žmonės ant žemės paviršiaus daro, pavyzdžiui, žeidžia, žudo, 
eina į pragarą ir t. t. Panašiai, ką daro dieviškieji Asmenys, būtent vykdo švenčiausiąjį 
Įsikūnijimą ir t. t. Panašiai, ką daro angelas ir Mergelė Marija, būtent, angelas vykdo savo 
pasiuntinio pareigą, o Marija nusižemina ir dėkoja dieviškajai didybei. Po to įsigilinti, 
kad gautume kokios nors naudos iš visų šių dalykų. 
   Pabaigoje atlikti pasikalbėjimą, galvojant, ką turiu pasakyti trims dieviškiesiems 
Asmenims arba įsikūnijusiam amžinajam Žodžiui, arba mūsų Motinai ir Valdovei ir 
prašyti, kad labiau sekčiau ir būčiau panašesnis į tarsi vėl įsikūnijusį mūsų Viešpatį. Po to 
sukalbėti Tėve mūsų.    Šv. Ignacas Lojola, † 1556

2020	
KALENDORIUS	

Atnaujinta svetainė: 

https://
www.prisikelimas.ca/lt/

word_from_pastor

 

Gruodžio	mėn.	
Advento	rekolekcijos	

(kitą	savaitę	bus	galima	matyti	
youtube,	detales	pranešime	)	

Gruodžio	20	d.		
4	v.v.	-	5	v.v.	

“Kretingos	stovyklos	
Adventinis	susikaupimas	–	

Kalėdinis	koncertas”	
per	Zoom	programą	

(https://
centennialcollege.zoom.us/

j/95222755655)	

Gruodžio	25	d.		
KALĖDOS

	Viešpatie,	tavo	malones	giedosiu	per	amžius.
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“Kai	būnam	dosnūs,	duodi	mums	gausiai”	-								
	 Šv.Pranciškaus	malda	

Savaitinė rinkliava savaitės bėgyje  
gruodžio 8 - 13 d.d. 

Parapijai (12 vokeliuose) - $ 5,245 
Per bankus - $ 1,585 

eTransit - $ 100 (Šv.Mišių intencijai) 

DĖKUI  bankui “PARAMA"  už $ 15,500 auką 

AČIŪ remiantiems parapijos veiklą

“Ateities	fondas”	-		$	312,844	
G.Matukas,	J.G.Neimanai	-	$	1,220	

V.L.Zubrickai	-	a.a.Mary	Anne	Kušlikis	
atminimui	-	$	75	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (gruodžio 21): 7 v.v. †Antaną 
Čeponį (V.Zaleckaitė); †Viktorą Gražulį (Buožių 
šeima); 
ANTRADIENIS (gruodžio 22): 7 v.v. už gyvus ir 
mi rus ius ge radar ius ; †Edvardą Peč i u l į 
(Slaboševičių šeima);  
TREČIADIENIS (23) : 7 v.v. †Donatą 
Vaiciekauską (žmona); †Romą Kalinauską 
(B.B.Degutis); 
KETVIRTADIENIS (gruodžio 24): 10 v.v. 
Bernelių Šv.Mišios: už parapiją ir jos gyvus ir 
mirusius narius, geradarius, už Mažesniųjų Brolių 
ordino Lietuvos Šv.Kazimiero provinciją; už 
lietuvius išeivijoje; 
PENKTADIENIS (gruodžio 25): 9 v.r. už gyvus 
ir mirusius šeimos narius ir draugus (GJ); 11 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius; †Romualdą 
Tu m pą ( L . Tu m p a ) ; † M a r i ją i r B r o n ių 
Matusevičius (šeima); †Bronių ir Vandą Saulėnus 
(šeima); už Jankevičių ir Kartanų šeimos gyvus ir 
mirusius narius (I.F.Žilinskai); specialia intencija; 
už gyvus ir mirusius šeimos narius ir draugus 
(Pažėrų šeima). 
ŠEŠTADIENIS (gruodžio 26): 9 v.r. už 
Čuplinskų, Matulionių ir Stonkų gyvus ir mirusius 
šeimos narius (JMČ); 5 v.p.p. “Vilnius Manor” 
†Juliją Zienkovičiūtę (20 m.) ir šeimos mirusius 
(I.F.Žilinskai); 
SEKMADIENIS (gruodžio 27): 9 v.r. už 
Černauskų, Rimkevičių ir Levišauskų šeimos 
mirusius (V.Černauskas); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Kazimierą Grigaravičių 
(šeima); †Reginą Sinkevičienę (2 m.) (Bazarauskų 
šeima); †Eugenijų Čuplinską (Stanevičių šeima); 
†Domarką Sližauską (G.Kobelskis); †Ritą 
R a dž iūn a i tę ( S . G r u c h a l l a i r I . M a t u s ) ; 
†E.Krikščiūnienę, E.Ginčiauskienę, T.Stanulį ir 
J .Žukauską (Stanevič ių šeima); †Laimą 
Mačionienę (IM). 

	 			 	 	Mieli	parapijiečiai,	
	 Kardinolo	 Tomo	 Collins	 pranešimas	 iš	 Toronto	
Arkivyskupijos	bei	jų	pasėkmes	mūsų	parapijoje	-		
	Atsižvelgiant	 į	Ontario	provincijos	sugriežtintas	

priemones	pandemijos	suvaldymui	Toronte	-		
	 	 Bažnyčiose	 gali	 būti	 ne	 daugiau	 kaip	 10	 žmonių,	 įskaitant	
kunigus	 ir	 savanorius.	 Todėl	 Mišios	 laikinai	 negalės	 būti	
aukojamos	 viešai.	 Tėvai	 pranciškonai	 kasdien	 privačiai	 aukos	
Mišias	parapijiečių	intencijomis	bei	už	kenčiančius	nuo	Covid	19.	
- Laikantis	 10	žmonių	 ribos,	mūsų	bažnyčios	durys	bus	atvertos	
privačiai	maldai	šiokiadieniais	5	v.v.	-	7	 	v	.v.	ir	sekmadieniais	8	
v.r.-	10	v.r.		

- Išpažintys	bus	klausomos	susitarus	iš	anksto,	paskambinus	tel.:	
416-533-0621	

- Dešimties	 žmonių	 maksimumas	 taip	 pat	 galioja	 laidotuvėms,	
krikštams	ir	santuokoms,	ir	šie	sakramentai	laikinai	teikiami	be	
Mišių.	

- Parapijiečiai	ir	vėl	kviečiami	dalyvauti	Mišiose	nuotoliniu	būdu	
–	 internete	 arba	 televizijoje.	Kas	 rytą	 7:30	bus	 transliuojamos	
Kardinolo	 Tomo	 Collins	 Mišios	 iš	 Šv.	 Mykolo	 katedros,	 o	
sekmadienio	Mišias	 iš	mūsų	bažnyčios	 rasite	YouTube	https://
www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g	

- Šiuo	metu	parapijos	patalpose	negali	vykti	jokie	susirinkimai.	
		
Kartu	su	Kardinolu	Tomu	Collins	išlaikykime	viltį,	kad	greitai	vėl	
bus	 įmanoma	 saugiai	 melstis	 kartu.	 O	 apie	 kitas	 galimybes	
sus ibur t i	 v i r tua l i a i	 š io	 i š sk i r t in io	 Advento	 metu	
skelbsimeParapijos	Žiniose	ir	www.prisikelimas.ca	
	 Kalėdaičių	 (plotkelių)	 galima	 įsigyti	 parapijos	 raštinėje	 nuo	
pirmadienio	iki	penktadienio,	9	v.r	-	12	v.p.p.	

	 Viešpats	telydi	ir	globoja	Jus	VISUS			
	 šiuo	sunkiu	metu	ir	veda	į	šviesią	viltį…

	 Prisikėlimo	 parapijos	 “Labdaros	 sekcija”	 suruošė	
NEGENDAMO	MAISTO	vajų	padėti	apylinkės	stokojantiems.	
NEGENDANTĮ	maistą	 galite	 atnešti	 bet	 kada	 ir	 įdėti	 į	 dėžę,	
padėtą	prie	parapijos	durų.		
									 	 Dėkojame	visiems	prisidedantiems.

 2021 m. vokelius galite atsiimti bažnyčios prieangyje 
pirmadieniais -penktadieniais duo 9 v.r. - 12 v.p.p. 

    Aukojant: parapijai ar mišių aukai ant čekio turi būti 
parašyta: “Resurrection Parish”. 
  Aukojant: Pranciškonams, parapijos remontų fondui, 
“Ateities fondui”, Alkaniems Lietuvoje, stovyklai 
“Kretinga”, Onkologiniam Centrui Klaipėdoje ar kitoms 
labdaringoms organizacijoms, prašome rašyti “Franciscan 
Fathers”.   
  Aukojant “Sielovadai”, čekį rašykite “Franciscan Fathers”, 
MEMO parašant “Sielovadai”. 
  2020 m. - mokesčių pakvitavimai bus išduodami tik už 
aukas, mus pasiekusias iki GRUODŽIO MĖN. 31 D.   

Labai prašome NELAUKITE paskutinės dienos.. 
 Informacija aukojantiems vokeliuose - labai prašome ant 
vokelio užrašyti pilnai Jūsų prašomą informaciją: pavardę, 
vardą, adresą….  Ačiū už Jūsų aukas ir rūpestį …

https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
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  Kūčių Kalėdaičiai.  
Kalėdaičių (plotkelių) galima įsigyti parapijos 

raštinėje  nuo pirmadienio iki penktadienio,  
 9 v.r - 12 v.p.p.  

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	metu	bus	renkamos	aukos	

Lietuvos	alkanųjų	valgykloms	paremti.																
Aukoti	galima	paliekant	auką	parapijos	pašto	dėžutėje,	

	RCU	bankelyje	ar	e-transfer.		
Dėkui	už	Jūsų	dosnumą	ir	bendrystę	šiuo		

visiems	sunkiu	metu…

V-SIS PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ 
KONKURSAS  

  Dalyvaukime konkurse, papuoškime savo namus ir 
atgaivinkime gražią tradiciją. Išgyvenant pandemiją tai bus 
nuostabus, jaukus, ir kūrybingumą skatinantis užsiėmimas, 
kuris padės pasiruošti pasitikti kūdikėlį Jėzų – su Šv. 
Pranciškumi.  
 Pasidalinkime savo kūryba ir savo tarpe – įkelkime 
prakartėlių nuotraukas į parapijos Facebook grupės paskyrą 
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija   
 Arba siųskime į musuprakartele@gmail.com, kad 
p a s i r o d y t ų p a r a p i j o s s v e t a i n ė j e i n t e r n e t e 
www.prisikelimas.ca 

Kalėdinio		koncerto	“Septynios žvaigždės” 	
įrašą	galėsite	matyti	šį	sekmadienį,		

gruodžio	20	d.,	6	v.v.				
https://youtu.be/Bk9FskYugEU	

Giesmininkės	 -	 Gražina	 Adie,	 Danutė	 Biskienė,	
Danguolė	 Čingienė,	 Julija	 Danaitienė,	 Žibutė	
Janeliūnienė,	 Zita	 Nausėdienė,	 Ilona	 Tarvydienė,	
Laima	Underienė,	Rasa	Wilkinson.	
Kanklininkai/giesmininkai	-	Jacintha	Groen	in’t	Woud,	
Tessa	 Groen	 in’t	 Woud,	 Gabrielė	 Navickaitė,	 Gintas	
Pabedinskas,	 Alexandra	 Valaitytė	 (mokytoja),	 Žibutė	
Janeliūnienė	(mokytoja).	
Prie	 įrašo	 prisidėjo	 -	 Judita	 Čuplinskienė	 (skaitovė),	
Birutė	 Litvinienė	 (testai),	Nijolė	Benotienė	 (nuolatinė	
pagalba),	 Ilona	 Beres	 (akomponiatorė)	 Dalia	
Viskontienė	(vadovė),	Gitana	Jūdvytytė	ir	Aidas	Pažėra	
(bažnyčios	 puošyba),	 Andrius	 Kaknevičius	 (video	
filmuotojas).	
Prisikėlimo	parapijos	kunigai:	Klebonas	-	br.kun.	Jonas	
Šileika,	 OFM;	 Prelatas	 -	 Edmundas	 Putrimas;	
Gvardijonas	 -	 Tėv.	 Augustinas	 Simanavičius,	 OFM;	
Vikaras	 -	 br.kun.	 Aurelijus	 Kazimieras	 Kasparavičius,	
OFM.	
Prisikėlimo	 parapijos	 Tarybos	 pirmininkė	 -	 Rūta	
Girdauskaitė.	

												Linksmų	švenčių…

Katechezė apie užtarimo maldą.  
„Visi esame to paties medžio lapai“ 

Tie, kas meldžiasi, neužmiršta pasaulio, nuo jo nenusigręžia. Jei į 
maldą nebūtų sudedami žmonių džiaugsmai ir skausmai, viltis ir 
nerimas, malda būtų paviršutiniška, dekoratyvinė, panaši į teatrą, 
sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą iš Vatikano rūmų 
bibliotekos transliuotoje katechezėje. 
Mums visiems reikia vidinio gyvenimo, reikia vidinės erdvės, skirtos 
mūsų santykiams su Dievu, sakė popiežius, tačiau tai nereiškia, kad 
melsdamiesi mes bėgtume nuo realybės. Maldoje Dievas mus paima 
į savo rankas kaip duoną, „laimina, laužo ir duoda“ kitų žmonių 
alkiui numalšinti. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas tapti duona 
Dievo rankose. Ir tai yra konkreti malda. Tai tikrai nėra joks bėgimas 
nuo pasaulio. 
Besimeldžiantys žmonės ieško vienatvės ir tylos ne tam, kad nori 
pabėgti nuo kitų, bet tam, kad geriau girdėtų Dievo balsą. Kartais jie 
pasitraukia iš viešumos ir užsidaro savo kambarėlyje, kaip siūlė 
Jėzus (plg. Mt 6, 6), tačiau kad ir kur jie būtų, jų širdžių durys visada 
lieka plačiai atvertos. Kiekvienas gali pasibelsti į besimeldžiančio 
žmogaus duris ir sutikti gailestingą širdį, kuri meldžiasi nė vieno 
neatstumdama. Malda yra mūsų širdis ir mūsų balsas. Tačiau ji tampa 
ir kitų žmonių, kurie nemoka melstis, nesimeldžia, nenori melstis ar 
nesugeba melstis, širdimi ir balsu. Mes turime būti ir jų balsas, kuris 
kaip užtarimo malda kyla į Jėzų ir Tėvą. Turime melstis už visą 
pasaulį, melstis už visus žmones, dalytis visų pečius slegiančia 
skausmo ir nuodėmės našta. 
Popiežius priminė, ką apie užtarimo maldą sako Katalikų Bažnyčios 
katekizmas: „Užtarti kitus, prašyti ko nors kitiems […] yra būdinga 
kiekvienai širdžiai, esančiai santarvėje su Dievo gailestingumu. 
Bažnyčios laikais krikščionio užtarimas yra Kristaus užtarimo dalis ir 
šventųjų bendrystės išraiška“ (2635). Ką reiškia, kad dalyvaujame 
Kristaus užtarime? Kai ką nors užtariu ar už ką nors meldžiuosi, aš 
seku Kristumi, kuris mus užtaria pas Tėvą, meldžiasi už mus, rodo 
Tėvui savo žaizdas. Jėzus yra mūsų užtarėjas. Melstis užtarimo 
malda reiškia daryti taip, kaip Jėzus, per Jėzų užtarti kitus. 
Kas nemyli savo brolio, rimtai nesimeldžia, tęsė Pranciškus. 
Neįmanoma melstis nekenčiant žmonių ar esant jiems abejingiems. 
Maldai būtina meilės dvasia. Tie, kurie nemyli, iš tiesų tik apsimeta, 
kad meldžiasi, o jei ir mano, kad meldžiasi, tai jų malda netikra, nes 
trūksta tikrosios maldos dvasios, kuri yra meilė. Tie Bažnyčios 
nariai, kuriems nesvetimas kitų žmonių džiaugsmas ir liūdesys, savo 
malda pasiekia giliau, negu tie, kurie tik teoriškai viską išmano. 
Malda visada yra kiek nors susijusi su žmogaus patirtimi. 
Kai tikintysis, Šventosios Dvasios skatinamas, meldžiasi už 
nusidėjėlius, jis neskirsto žmonių į blogus ir gerus, neteisia ir 
nesmerkia, bet meldžiasi už visus. Jis meldžiasi ir už save, nes žino, 
kad jis nedaug skiriasi nuo kitų, žino, kad ir jis pats yra nusidėjėlis 
tarp nusidėjėlių. Palyginimo apie fariziejų ir mokesčių rinkėją 
pamoka visada yra aktuali (plg. Lk 18, 9–14). Mes nesame geresni už 
kitus, visi esame silpni, kenčiantys, nusidėjėliai broliai ir seserys. 
Todėl visi galime kreiptis į Dievą: „Viešpatie, prieš tave joks kūrinys 
nėra teisus (plg. Ps 143, 2). Visi esame tau nusidėję, visi esame 
skolingi, nė vienas iš mūsų nėra be priekaišto. Viešpatie, pasigailėk 
mūsų!“ Jei tokia dvasia nuolankiai stosime Dievo akivaizdoje ir 
melsimės už visus, mūsų malda bus vaisinga. 
Pasaulio gyvybę palaiko nesibaigianti užtarimo malda. Tie 
besimeldžiantieji nežinomi mums, bet ne Dievui. Yra labai daug 
nežinomų krikščionių, kurie persekiojimo metu sugeba ištarti: „Tėve, 
atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“ (Lk 23, 34). Gerasis ganytojas 
išlieka ištikimas net ir matydamas savo kaimenės nuodėmę. Jis myli 
kaip tėvas net ir tuomet, kai vaikai jį apleidžia. Jis atkakliai tarnauja 
visiems, neuždaro savo širdies net ir tiems, kurie jį verčia kentėti. 
Visi Bažnyčios nariai yra pašaukti melstis užtarimo malda, sakė 
Pranciškus. Visi turime malda vieni kitus užtarti, ypač tėvus, 
kunigus, mokytojus, bendruomenių vadovus. Melstis užtarimo malda 
– tai žiūrėti į kitus žmones Dievo akimis ir širdimi, su meile ir 
švelnumu. 
Broliai ir seserys, sakė Pranciškus baigdamas trečiadienio katechezę, 
visi esame to paties medžio lapai: kiekvienas nukritęs lapas mums 
primena didžiulę meilę, kurią maldoje turime puoselėti vieni kitiems. 
Melskimės vieni už kitus. To reikia mums ir visiems. (Vatican News)

https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
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https://youtu.be/Bk9FskYugEU


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	

		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

CREDIT UNION
RCU

laim!s ir s!km!s
nuo"ird#iai linkime

mieliems kredito unijos
nariams ir visiems tautie$iams!

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

