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Kristaus meilė 
 Galiausiai šventasis Paulius pateikia patį stipriausią, patį 
primygtiniausią ir patį nuostabiausią argumentą, koks niekada 
nebuvo pateiktas, mano nuomone, tam, kad mus visus pakylėtų į 
ekstazę, paskatintų žavėtis gyvenimu bei pastūmėtų į veiklą. 
 Klausykite, Teotimai, maldauju Jus, būkite dėmesingas ir 
pasverkite jėgą bei veiksmingumą ugningų ir dangiškų žodžių šio 
Apaštalo, visiškai patraukto ir sužavėto savo Mokytojo meilės. Tad 
kalbėdamas apie save (tą patį reikia pasakyti ir apie kiekvieną iš 
mūsų), jis sako: „Jėzaus Kristaus meilė spaudžia mus“ (plg. 2 Kor 5, 
14 Vlg.). Taip, Teotimai, niekas taip nespaudžia žmogaus širdies, 
kaip meilė. Jeigu žmogus žino esąs kokio nors žmogaus mylimas, jis 
yra spaudžiamas atsiliepti savo meile; bet jei paprastas žmogus yra 
mylimas didelio pono, žinoma, jis yra daug labiau spaudžiamas; 

tačiau jeigu jis mylimas didžio karaliaus, kaip dar smarkiau jis yra spaudžiamas?!  
 O dabar meldžiu Jus pagalvoti apie tai, kad Jėzus Kristus, tikras Dievas, amžinas, 
visagalis, mylėjo mus taip, kad panoro iškęsti už mus mirtį, kryžiaus mirtį, o mano mielasis 
Teotimai, argi ne tam, kad laikytų mūsų širdis po spaustuvu, jog pajaustume jas stipriai slegiant, 
ir iš jų išspaustų meilę jėga bei per prievartą, o ši meilė yra tuo labiau nesulaikoma, juo yra 
meilesnė ir draugiškesnė?  
 Bet kaipgi šis dieviškasis Mylimasis mus spaudžia? „Jėzaus Kristaus meilė spaudžia 
mus, įvertinančius tai“, – sako jo šventasis Apaštalas. Ką reiškia „įvertinančius tai“? Ši mintis 
reiškia, kad Išganytojo meilė mus spaudžia ypač tuomet, kai įvertiname, apgalvojame, 
pasveriame, medituojame ir esame dėmesingi tokiam tikėjimo apibrėžimui.    
Tačiau kokiam apibrėžimui? Matykite, prašau Jus, Teotimai, kaip jis stipriai įkala ir įspraudžia 
savo suvokimą į mūsų širdis: „įvertindami tai“, – sako jis; o ką gi? „Kad jei vienas numirė už 
visus, tai ir visi yra mirę; o Jėzus Kristus yra miręs už visus“ (2 Kr 5, 15).  
 Žinoma, tai tikra tiesa; jei vienas „Jėzus Kristus numirė už visus, tai visi yra 
mirę“ asmenyje šio vienintelio Išgelbėtojo, kuris numirė už juos, ir jo mirtis turi būti jiems 
įskaityta, nes ji buvo iškęsta už juos ir jų labui. 
              Šv. Pranciškus Salezas, † 1622

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    †Ritą Radžiūnaitę       (GJ)  
  11 v.r.    už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Steponą Gimbutį       (V.Zaleckaitė) 
    †tėtį Vytautą, senelius ir Miką Slapšį, vyr.    (Gitana) 
    †Joną Dirmantą       (dukra Vida) 
    †Ritą Radžiūnaitę (1 m.)      (šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Joną Greičiūną        (šeima) 
    †Algimantą Šyvoką       (R.R.Šyvokai) 
    †Joną Ragainį       (J.Ragainienė)   
    †Gediminą ir Jurgį Smolskius  
    ir prašant Viešpaties palaimos Vytautui Ušpaliui   (R.R.Smolskiai) 
    prašant Viešpaties palaimos Birutei    (JN) 
    prašant sveikatos parapijoje dirbantiems kunigams  (GJ)   

Dėkokite Viešpačiui: jis maloningas per amžius.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 25 (3395) Birželio 20 d. 2021 

XII Eilinis sekmadienis- B

https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/
http://www.prisikelimas.ca
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.facebook.com/groups/prisikelimo.parapija
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g
https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g


“Ateities	fondas”	-		$	320,504	
R.Bekeris,	M.A.Sodonis	-	$	2,060	

DĖKUI		JUMS…

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS 
PIRMADIENIS (birželio 21): 7 v.v. 
už gyvus ir mirusius draugus (JMČ); 
prašant Viešpaties palaimos Birutei 
(JN); 
ANTRADIENIS (birželio 22): 7 v.v. 
už gyvus ir mirusius geradarius; 
prašant Viešpaties palaimos Birutei 
(JN); 
TREČIADIENIS (birželio 23): 7 v.v. 
† A n d r i ų A m b r o z a i t į  
( A . K . A m b r o z a i č i a i ) ; p r a š a n t 
Viešpaties palaimos Birutei (JN); 
KETVIRTADIENIS (birželio 24):         
7 v.v. †Emilia Tenney (I.Kavanagh); 
† O n ą i r L u k ą G a t a v e c k u s 
(J.R.Karasiejus); prašant Viešpaties 
palaimos Birutei (JN); 
PENKTADIENIS (birželio 25): 7 v.v. 
specialia intencija (JMČ); prašant 
Viešpaties palaimos Birutei (JN); 
ŠEŠTADIENIS (birželio 26): 9 v.r. 
specialia intencija (NN); 5 v.p.p. 
“Vilnius Manor”;  
SEKMADIENIS (birželio 27): 9 v.r. 
†Gintą Valaitį (L.Underys); 11 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius; 
specialia intencija (RLS.Kuliavai); 
†Petrą Vaitiekūną ir Povilą Vidugirį 
(D.Vaitiekūnas); †Zosę Styrienę 
(B.Tamošiūnas); †Eugenijų Sičiūną 
( žm o n a ) ; † J u o z ą i r T e r e s ę 
Rastapkevičius (A.K.Ambrozaičiai); 
†Liudą Matuką (G.Matukas); †Joną 
Ragainį (J.Ragainienė); prašant 
Viešpaties palaimos Birutei (JN).

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

Savaitinė	rinkliava	birželio	13	d.			

Parapijai	(26	vokeliuose)	-	$	2,270	
Be	vokelių	-		$	35	

Per	bankus	-	$	1,055	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

Mieli	parapijiečiai,	
	 	 	 Esant	 naujausiems	 Ontario	 provincijos	 valdžios	 nurodymams	 	 bažnyčiose	
leidžiama	užimti	 15%	 galimų	 vietų.	 Saugant	Mišių	 dalyvių	 sveikatą,	 tebegalioja	
visi	 ankstyvesni	 nurodymai	 -	 jei	 jaučiate	 simptomus,	 likite	 saugūs	 namie.	
Atvykus	 į	 bažnyčią	 privaloma	 užsiregistruoti,	 dezinfekuoti	 rankas	 ir	 dėvėti	
kaukes,	 taip	pat	 laikytis	 2m.	 atstumo.	 Šiuo	metu,	Mišių	dalyvių	 skaičius	mūsų	
bažnyčioje	 yra	 ribojamas	 -	 įskaitant	 kunigus	 ir	 atliekančius	muzikinę	 tarnystę.	
Todėl	 laikinai	 įvedama	 privaloma	 išankstinė	 registracija	 sekmadienio	 Šv.	
Mišioms.		
LABAI	 APGAILESTAUJAME,	 KAD	 GALI	 PASITAIKYTI,	 KAD	 NE	 VISI	 NORINTYS	
GALĖS	 PATEKTI	 Į	 MIŠIAS.	 LABAI	 PRAŠOME	 JŪSŲ	 SUPRATIMO,	 KAD	 BE	
IŠANKSTINĖS	REGISTRACIJOS	NEGALĖSIME	PRIIMTI.			
Registruotis	birželio	20	d.	Mišioms	galite	čia.		
https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/60577	
Spauskite	nuorodą	ir,	kai	atsidarys	naujas	langelis,	pasirinkite	Mišių	laiką	-	9	v.r.	
arba	11	v.r.	-	ir	užpildykite	vardą,	pavardę	ir	e-paštą.	
SVARBU	ŽINOTI	
*Atlikus	 registraciją	 turėtumėt	 e-paštu	 gauti	 registracijos	 patvirtinimą.	 Jei	
tokio	nerasite	pašto	dėžutėje	-	registracija	nepavyko.	
*Jei	užsiregistravote	ir	negalėsite	dalyvauti,	labai	prašome	atšaukti	registraciją	
ir	atlaisvinti	vietą	kitam.	
	 Suprantama,	 kad	 šiuo	 metu	 daug	 kam	 dar	 rizikinga	 arba	 nejauku	 dalyvauti	
Mišiose,	todėl	tęsime	tiesiogines	transliacijas	kas	sekmadienį,	11	v.r.			

Kol	negalime	visi	saugiai	susiburti,	išlikime	maldos	vienybėje.

Branginkime	savo	TĖVUS…	Pasisekė	tiems,	kas	juos	turi.		
Viešpaties	artumas	ir	paguoda	su	tais,	kurie	jų	neteko...	

					<…>	Brangūs	broliai	ir	seserys,		
	 Šv.Juozapo	 misija	 neabejotinai	 yra	 vienintelė	 ir	
nepakartojama,	 nes	 vienintelis	 yra	 Jėzus.	 Ir	 vis	 dėlto,	
savo	 rūpesčiu	 Jėzumi,	 mokydamas	 jį	 augti	 išmintimi,	
amžiumi	 ir	 malone,	 Juozapas	 yra	 kiekvieno	 ugdytojo	 ir	
ypač	 tėčio	 pavyzdys.	 Patikiu	 jo	 globai	 visus	 tėvus,	
kunigus	–	kurie	taip	pat	yra	tėvai	–	ir	visus	tuos,	kurie	turi	

ugdytojo	 uždavinį	 Bažnyčioje	 ir	 visuomenėje.	 Ypatingu	 būdu	 norėčiau	
pasveikinti	 šiandien,	 tėvo	 dieną,	 visus	 gimdytojus	 ir	 visus	 tėvus:	 jus	
sveikinu	 iš	 širdies!	 –	 sakė	 popiežius	 Pranciškus,	 kviesdamas	 rankų	
pakėlimu	 atsiliepti	 visus	 tėvus	 šv.	 Petro	 aikštėje,	 sveikindamas	 juos,	
melsdamas	jiems	malonės	būti	arti	jų	vaikų,	tuo	pat	metu	leidžiant	jiems	
augti.	
	 	 Būkite	 kaip	 šv.	 Juozapas:	 rūpinkitės	 jų	 augimu	 išmintimi,	 amžiumi	 ir	
malone;	jiems	reikia	jūsų	artumo,	jūsų	buvimo	ir	meilės!	Ačiū	už	viską,	ką	
darote	dėl	vaikų.	Sveikinimai	ir	geros	tėvo	šventės	visiems	čia	esantiems	
tėčiams,	visiems	tėčiams!	–	kalbėjo	Pranciškus.	
	 	 Jis	 taipogi	 paminėjo	 ir	 tuos	 tėčius,	 kurių	 nebėra,	 kuriuos	 pasišaukė	
Viešpats.	 Popiežius	 pakvietė	 maldai	 už	 visus	 tėčius,	 gyvus	 ir	
mirusiuosius,	 kreipiantis	 į	 visų	 mūsų	 Tėvą,	 sukalbant	 „Tėve	
mūsų“	maldą.	<…>		“Vatikano	radijas”	

Su	TĖVO	diena,	pilna	palaimos…Su	Šeimos	diena,	pilna	dalinimosi…

SVEIKINAME Jaunavedžius  
Katherine MADEJ ir Adomą KULIEŠIŲ,  

 kurie priėmė santuokos sakramentą mūsų bažnyčioje, 
sumainydami vestuvinius žiedus, šių metų birželio 12 d. 

Džiaugiamės ir linkime Dievo palaimos. 

https://prisikelimoparapija.flocknote.com/signup/60577


Popiežiaus katechezė: 
 Jėzus ir dabar meldžiasi už mane 

  Popiežius Pranciškus kaip įprasta trečiadienio 
audiencijose, popiežius ją pradėjo žegnone ir 
ramybės palinkėjimu. Po to popiežius perskaitė 
Evangelijos pagal Morkų pasakojimą apie Jėzaus maldą 
Getsemanės sode: 
„Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako 
mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi“ (...). Paėjęs 
truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad, jei 
galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė: „Aba, Tėve, tau 
viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau 
tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu...“ (Mk 14, 32–36).  
  Popiežius prisiminė, kad katechezių cikle jis ne kartą 
atkreipė dėmesį į Jėzaus maldą kaip į vieną būdingiausių 
jo gyvenimo bruožų. Jėzus melsdavosi. Ir daug 
melsdavosi! Vykdydamas misiją Jėzus pasineria į maldą, 
nes jam pokalbis – dialogas – su Tėvu yra liepsnojantis 
visos jo egzistencijos branduolys, sakė popiežius. 
  Evangelija liudija, kad Jėzaus malda tampa kur kas 
karštesnė ir stipresnė jo kančios ir mirties valandą. 
Pastarieji jo gyvenimo įvykiai sudaro krikščioniškojo 
skelbimo esmę: paskutinės Jėzaus gyvenimo valandos 
Jeruzalėje sudaro Evangelijos širdį ne tik todėl, kad 
Evangelijų knygose daugiausiai apie tai kalbama, bet ypač 
todėl, kad šie įvykiai leidžia suprasti visus kitus dalykus 
apie Jėzų. Jame nėra vien tik gerumo, jame – daugiau, 
jame – išgelbėjimas, ne praeinantis, kaip kad pagijimas iš 
ligos ar sunkumo valandos, o visiškas išgelbėjimas – 
mesijinis, suteikiantis galutinės, mirtį nugalinčios gyvybės 
pergalės viltį, sakė Pranciškus. 
  Paskutinėmis Jėzaus Velykų dienomis matome jį visiškai 
pasinėrusi į maldą. Jo malda Getsemanės sode tampa 
dramatiška, jis mirtinos baimės prislėgtas. Tačiau kaip tik 
tada Jėzus kreipiasi į Dievą sakydamas: „Tėve“ (Aba), 
kreipimasis gimtąja aramėjų kalba liudija apie intymumą 
ir pasitikėjimą. Jėzus taip pat meldžiasi ant kryžiaus,  kai 
jį apgaubia Dievo tylėjimo tamsa. Tačiau į jo lūpas vėl 
sugrįžtą žodis „Tėve“. Tai iškalbingiausia Jėzaus malda. 
Jėzus ant kryžiaus yra absoliutus užtarėjas: jis meldžiasi 
už kitus, už visus, net už tuos, kurie jį smerkia. Nuo 
kryžiaus pasigirsta Jėzaus malda: „Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino, ką darą“ (Lk 23, 34). Jėzus ant kryžiaus 
psalmės žodžiais meldžiasi už pasaulio vargstančiuosius, 
ypač už tuos, kuriuos visi užmiršo: „Mano Dieve, mano 
Dieve, kodėl mane apleidai? (Ps 22). Jis jautėsi apleistas, 
bet meldėsi. Ant kryžiaus išsipildo Tėvo dovana, Tėvo, 
paaukojančio Sūnaus beribę meilę. Šitaip įgyvendintas 
mūsų išgelbėjimas. Jėzus ant kryžiaus dar kartą kreipėsi: 
„Mano Dieve“. „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“ 
(Lk 23, 46). Jėzus ant kryžiaus nuolat meldžiasi. Visos trys 
nukryžiavimo valandos virsta malda. 
 Jėzaus malda intensyvi, unikali. Ji tampa maldos 
pavyzdžiu mums. Jėzus meldėsi už visus, jis meldėsi ir už 
mane , už k i ekv ieną i š mū sų . Ne t pač i omis 
skausmingiausiomis mūsų kentėjimų valandomis nesame 
vieni. Su mumis yra Jėzaus malda. Taip, jis ir dabar 
meldžiasi už mus, kad Jo žodis padėtų žengti pirmyn, sakė 
popiežius.    
  Jėzus meldžiasi už mane. Branginkime tai, 
neužmirškime. Net pačiais sunkiausiais momentais: mes 
jau esame priimti į Jėzaus dialogą su Tėvu bendrystėje su 
Šventąja Dvasia. Per Jėzų Kristų buvome norimi, o jo 
kančioje, mirtyje ir prisikėlime viskas buvo paaukota 
vardan mūsų. Tad mums nebelieka nieko kita, kaip tik 
malda ir visu gyvenimu būti drąsiems ir kupiniems vilties, 
kliautis Jėzaus malda. Ženkime pirmyn visu savo 
gyvenimu šlovindami Dievą, kiekvienas žinodami, kad jis 
už mane meldžia Tėvą, kad Jėzus meldžiasi už mane. 

NUOŠIRDUS DĖKUI -  
Muzika - tai angelų kalba. (Peter Hoeg)  

  DĖKOJAME VISIEMS giedoriams, 
pandemijos metu giedojusiems per Šv.Mišias: Sandy 
Mc Cullough, Laimai Underienei, Danutei Pranaitienei, 
Žibutei Janeliūnienei, Gražinai Adie, Danguolei 
Lelienei, Julijai Danaitienei, Audrai Rusinaitei, Zitai 
Nausėdienei, Dalei Vaškevičiūtei, Monikai Satkauskaitei, 
Elei Stravinskaitei, Danutei Biskienei, Ilonai Tarvydienei, 
Rasai Wilkinson, Rasai Gaoulia, Algiui Vaišnorui, 
Dominykui Gužauskui, Gintui Neimanui, jaun., Gintui 
Neimanui, vyr., Ted Chornomaz, Taras Chornomaz, 
Romui Puteriui; jaunimui: Gabrielei Navickaitei, Tessa 
Dirmantaitei-Groen in‘t Woud, Jacinthai Dirmantaitei-
Groen in‘t Woud, Julijai Degutytei, Emilijai Degutytei, 
Gintui Pabedinskui; kanklių ansambliui ir jų vadovėms: 
Ž ibutei Janeliūnienei ir Alexandrai Valaitytei; 
instrumental istams: Arui Pabedinskui , Gintui 
Pabedinskui, Rūtai Melkienei. 
  Širdingas DĖKUI muzikos vadovei Daliai Viskontienei 
ir vargonininkei Ilonai Beres.  

 Nuoširdus AČIŪ Danutei Biskienei, kuri po 11 
metų atsisveikina su Prisikėlimo parapijos vaikų ir 
jaunimo choro vadovės pareigomis. Dėkui TAU Danute 
už tavo neįkainuojamą indėlį į muzikos skleidimą, 
neišblėstančią energiją, entuziazmą, pasišventimą 
vadovaujant mūs vaikučiams ir jaunuoliams.  
   Dievo palaimos! Tikime, kad Danutė ir toliau, nors ir 
ne tiesioginiai, bet dalyvaus, padės ir bus aktyvi 
parapijos muzikinėje veikloje.  

 Taip pat LABAI LABAI DĖKOJAME VISIEMS 
skaitovams. Ačiū už Jūsų pasišventimą, skaitant ir 
skleidžiant Šv.Rašto žodžius.  

 Ir YPATINGAS DĖKUI Kazimierui Sendai ir 
Arūnui Pabedinskui, kurių pasiaukojimo dėka bus 
tęsiamos tiesioginės Mišių transliacijos per parapijos 
YouTube kanalą - sekmadieniais - 9 v.r. ir 11 v.r., ir toliau 
galėsime melstis kartu ir nuotoliniu būdu.

SVEIKINAME	kitą	savaitę	vardines	švenčiantį	
KLEBONĄ	JONĄ	ŠILEIKĄ,	OFM		
IR		VISUS	JONUS	IR	JANINAS	-	

SU	ŠV.	JONO	DIENA…	
					

VIEŠPATIES	PALAIMOS..



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

DĖKOJAME	už	Jūsų	aukas.	
	Jūs	galite	aukoti:	

vokeliuose;	
eTransfer	(naudojant	resparish@prisikelimas;		

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.

!"#$%&'()*+$,#

3 MET! U"DARAS 
• Naujoms RCU paskoloms
• Savininko gyvenamam b!stui

CREDIT UNION
RCU

* Normos 
gali b!ti 
kei"iamos 
be #sp$jimo

Nor"dami su#inoti daugiau, 
skambinkite tel. 416-532-3400 

1.99%
Specialus pasiulymas

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

