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 Šios dienos Evangelijoje didelį įspūdį palieka neregio atkaklumas, 
šaukiantis Jėzaus ir žmonių susinepatoginimas bei jų tildymas. Reikėjo daug 
drąsos sustabdyti visą minią, jos nuomonę, kuri šiaip jau yra triuškinama. Jei 
neregys būtų apie tai daug mąstęs, turbūt net nebūtų ryžęsis šauktis pagalbos. 
Galėtume sakyti, jis jau neturėjo ko prarasti... 
 Bet ta ar kita negalia, kurių mes visi turim, dažnai mūsų neišprovokuoja 
imtis drąsių žingsnių. Su viskuo galima apsiprasti, netgi su aklumu, kuris, kaip 
žinome, Biblijoje dažnai vartojamas simboline prasme. Tad jei apsiprantame 
net su fizine negalia, juolab apsiprantame su įvairiausiomis savo ar 
svetimomis dvasinėmis negalėmis ar priklausomybėmis. Ir gyvenam su tuo. 
Dažnai pikti, nes jaučiamės nuskriausti, stenam, bet stengiamės eiti paskui 
Jėzų su minia ir, neduok Dieve, kažkaip išsiskirti. O juk Jėzui norint, kad jis 

galėtų gydyti, reikia, kad mes ateitume, ir kad tikėtume, jog Jis gali mus pagydyti. Kad įvyktų 
stebuklas, yra reikalinga auka, nes ji išgrynina mūsų tikėjimą. Ir ne pinigine ar kažkokio 
atsiskaitymo auka, auka kažkam, bet ta auka, kuri yra auka mums. 
 Kartais šventieji versdavo daryti savo mokinius keisčiausių dalykų, kurie, rodos, visiškai 
nelogiški ar net žeminantys (pvz.: viešai nusišnekėti, elgetauti ar dar kažką panašaus), bet tai yra 
siekiant perlaužti žmogaus norą viską įvardyti bei apibrėžti ir šiuo būdu pastatyti Visa 
Aprėpiančiojo akivaizdoje. Tai gali pasirodyti labai paprasta, bet dažnai taip ir neišdrįstam to 
padaryti niekada... Kaip tas aklasis šaukti per visą minią. Gal dėl to, jog net nesame įvardiję savo 
negalių, o gal jas esam gerai paslėpę ir nieko ten nenorim prisileisti, net Jėzaus, panašiai kaip 
Petras, kai jam norėjo nuplauti kojas. 
 Antra: minios reakcija, kuri,nepaisant viso krikščioniškumo (nes ėjo paskui Jėzų tiesiogine 
to žodžio prasme, bent jau fiziškai), pasielgė kaip ir bet kokia kita minia jos vietoje - bandė 
užčiaupti tą vargšą. Žinoma, kad tokie dalykai yra labai nepatogūs. Eitų sau ramiai iš paskos, kaip 
ir visi, džiaugtųsi gyvenimo duotais vargais ir džiaugsmais ir tylėtų. Tai ne, šaukia ir stato visus į 
nepatogią padėtį. Ką, jam vienam nelengva? O kam šiais laikais lengva? 
 Ta minia dažniausiai esame mes. Ir užuot patys atradę savo aklumą, šauktume ir bėgtume 
pagalbos pas Jėzų, ramiai einame iš paskos ir sudrausminame triukšmadarius. Mes neturime teisės 
nieko stabdyti. Mes neturime teisės tapti siena Jėzui kitiems ar sau. Prašykime šiandien Dievo, kad 
duotų mums drąsos ir jėgų jo šauktis negalvojant, kas ką pamanys.           
       kun. Algirdas Toliatas   Bernardinai.lt

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    už gyvus ir mirusius draugus    (GJ) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    †Albiną ir Juozą Kriaučiūnus     (O.Balsienė su šeima) 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Joną Stanaitį       (I.J.Stanaitis) 
    už Lukoševičių ir Povilaičių šeimos mirusius   (Kubilių šeima) 
    †Stasį Prakapą       (S.Piečaitienė) 
    †Silviją Freimanienę ir Ritą Radžiūnaitę    (R.Bukšaitis)  
    specialia intencija - linkint sveikatos    (Daiva) 
    †Liudą Matuką       (šeima) 
    †Justiną Dūdienę       (G.Ignaitis) 
    †Mečį ir Stasę Bušinskus      (N.Ruslys) 
    †Aleksandrą (10 m.) ir Vytautą (9 m.) Bubelius   (šeima) 
    †Algį Martusevičių       (I.Pažerienė)

Tikrai	mums	Viešpats	stebuklą	padarė,	mus	aptvindė	linksmybe.
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PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
	 	 	 Paskutiniais	Ontario	 provincijos	 valdžios	 karantino	
nurodymais	 mūsų	 bažnyčioje	 leidžiama	 užimti	 90	

vietų,	įskaitant	kunigus	bei	atliekančius	muzikinę	tarnystę.	
	 	 Žinoma,	 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	2	m.	atstumo.		
	 Suprantama,	kad	šiuo	metu	dėl	įvairių	priežasčių	dar	ne	visi	
jaučiasi	 jaukiai	 ir	 saugiai	 didesnių	 susibūrimų	 vietose.	 Todėl,	 su	
pasišventusių	 savanorių	 pagalba,	 tęsime	 tiesiogines	 transliacijas	
kas	sekmadienį,	11	v.r.	
………	
	 Rugsėjo	 22d.	 Ontario	 provincijoje	 įsigaliojęs	 įstatymas,	
susijęs	 su	 COVID	 vakcinacijos	 sertifikatų	 tikrinimu	 kai	 kuriose	
įstaigose	 ir	 patalpose,	 liečia	 ir	 Prisikėlimo	 parapijos	 nuomojamas	
patalpas.	Šiuo	metu	nuomojantys	sales	renginiams,	susirinkimams	
arba	 sporto	 treniruotėms,	 t.y.	 renginių	 organizatoriai,	 privalo	
pagal	 provincijos	 valdžios	 reikalavimus	 patikrinti	 dalyvių	
vakcinacijos	 sertifikatus	 bei	 tapatybės	 dokumentus,	 prieš	
įsileidžiant	į	patalpą.	
	 	 	 Naujas	 įstatymas	nėra	 taikomas	 bažnyčioms,	 ir	 nurodymai	 dėl	
dalyvavimo	 Šv.Mišiose	 išlieka	 tie	 patys	 –	 dėvėti	 kaukes,	
dezinfekuoti	rankas,	išlaikyti	2-ų	metrų	atstumą.	
	 Viešpaties	palaimos	ir		išlikime	maldos	vienybėje!

“Ateities	fondas”	-		$	323,504	
L.A.Kaminskai,	D.Simanavičiūtė	-	$1,300	

DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	spalio	17	d.			
Parapijai	(46	vokeliuose)	-	$	2,245	

Be	vokelių	-		$	26.25	
Per	bankus	-	$	1,205	
eTransfer	-	$140	

eTransfer	(Šv.	Mišių	intencijai)	-	$160	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (spalio 25): 7 v.v. †kun. Joną 
Gutauską (A.Ratavičius); †Juozą Stankaitį 
(Z.Augaitienė su šeima); 
ANTRADIENIS (spalio 26): 7 v.v. už gyvus ir 
mirusius geradarius; †Liudą Matuką (4 m.) 
(šeima); 
TREČIADIENIS (spalio 27): 7 v.v. †Joną 
Dirmantą (dukra Vida); †Agnę Kalašinskaitę 
(E.Putrimas);  
KETVIRTADIENIS (spalio 28): 7 v.v. †Valentiną 
ir Mariją Indris (R.Indris); †Stasį Prakapą (Astravų 
šeima); †Elvyrą Šelmys (I.Matus); 
P E N K TA D I E N I S ( s p a l i o 2 9 ) : 7 v. v. 
†kun.Lauryną Kemėšį (A.Ratavičius); 
ŠEŠTADIENIS (spalio 30): 9 v.r. †Gražiną ir 
Ireną (A.Ratavičius); 5 v.p.p. “Vilnius Manor” 
†Zidorą Antanaitį ir šeimos mirusius (E.Shishkus);  
SEKMADIENIS (spalio 31): 9 v.r. †Vincą 
Radzevičių (L.Sukauskienė); 11 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; †Tėv.Eugenijų Jurgutį, 
OFM (Stanevičių šeima); †Eugenijų Sičiūną 
(žmona); †Kazimierą Budreckį (dukra Virginija su 
šeima); †Bronę Beresnevičienę (B.Tamošiūnas); 
†Laimutę ir Ksaverą Ratavičius (A.Ratavičius); 
†Mariją ir Marijoną Petrikus (A.Jurcevičius); †Alę 
Pivorienę (35 m.) (dukra); †Oną ir Zigmą 
Girdauskus (šeima); už Jūdvyčių, Vydmantų ir 
Dačkų šeimos mirusius (GJ).

				Prisikėlimo	parapijos	“Labdaros	sekcija”		toliau	TĘSIA	ir	
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.

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	
			11	v.r.-		Audra	Rusinaitė,	Adriana	Verbylienė,	

Elenutė	Lelienė,	Rasa	Šiaučiulytė,		
Monika	Sutkauskaitė,	Elė	Stravinskaitė,		

Daina	Šablinskaitė,	Lina	Samonytė,	Daina	Cers	
	vargonininkė	-	Ilona	Beres

ŠIANDIEN	10	v.r.	Sutvirtinimo	sakramento		
registracija	ir	pamokos	parapijos	posėdžių	kambaryje.	
DĖKUI	mokytojui	-	Pauliui	Sukauskui	-	už	jaunuolių	

paruošimą	Sutvirtinimo	sakramentui.		
Labai	PRAŠOME	visų	dėvėti	kaukes	ir	dezinfekuoti	rankas.

  Kviečiame užsisakyti IŠ ANKSTO lietuviško maisto 
IŠSINEŠIMUI NAMO. Maistas bus ruošiamas KIEKVIENĄ 
SEKMADIENĮ. 
   Užsakymus PRAŠOME pasiimti lauke prie virtuvės durų, 
esančių prie stovėjimo aikštelės tarp 10 v.r. ir 1 v.p.p.  
  Maistą galite užsisakyti email Gražinai Valintienei, 
grazinav2@hotmail.com. Jei nusulaukiate patvirtinimo, skambinkite 
tel.: 647-869-6164. Savo užsakymuose nurodykite ko ir kiek norėsite 
ir būtinai nurodykite valandą, kurią norite pasiimti.  
  Maistas bus išduodamas TIK PAGAL IŠANKSTINIUS 
UŽSAKYMUS.   

mailto:grazinav2@hotmail.com


Popiežius - Tikroji laisvė yra vedama meilės 
  Spalio 20 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius 
Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštalo Pauliaus 
Laišką galatams. Šventasis Tėvas komentavo apaštalo 
žodžius apie tai, kad krikščionys yra pašaukti laisvei. 
„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės 
nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile 
tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: Mylėk savo 
artimą kaip save patį“ (Gal 5, 13–14). 
  „Apaštalas Paulius Laiške galatams žingsnis po žingsnio mums 
pristato didžiąją tikėjimo naujieną. Tai iš tiesų didelė naujiena, 
nes tikėjimas neapsiriboja kelių gyvenimo aspektų atnaujinimu, 
bet įkurdina mus tame naujame gyvenime, kurį gavome per 
krikštą: ant mūsų buvo išlieta didžiausia dovana – būti Dievo 
vaikais. Atgimę Kristuje nuo iš priesakų sudaryto religingumo 
perėjome į gyvą tikėjimą, kurio šerdis yra bendrystė su Dievu ir 
broliais. Iš baimės ir nuodėmės vergovės perėjome į Dievo vaikų 
laisvę. Šiandien pamėginkime geriau suprasti, kas apaštalui yra 
šios laisvės esmė“, – sakė popiežius. 
  Apaštalas patikslina, kad ši laisvė nėra „pataikavimas kūnui“: 
laisvė nėra tiesiog gyvenimas pagal instinktus, individualius 
įgeidžius, egoistinius stimulus. Priešingai, iš Kristaus gauta 
laisvė mus skatina „tarnauti vieni kitiems“. Tikra laisvė 
realizuojasi meilėje. Tad dar kartą susiduriame su Evangelijos 
paradoksu: esame laisvi tarnaudami, save atrandame tiek, kiek 
save dovanojame, įgyjame gyvenimą tada, kai jį prarandame 
(žr. Mk 8, 35).  
  Kaip paaiškinti šį paradoksą? Pauliaus atsakymas yra tuo pat 
metu ir labai paprastas, ir labai reiklus: „Meile“. Mus išlaisvino 
Kristaus meilė, ši meilė mus vaduoja iš vergovės nuo mūsų 
pačių. Laisvė auga kartu su meile. Vėlgi – toji meilė nėra 
savimeilė, serialų meilė ar vien tik malonumo sau siekianti 
aistra. Tai meilė, kurią matome Kristuje, karitatyvinė meilė – ji 
iš tiesų laisva ir išlaisvinanti. Tai tarnavime spindinti dovanai 
duodama meilė, atitinkanti tą, kurią parodė Kristus, kai plovė 
mokiniams kojas ir pasakė: „Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs 
darytumėte, kaip aš jums dariau (Jn 13, 15)“.  
  Tad Pauliui laisvė nėra „daryti kas norisi ir kas patinka“: laisvė 
be tikslo ir be gairių būtų tuščia. Ji palieka tuštumą: kiek kartų 
susivokėme, kad po to, kai leidomės vedami tik instinkto, 
mumyse liko didelė tuštuma, kad blogai panaudojome mūsų 
laisvės lobį ir galėjimo pasirinkti tikro gėrio sau ir kitiems grožį.  
 Pirmajame Laiške korintiečiams Paulius replikuoja tiems, 
kurie remia klaidingą laisvės sampratą: „Viskas valia! Viskas 
leistina!“ Bet ne viskas naudinga, ne viskas ugdo, atsako Paulius 
ir priduria – „Niekas teneieško, kaip jam geriau, bet kaip 
kitam“ (žr. 1 Kor 10, 23–24). Tiems, kurie laisvę redukuoja vien į 
įgeidžius, Paulius priešpastato meilės reiklumą: tik meilės 
vedama laisvė iš tiesų išlaisvina mus ir kitus, moka išklausyti 
neprimesdama, linkėti gero neversdama, ugdyti ir negriauti, 
neišnaudoti kitų savo patogumui, įgyvendinti nesavanaudišką 
gėrį. Jei laisvė netarnauja gėriui, ji rizikuoja likti sterili ir 
bevaisė. O meile persunkta laisvė kreipia link kitų, jų veiduose 
atpažįstant Kristaus veidą, taip pat ir vargšų veiduose. 
Laiške galatams evangelizavimo kontekste pabrėžtas 
reikalavimas „prisiminti vargšus“ nėra antraeilis (žr. Gal 2, 10). 
 Žinome, kad viena iš labiausiai šiandien paplitusių laisvės 
sampratų tvirtina, jog „mano laisvė pasibaigia ten, kur prasideda 
tavo“. Tačiau čia trūksta santykio, tai individualistinė samprata. 
Tas, kuris gavo išlaisvinimo dovaną, suteiktą Jėzaus, negali 
manyti, jog laisvė reiškia būti toli nuo kitų, suvokti kitus kaip 
trukdžius. Asmuo visada yra ir bendruomenės dalis. 
Bendruomeninis matmuo krikščionims turi pamatinę vertę, 
leidžia jiems žvelgti ne į savo interesus, o į bendrąjį gėrį.  
  Dabartiniu istoriniu laikotarpiu mums ypatingai reikia atskleisti 
bendruomeninį laisvės matmenį, ne individualistinį: pandemija 
išmokė, kad reikia vienas kitų. Nepakanka to žinoti, reikia tai 
konkrečiai pasirinkti kiekvieną dieną. Sakome ir tikime, kad kiti 
nėra kliūtis mano laisvei, bet galimybė ją iki galo įgyvendinti, 
nes mūsų laisvė gimsta iš Dievo meilės ir auga kartu su meile 
Dievui ir artimui. (RK / Vatican News) 

ŠIANDIEN  bažnyčia švenčia  
Pasaulinę misijų dieną (World Mission Sunday).  
Kviečiame visus, pagal Jūsų išteklius - paremti.   

Kitą sekmadienį, spalio 31 d., rinkliava skirta 
Sharelife.  Kviečiame visus, pagal Jūsų išteklius, 

paremti Toronto arkivyskupijos palaikomas 
organizacijas, pasinaudojant vokeliais arba aukoti 

internete www.archtoronto.org “DONATE NOW”       
ir pasirinkti “Sharelife parish’s campaign”.   
 Vokelius rasite bažnyčios prieangyje.    

  Dėkojame už paramą.

Rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių 
kapinėse vyks spalio 31 d., sekmadienį.  

10:30 v.r. ir 2 v.d. šventovėje vyks 
Mišios už mirusius.  

PIETŪS Anapilio sodyboje bus 
parduodami tiesiai į automobilius lauke 

prie Muziejaus salės durų                    
(prie "D" salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.d.

	 Kitą	savaitę	prisiminsime	savo	artimuosius,	
peržengusius	 Amžinybės	 slenkstį.	 Ko	 gero,	 retas	
kuris	 neaplankys	 savo	 artimųjų	 kapų,	 ar	
neprisimins	jų	savo	maldoje.	Ir	šiomis	dienomis,	kai	
prisiliečiame	 prie	 Amžinybės,	 Evangelija	 mums	
dovanoja	 viltį.	 Jėzus	 amžinai	 kalba	 apie	 Dievo	
meilę,	 apie	mūsų	Prisikėlimą,	 apie	 Tėvo	 dovaną	 –	
Amžinąjį	 Gyvenimą.	 Šiandien,	 kada	 atnaujiname	
savo	 atmintį	 ir	 sielą	 prisiminimais	 apie	 savo	
artimuosius,	išėjusius	Amžinybėn.	
	 Esame	 kviečiami	 atnaujinti	 taip	 pat	
tikėjimą.	 Juk	 kiekvienas	 turėsime	 peržengti	
Amžinybės	slenkstį.	Jei	priimame	dangiškojo	Tėvo	
dovaną,	 tikime	 Jo	 Sūnų	 –	 turime	 Amžinąjį	
Gyvenimą.	 Tuomet	 mirtis	 tampa	 ne	 baisi,	
gąsdinanti,	 bet	 kaip	 šv.	 Pranciškus	 sako	 -	
vadinkime	 ją	 „sese“,	 nes	 mirtimi	 nesibaigia	
žmogaus	gyvenimas	-	tik	laikinai	pasislepia.	
				kun.	Saulius	Tomošaitis						 Bernardinai.lt	

	 Kv i e č i am e	 į s i j u n g t i	 į	
lapkričio	 1	 d.	 -	 Visų	 Šventųjų	
d i e no s	 Šv.M i š i a s ,	 k u r i o s e	
p r i s im ins ime	 pas	 V i e špat į	
i ške l i avus ius	 parap i j i e č ius	

2020-2021	metais,	savo	mirusius	artimuosius.	
	 Atraskime	 laiko	 -	 maldai,	 giesmei	 -	
uždegdami	 žvakutę	 už	 savo	 išlydėtą	 amžinybėn	
artimą…	

http://www.archtoronto.org


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.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.

1.75%
  

GIC 2-jiems
metams

1.5%
  

GIC 1-iems
metams

Auginkite savo santaupas Parama, GIC

CREDIT UNION2975 Bloor St W 416.207.9239  |  1573 Bloor St W 416.532.1149

3 MET! U"DARAS 
Ř�1DXMRPV�5&8�SDVkRORPV
Ř�6DYLQLQkR�J\YHQDPDP�EĨVWXL

CREDIT UNION
RCU

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

1RrÙGDPL�VXĻLQRWL�GDXJLDX,�
VkDPELQNLWH�WHO.��������������

1.99%

B!STO
KREDITAS

1 METAMS
2.49%

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

GIC
pasiūlymas

1.80%

2.00%
4 MET!

5 MET!

Specialus 
pasiūlymas

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

