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   Jo Karalystė 
 Krikščionybė daugeliui atrodo kaip socialinė žinia, ir išties reikia, kad šis 
aspektas būtų pabrėžiamas. Juk Dievas tapo žmogumi Jėzuje Kristuje, taigi 
jis nėra abejingas jokiam žmonių rūpesčiui. Ir galima pasakyti, jog Kristaus 
gyvenimas yra nuolatinis socialumo liudijimas. Vis dėlto galbūt reikia 
pabrėžti, kad Kristaus žinia yra pirmiausia dvasinė žinia, nes „jo karalystė ne 
iš šio pasaulio“ (plg. Jn 18, 36). 
 Jo karalystė ne iš šio pasaulio. Kas lieka krikščioniška mūsų gyvenime 
šio teiginio šviesoje? Epizodiška meilė Dievui ir žmonėms, maldos 
akimirkos. Tai jau šis tas, bet esame priversti pripažinti, kad apie kai kuriuos 
dalykus pagalvojame tik tuomet, kai aplinkybės mus priverčia. 
 Taigi yra akimirkų, kai įsisąmoniname tiesą, kurios įstengiame suvokti 
tik kontūrus, tokia akinanti ji yra. Vos tik ši miglota nuojauta mus sukrečia ir 

padrąsina, tada aiškiai pasirodo mūsų kelionės tikslas. Tada prisimename žinią, kuri buvo mums 
paskelbta ir kuriai pritariame pačiose savo esybės gelmėse: jeigu įstengiame gyventi pagal Dievo 
valią, mes einame link... rojaus. Rojus! Ar suvokiame, ką apima ši sąvoka? Absurdiška stengtis 
bet kokia kaina įsikurti kuo prabangiau, kiek įmanoma be rūpesčių, kai iš tikrųjų kiekviena 
akimirka galėtų būti žingsnis link kitos žemės, kitos šalies, tos pažadėtosios žemės, to „krašto, 
tekančio pienu ir medumi“ (Iš 3, 8). 
 Prieštaraujame, nusimetame kaukes, struktūros griūna, pakaitalai neatsilaiko prieš tiesą ir 
tikrumą. Demitizuojame vakar garbintus stabus. Gerai, bet reikia eiti iki galo, reikia susitikti tą, 
kuris apie save pasakė: „Aš esu tiesa“ (Jn 14, 6). Tikrumas ir tiesa turi vardą – tai Kristus, su 
visu tuo, ką jis atnešė, įsakė, pažadėjo ir ypač su žinia, kad jo karalystė yra ne iš šio pasaulio. 
        Chiara Lubich, †2008

SEkmadienio  Šv. Mišios 

   9 v.r.    prašant Viešpaties palaimos Riel Torres    (O.Torres) 
  11 v.r.   už gyvus ir mirusius parapijiečius  
    Novena - už mirusias sielas 
    †Eugenijų Sičiūną       (žmona) 
    †Antaniną Adomonienę, Albiną Laurinaitienę ir Ireną Petraitienę (O.Stončius) 
    †Daną Beresnevičienę      (B.Tamošiūnas) 
    †Birutę ir Joną (18 m.) Danaičius     (D.Danaitis) 
    †Aldoną ir Joną Gudavičius     (A.Jurcevičius)  
    †kun.Kazimierą Kaknevičių     (šeima) 
    †Mečį ir Stasę Bušinskus      (Prakapų šeima) 
    †Juozą ir Janiną Šarūnus      (Rūta G.)     
    †Levutę Pevcevičienę      (R.Simanavičienė) 
    †Antaniną Adomonienę (6 m.) ir Vidą Adomonytę-Thomes (3 m.) (šeima) 
    †dr.Julių Puodžiuką (17 m.) ir Elzbietą (10 m.) Puodžiukienę (šeima)  
    už parapijos chorų mirusius narius    

Viešpats	-	Valdovas,	apsisiautęs	didybe.	
Apsisiautęs	didybe,	galia	susijuosęs!

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS 
Nr. 47 (3417) Lapkričio 21 d. 2021 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS, KRISTUS KARALIUS - B

Raštinės darbo laikas 
švenčių metu 

Gruodžio 24 d.  
ATIDARYTA 

9 v.r. - 12 v.p.p. 

 Gruodžio 25-28 d.d.  
UŽDARYTA 

Gruodžio 31 d.  
UŽDARYTA 

Sausio 3 d., 2022 m. 
UŽDARYTA
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PARAPIJA	-	VISŲ	MŪSŲ	NAMAI….	
		Mieli	parapijiečiai,	
Nors	 ir	 labai	 norėtumėm	 –	 COVID	 19	 virusas	

nepasitraukė	 iš	 mūsų	 aplinkos.	 Džiaugiamės,	 jog	 artėjant	
Adventui	 ir	 šventėms,	vis	auga	sekmadieninių	Šv.	Mišių	dalyvių	
skaičius.	 Todėl	 iš	 anksto	 dėkojame	 už	 kantrybę	 ir	 ištvermę,	 ir	
kviečiame	 toliau	 saugoti	 save	 ir	 vienas	 kitą.	 Primename,	 kad	
tebegalioja	sveikatos	apsaugos	specialistų	nurodymai	-	
• Bažnyčios	patalpose	dėveti	kaukes	-	dengiant	nosį	ir	burną		
• įeinant	į	bažnyčią	dezinfekuoti	rankas	
• stabtelti	 prie	 registracijos	 stalo	 –	 kad,	 pasitaikius	 COVID	

atvejui,	galėtumėm	skubiai	jums	pranešti	
• laikytis	2	metrų	atstumo	-	laukiant	prie	registracijos,	užimant	

vietas	suoluose,	einant	komunijos	
• sekti	tvarkdarių	nurodymus	dėl	laisvų	vietų;		
• likti	namie,	jei	jaučiami	peršalimo	simptomai.	
Taip	 pat,	 labai	 prašome	 nesiburiuoti	 prieangyje	 po	 Mišių.	
Nuostabu	 ir	 gera	 kartu	 melstis	 ir	 būti	 su	 bendruomene,	 ir	
viliamės,	 kad	 netrukus	 galėsime	 bendrauti	 salėje	 prie	 kavos	
puodelio.	Kad	kuo	greičiau	sulauktumėm	tokios	galimybės,	šiuo	
metu	apsiribokime	bendravimu	lauke.	
						Tęsiame	tiesiogines	transliacijas	kas	sekmadienį,	11	v.r.	

	 Viešpaties	palaimos	ir		išlikime	maldos	vienybėje!

“Ateities	fondas”	-		$	323,504	
DĖKUI		JUMS…

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

Savaitinė	rinkliava	lapkričio	14	d.			

Parapijai	(38	vokeliuose)	-	$	1,495	
Be	vokelių	-		$	65	

Per	bankus	-	$	1,005	
eTransfer		-	$	1,250	

eTransfer	(Šv.Mišių	intencijai)	-	$	145	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. MIŠIOS   
PIRMADIENIS (lapkričio 22): 7 v.v. Novena; 
†Arūną Čapliką (V.Zaleckaitė); 
ANTRADIENIS (lapkričio 23): 7 v.v. Novena; už 
gyvus ir mirusius geradarius; 
TREČIADIENIS (lapkričio 24): 7 v.v. Novena; 
†kun.Kazimierą Kaknevičių (Juozo Kaknevičiaus 
šeima); 
KETVIRTADIENIS (lapričio 25): 7 v.v. Novena; 
†Laimą Mačionienę (1 m.) (V.Zaleckaitė); už 
Benečių ir Ivoškių šeimos mirusius (E.Benetis); 
†Joną Savicką (Prakapų šeima); †Stasį Prakapą 
(G.Slaboševičienė); †George Cels (D.A.Nausėdai); 
†Liudą Matuką (šeima); 
PENKTADIENIS (lapkričio 26): 7 v.v. Novena; 
†Leokadiją Nevulienę (anūkė Vida); 
ŠEŠTADIENIS (lapkričio 27): 9 v.r. Novena; už 
užmirštas sielas (Prakapų šeima); 5 v.p.p. “Vilnius 
Manor” †Joną Vaškevičių (10 m.) (A.Vaškevičius);  
SEKMADIENIS (lapkričio 28): 9 v.r. †Oną 
Kirvaitienę (5 m.) (šeima); 11 v.r. Novena - už 
mirusias sielas; už gyvus ir mirusius parapijiečius; 
†Eugenijų Sičiūną (žmona); †Ireną Morkūnienę ir 
Antaniną Leparskienę (A.Morkūnas); †Valentiną ir 
Mariją Indris (R.Indris); †Teofilę Kobelskienę ir 
Kodžių šeimą (vaikai); †Marry Anne Kušlikis (1 m.) 
(šeima); †Marry Anne Kušlikis (R.Bukšaitis); †Jaime 
Jacalne (O.Torres); †Stasį Prakapą (S.Gruchalla ir 
I.Matus); prašant Viešpaties palaimos Nijolei ir jos 
giminei (N.Storyk); prašant sveikatos šeimai 
(D.Valaitienė).

						Šiandien		Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Gabrielė	Navickaitė,	Gintas	Pabedinskas	

			11	v.r.	-		Gražina	Adie,	Danguolė	Lelienė,		
Laima	Underienė,	Julija	Danaitienė,		

Žibutė	Janeliūnienė,	Dana	Pranaitienė	
Gintas	Neimanas,	Gintas	Neimanas,	jaun.		

	Romas	Puteris,	Romas	Krasauskas,	
Ted	Chornomaz,	Taras	Chornomaz	

	vargonininkė	-	Ilona	Beres

  Kviečiame užsisakyti IŠ ANKSTO lietuviško maisto 
IŠS I N EŠ I M U I N A M O . M a i s t a s b u s r u o š i a m a s 
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@outlook.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.   

Nuo sekmadienio, lapkričio 28 d.,    
   

Pradedami dalinti kalėdaičiai.  
Juos bus galima įsigyti sekmadieniais prieš  

Šv.Mišias bažnyčios prieangyje; taip pat nuo pirmadienio 
iki penktadienio, nuo 9 v.r. iki 2 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.

mailto:grazinav2@hotmail.com


Popiežius - Bendroji audiencija. Šv. Juozapas 
  Lapkričio 17 d. popiežius Pranciškus pradėjo katechezių ciklą apie 
Šv. Juozapą, Mergelės Marijos sužadėtinį. 1870 metų gruodžio 8-ąją 
Pijus IX šv. Juozapą paskelbė visos Bažnyčios globėju ir ta proga, 
minint 150 metų jubiliejų, švenčiame Juozapo metus.  
  „Šiandien, kaip niekada globalios ir įvairialypės krizės metu, šv. Juozapas 
gali mus sustiprinti, paguosti ir vesti. Todėl nusprendžiau skirti jam 
katechezių ciklą, kuris, viliuosi, padės mums leistis apšviečiamiems jo 
pavyzdžio ir liudijimo“, – sakė popiežius įvadinėje katechezėje 
apie šv. Juozapą. Jis priminė, kad Biblijoje yra daugiau nei dešimt personažų, 
turinčių Juozapo vardą. Svarbiausias iš jų, Jokūbo ir Rachelės sūnus, po 
įvairių peripetijų iš vergo tapo antru pagal svarbą asmeniu Egipte. Juozapas 
hebrajų kalba reiškia „Dievas augina, Dievas daugina“. Tai linkėjimas ir 
palaiminimas, kuris remiasi pasitikėjimu Dievo rūpesčiu, taip pat siejamas su 
vaisingumu ir vaikų auginimu.  
  Būtent šis vardas parodo svarbų Juozapo iš Nazareto asmenybės bruožą. Tai 
žmogus, kupinas tikėjimo į Dievą, pasitikintis jo globa. Kiekvienas jo 
veiksmas, apie kurį pasakoja Evangelija, yra diktuojamas tikrumo, jog 
Dievas „augina, didina, prideda“, vykdo savo išganymo sumanymą. Šiuo 
požiūriu Juozapas iš Nazareto yra panašus į Juozapą iš Egipto. 
  Juozapo figūros supratimui svarbios yra su juo susijusios geografinės 
vietovės – Betliejus ir Nazaretas. Senajame Testamente Betliejaus miestas 
vadintas Beth Lechem – „Duonos namais“, kartais – Efrata, pagal ten 
apsigyvenusią gentį. Arabiškai ta vieta vadinta „Mėsos namais“, galbūt dėl 
gausių avių ir ožkų bandų, augintų tose vietose. Neatsitiktinai pirmieji Jėzaus 
gimimo liudytojai buvo piemenys. Šios užuominos apie duoną ir mėsą 
kreipia link Eucharistijos slėpinio: Jėzus yra iš dangaus nužengusi gyvoji 
duona, jis skelbia: kas valgys jo kūną, gers jo kraują, turės amžinąjį 
gyvenimą (žr. Jn 6).   
Betliejus Biblijoje minimas ne kartą, visų pirma Pradžios knygoje. Su 
Betliejumi susijusi ir Rutos bei Naomės istorija, papasakota neilgoje, bet 
stulbinamoje Rutos knygoje. Ruta pagimdė sūnų, vardu Obedas, o šis tapo 
Išajo tėvu. Išajas buvo karaliaus Dovydo tėvas. O Juozapas, pagal teisę 
Jėzaus tėvas, buvo kilęs būtent iš Dovydo palikuonių. Kalbėdamas apie 
Betliejų, pranašas Michėjas pasakė didžių dalykų: „O tu, Efratos Betliejau, 
mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys 
Izraelį“ (Mch 5, 1). Evangelistas Matas priminė šią pranašystę: Jėzaus istorija 
jam yra akivaizdus jos įgyvendinimas. Iš tiesų, Dievo Sūnus pasirinko savo 
gimimo ir gyvenimo vieta ne Jeruzalę, bet Betliejų ir Nazaretą, du pakraščio 
kaimelius, nutolusius nuo kronikos įvykių ir to laiko galios centrų, nepaisant 
to, kad Jeruzalė buvo, pasak Biblijos, Dievo mylimas ir išsirinktas miestas. 
Jame gyveno Įstatymo žinovai, fariziejai, vyresnieji kunigai, tautos 
išminčiai.    
 Betliejaus ir Nazareto pasirinkimas mums liudija, kad Dievas rūpinasi 
periferija ir pakraščiais. Jei to rimtai nevertiname, tai nevertiname ir pačios 
Evangelijos bei Dievo darbo, kuris toliau vyksta geografinėse ir 
egzistencinėse periferijose. Jėzus ieško nusidėjėlių. Įžengia į jų namus, 
kalbasi su jais ir kviečia atsiversti. Jis ieško ir tų, kurie nepadarė jokio blogio, 
bet jį kenčia – ligonių, išalkusiųjų, vargšų, paskutiniųjų. 
 Šiuo požiūriu tų laikų visuomenė nelabai skiriasi nuo mūsų. Ir šiandien 
egzistuoja centras bei periferijos. Bažnyčia žino, kad yra pašaukta skelbti 
gerąją naujieną pradėdama nuo periferijų. Juozapas, dailidė iš Nazareto, 
pasitikintis Dievo sumanymu jo pažadėtajai nuotakai, primena Bažnyčiai, 
kad ji turi žvelgti į tai, nuo ko pasaulis nusisuka.     
  Jis primena, kad teiktume svarbą tam, ką kiti atmeta. Šiuo požiūriu jis moko 
esmės: vertingiausi dalykai reikalauja kantraus įsižiūrėjimo, kuris leidžia juos 
atskleisti ir įvertinti. 
  Prašykime jo užtarimo, kad visa Bažnyčia vėl iš naujo atgautų tokį žvilgsnį, 
tokį sugebėjimą atskirti ir vertinti tai, kas esmingiausia. Pradėkime nuo 
Betliejaus, pradėkime nuo Nazareto. „Šiandien norėčiau visiems vyrams ir 
visoms moterims, gyvenantiems labiausiai pamirštose geografinėse 
periferijose arba egzistencinio užribio situacijose, pasiųsti žinią. 
Pamėginkite šv. Juozapo asmenyje atrasti liudytoją ir gynėją. Galime į jį 
kreiptis tokia malda“, – sakė popiežius Pranciškus bendrosios trečiadienio 
audiencijos pirmojoje katechezėje iš ciklo apie šv. Juozapą. „Šv. Juozapai, tu, 
kuris visada pasitikėjai Dievu, darei pasirinkimus vedamas jo apvaizdos, 
išmokyk mus remtis ne tiek savo planais, kiek jo meilės sumanymu. 
  Tu, kuris esi kilęs iš periferijos, padėk persikeisti mūsų žvilgsniui, ir teikti 
pirmenybę tam, ką pasaulis atmeta ir nustumia į paribius.  
Paguosk tuos, kurie jaučiasi vieniši, paremk tuos, kurie tyliai įsipareigoja 
ginti gyvybę ir žmogaus orumą. Amen.“

Kviečiame	į	Ilonos	Beres	koncertą		
“MUZIKINĖ	KELIONĖ”,		

lapkričio	28	d.,	4	v.p.p.	Prisikėlimo	parapijos	
salėje	(1	Resurrection	Rd.	Toronto)	

Daugiau	informacijos:		
ilona.beres@gmail.com	ar	tel.	416-766-9959				

Įėjimas	-	laisva	auka.	
*Įeinant	prie	durų	reikės	parodyti	Covid-19	
vakcinavimo	pažymėjimą;	salėje	dėvėti	

kaukes,	dezinfekuoti	rankas,		
	išlaikyti	2-ų	m	atstumą.

DĖMESIO!!!	
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	2021	m.	pakvitavimų.		

						Taip	pat	LABAI	LABAI	PRAŠOME	
	aukas	pervesti,	atnešti	ar	atsiųsti		

ne	VĖLIAU	GRUODŽIO	30	D.		
	*Aukoti	galite:		
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.

  Artėja Kalėdų šventės. Ar 
pagalvojote, kaip pasveikinsite 
savo bendradarbius, draugus ir 
artimuosius šia proga? Tinklalapis 
tevzib.com rengia specialų 

šventinių sveikinimų puslapį. Jūsų  vieša 
sveikinimas bendradarbiams, artimiesiems ir 
draugams šiame puslapyje būtų ne tik maloni 
šventinė dovana artimiesiems ar klientams, 
bet ir finansinė parama Kanados lietuvių 
tinklalapiui tevzib.com. Daugiau informacijos 
rasite čia: https://tevzib.com/lt/kalediniu-
sveikinimu-kainorast is arba el .paš tu  
info@tevzib.com 
   Tevzib.com redakcija
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https://tevzib.com/lt/kalediniu-sveikinimu-kainorastis
https://tevzib.com/lt/kalediniu-sveikinimu-kainorastis
https://tevzib.com/lt/kalediniu-sveikinimu-kainorastis
mailto:info@tevzib.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	
		Ekonomas:	br.kun.	Raimundas	Bukauskas,	OFM	

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

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 
• 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%

B!STO
KREDITAS

1 METAMS

2.49%

2 METAMS

2.79%

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

GIC
4 MET"

5 MET"

2.00%

2.20%

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

