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 Krikščioniškoji tauta visada bus tas „mažasis 
likutis“ tarp milijardų žmonių, gyvenančių šitoje 
žemėje, tačiau galintis kaip mažas gabalėlis raugo 
pakeisti visą masę. Tikroji Kristaus meilė ir mažus 
padaro galingus dėl Dangaus Karalystės.  
 Šį sekmadienį noriu su jumis pasidalyti ir kartu 
kviečiu atkreipti dėmesį į keturis svarbius dalykus, 
apie kuriuos ir kalba šiandienos Evangelija. 
 Pirma: Jėzus sako: „Jums duodu naują įsakymą...“ 
Kodėl šis įsakymas yra naujas, jei žmonės nuo 

seniai vieni kitus myli? Daugelis iš jų tai daro neįtikėtinai nuostabiai, suteikdami pasauliui 
šviesos ir jaukumo. Kodėl reikia įsakyti „mylėti“? Juk forsuota, dirbtinė, nenatūrali meilė yra tik 
kaukė. Kodėl mylėti? Nes myli pats Dievas. Gyvenimo įstatymas, pagal kurį gyvename arba 
esame kviečiami gyventi, yra ne kas kita kaip tik veikimas Dievo būdu. Jono laiške skaitome: 
„Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo“ (1 Jn 4, 10). Vienintelė vieta, 
iš kurios gali kilti meilė, yra patirtis, būti mylėtam ir leistis dabar Dievo būti mylimam. 
 Antra: Jėzus nesako, kad jūs mylėkite, bet „mylėkite vieni kitus“, - mylėkite visus! 
Tikrasis krikščionis negali mylėti teisius arba neteisius, turtingus arba vargšus, artimus arba 
tolimus... Privalo mylėti visus! 
 Trečia: Jėzus sako: „Mylėkite taip, kaip aš jus mylėjau.“ Krikščionybės naujumas nėra 
meilė, bet konkreti meilė – Kristaus meilė. Jo meilė yra konkreti, pvz., kada plauna mokiniams 
kojas; kada kreipiasi į išdaviką Judą: „Bičiuli“; kada meldžiasi už tuos, kurie Jį nužudė: „Tėve, 
atleisk jiems, nes jie nežino...“; kada verkia mirusio savo draugo ir t. t. 
 Ketvirta: Pagal Joną, ši meilė yra dovana. Pagal biblinę tradiciją, įstatymas yra dovana. 
Jei norime būti panašūs į Jėzų veikimu ir galybe, meilė turi gimti iš dovanos. Tik taip galiu mylėti 
besąlygiškai. 
 Linkiu atidaus Dievo Žodžio klausymosi ir turiningo sekmadienio savo parapijoje! 

kun. Vygintas Gudeliūnas   Bernardinai.lt archyvas

  ALELIUJA

PRISIKĖLIMO	PARAPIJOS	ŽINIOS	
Nr.	20	(3442)	Gegužės	15	d.	2022	

V	VELYKŲ	SEKMADIENIS	-	C

Sekmadienio  Šv. Mišios 

			9	v.r.					†Giedrę	Gillespie		 	 	 	 	 	 (A.V.Levišauskai)	 	
		11	v.r.				už	gyvus	ir	mirusius	parapijiečius		
	 			prašant	Ukrainai	ir	pasauliui	taikos	
	 			Novena	už	gyvas	ir	mirusias	Mamas	
	 			†Mariją	Matusevičienę		(24	m.)	 	 	 	 (šeima)	
	 			prašant	sveikatos	Stellai	Gruchalla			 	 	 (sesutės)	
	 			už	Gendrėnų	ir	Laurinavičių	šeimos	mirusius		 	 (L.D.Laurinavičiai)	
	 			†Moniką	Povilaitienę		 	 	 	 	 (B.Kazlauskas)	 	
	 			†Genovaitę	Budreckienę		 	 	 	 	 (dukra	su	šeima)	
	 			†Joną	Dirmantą		 	 	 	 	 	 (D.Sužiedelienė)	
	 			†Daivą	Vorps		 	 	 	 	 	 (T.Bartkuvienė)	
		 			†Aldoną	Kuolienę	(19	m.)	 	 	 	 	 (sūnus)	 	
		 			†Elvyrą	ir	Juozą	Vosylius		 	 	 	 	 (dukra	Brigita)

Gegužės 29 d., 
sekmadienį,  

bus pavasarinis bendras 
KAPŲ LANKYMAS  
Šv. Jono lietuvių 

kapinėse Anapilyje. 
10:30 v.r. ir 2 v.d. 
Mišiose Lietuvos 

kankinių šventovėje 
melsimės už visus 

mirusius. PIETŪS bus 
parduodami lauke prie 
Muziejaus salės durų 
(prie „D“ salės) nuo  
10 v.r. iki 4 v.d. Bus 

cepelinų, kugelio ir dešrų 
su kopūstais.  

Vieno valgio kaina $12, 
maisto iš anksto  

užsakyti nereikia.
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“Ateities	fondas”	-		$	330,129	

DĖKUI		JUMS…

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

2022	m.	gegužės	8	d.	rinkliava			
Parapijai	(41	vokelyje)	-	$	2,020	

Be	vokelių	-		$	35	
Per	bankus	-	$	1,700	
eTransfer	-	$	240	

†Marytės	Žižienės	ir	†Viktutės	Stanionis	
atminimui	šeima	aukojo	$	300	

†Marytės	Žižienės	ir	†Viktutės	Stanionis	
atminimui	paaukota	$	1,400	Ukrainai	

DĖKUI	remiantiems	parapijos	veiklą

ŠIOS	SAVAITĖS	ŠV.	MIŠIOS			
PIRMADIENIS	 (gegužės	 16):	 7	 v.v.	 Novena;	
†Ireną	ir	Henriką	Matušaičius	(R.J.Balaišiai);	
ANTRADIENIS	 (gegužės	17):	 7	 v.v.	 už	 gyvus	 ir	
mirusius	geradarius;	Novena;	
TREČIADIENIS	 (gegužės	 18):	 7	 v.v.	 Novena;	
prašant	Dievo	palaimos	Jūrai	(NN);	
KETVIRTADIENIS	 (gegužės	19):	 7	 v.v.	Novena;	
†Eugenijų	 Čuplinską	 (šeima);	 †Birutę,	 Juozą	 ir	
Juozą	Tarnauskus	(G.Mickevičienė);	
PENKTADIENIS	 (gegužės	 20):	 7	 v.v.	 Novena;	
†Leoną	 Norvaišą;	 Norvaišų	 ir	 Ramanauskų	
šeimos	mirusius		(Norvaišų	šeima);		
ŠEŠTADIENIS	 (gegužės	 21):	 9	 v.r.	 Novena;	
†Teresa	 ir	 Leo	 Pereira	 (sūnus);	 5	 v.v.	 “Vilnius	
Manor”;	
SEKMADIENIS	 (gegužės	 22):	 9	 v.r.	 †Juzefą	 ir	
Joną	Vizgirdas	(B.Kuncevičius);	11	v.r.	už	gyvus	
ir	 mirusius	 parapijiečius;	 Novena	 už	 gyvas	 ir	
mirusias	 Mamas;	 †kun.Kazimierą	 Kaknevičių	
(šeima);	 †Katariną	 ir	 Juozą	 Ališauskus	
(D.J.Didžbalis);	†Rasą	Berentienę	(G.Kobelskis);	
† Joną ,	 Albiną	 ir	 dr.S ig i tą	 Kazlauskus	
(V.V.Ba l iūna i ) ;	 †Leokad i j ą	 Nevu l i enę	
(D.Sužiedelienė);	 †Marią	 “Esa”	 Pabedinskas	 -	
Fisher	 (O.Dirmantas);	 †Algį	 Vaišnorą	 ir	 Daivą	
Vorps	 (G.Laurinaitis);	 †Eligijų	 ir	 Oną	 (50	 m.)	
Narušius	(R.J.Karasiejai).

TAIKA UKRAINAI!
Paramą Ukrainos žmonėms, kenčiantiems 

nuo karo smurto, galite aukoti:                                             
1) aukoti perduodant per Lietuvos 

Mažesniųjų Brolių Ordiną (Pranciškonus):                                                   
        rašant čekius: Franciscan Fathers, 

Memo: Ukraina;

Kviečiame pagal išgales padėti
 broliams ir sesėms ukrainiečiams.

	Šv.	Mišiose	gieda:	
9	v.r.	-	Jaunimas	

			11	v.r.	-		choras	“Nonetas”	
	vargonininkė	-	Ilona	Beres

Šv.	Bernardo	malda	
ATSIMINK,	maloningoji	Mergele	Marija,	

	jog	amžiais	nėra	girdėta,	kad	apleistum	bent	vieną,	
	kas	bėga	prie	tavęs,	šaukiasi	tavo	pagalbos		

ir	prašosi	užtariamas.		
Šitokio	pasitikėjimo	kupini,	ir	mes	skubame	prie	tavęs,		

Mergelių	Mergele	ir	Motina!	Mes	einame		
pas	tave	ir	būdami	nusidėjėliai	su	gailesčiu		

puolame	prie	tavo	kojų.		
Tu,	įsikūnijusio	Žodžio	Motina,	nepaniekink	mūsų	žodžių,	

	bet	maloningai	išgirsk	ir	išklausyk.	Amen

Mieli Toronto lietuviai!
  Visi Toronto  bei jos apylinkėse  gyvenantys lietuviai 
yra  raginami  paremti lietuvybę,  bendruomeninę veiklą, 
sumokant $20 Toronto KLB solidarumo-nario mokestį. 
  Mokestis bus renkamas Prisikėlimo parapijos bažnyčios 
prieangyje šį sekmadien į , gegužės  15 d. Taip pat 
galima  susimokėti e-transfer  torontoklb@gmail.com arba 
lietuvių kredito kooperatyvuose: RCU sąsk.nr. 1132161 / Parama – 
sąsk.nr. 443. Susimokant kredito  kooperatyve, labai svarbu 
parašyti Jūsų vardą ir pavardę, pažymėti transakcijos eilutėje. 

Toronto KLB valdyba iš anksto Jums dėkoja už paramą.

MIRTIES	PRANEŠIMAI	
		†DAIVA	VORPS,	71	

Lankymas	-	Prisikėlimo	parapijos	bažnyčioje	birželio	8	d.,	10	v.r.	
Laidotuvių	Šv.Mišios	11	v.r.	

†JOANA	KURIENĖ,	99	
Paliko:	vaikus	Joaną,	Paulių	(Rasa),	Virginiją	(Liną),	Rūtą	
(Daniel),	anūkus	Tomą	(Vija),	Dainą	(Brady),	Vaivą	(Matą),	
Darių,	Viktorą	(Erika),	Eleną,	Kristiną	(Chelsea),	Aleksą,	

proanūkus	Sigitą,	Emą,	Liam,	Kariną	ir	brolį	Sigitą	su	šeima.	
Laidotuvių	Šv.Mišios	-			

Privačios,	Prisikėlimo	parapijos	bažnyčioje.	

Amžiną	atilsį	duok	mirusioms,	Viešpatie.

http://gmail.com/


Prisilietimas	prie	Dievo	pasaulio	
	 Dievas	visada	yra	šalia	žmogaus.	 Ir	mes	gyvename	Dievo	pasaulyje.	Tik	kartais	to	nejaučiu.	
Žemė	–	tremties	vieta,	bet	Dievas	čia	atėjo.	Atsinešdamas	savo	pasaulį.	Dovanodamas	malones.	
Kviesdamas	 gyvenimą	 susieti	 su	 Juo.	 Su	 Dievu,	 Kuris	 yra	 mano	 gyvybės	 palaikytojas	 čia	 ir	
amžinybėje.	
	 Kai	atsiveriu	Dievui,	atsiveriu	ir	Jo	pasauliui.	Prisiliečiu	prie	Dievo	slėpinio.	Ieškodama	Dievo	
atrandu	gyvenimą	Jo	pasaulyje.	Aš	galiu	surasti	Dievą,	nes	Jis	atėjo	pas	mane.	Pas	kiekvieną	sielą	

–	net	pas	tą,	kuri	Dievo	nelaukė.	Dievas	atėjo	atsinešdamas	savo	pasaulį,	vertybes,	pagal	kurias	kuriame	savo	gyvenimą.	
	 Viešpats	 atėjo	 be	 triukšmo,	 labai	 tyliai.	 Netrukdydamas.	 Atėjo	 į	 žmogaus	 pasaulį,	 kuris	 buvo	 šaltas,	 nes	 buvo	
neatvertos	žmogaus	širdies	durys.	Ir	Dievas	tas	duris	atidarė.	Atidarė	įleisdamas	savo	pasaulio	dvasią.	
Ir	aš	prie	Dievo	pasaulio	prisiliečiau.	Įžengusi	į	Betliejaus	erdvę,	prisiliečiau	prie	dieviškojo	Kūdikio,	Kuris	atvėrė	naują	erą	ir	
pažadino	mano	širdį.	Čia,	prie	gulinčio	ėdžiose	Jėzaus,	mano	širdis	surado	Dievą	Jo	pasaulyje.	Dievas	padovanojo	save.	 Ir	
pakeitė	mane.	Mano	širdis	atpažino	savo	Dievą.	Tokį	neapgintą.	
	 Neapginta	Meilė.	Aš	prisiliečiu	prie	 jos	 ir	patenku	 į	Dievo	pasaulį.	Čia	–	prie	 Jėzaus	ėdžių.	 Tas	mažytis	 stebuklas,	
gulintis	ėdžiose,	leido	pažinti	Jį,	Dievą.	Aš	ateinu	čia,	nes	mano	širdis	nebetelpa	ribotame	pasaulyje.	Mažas	Viešpats	atnešė	
didelį,	platų	pasaulį.	Ir	aš	prisiliečiau	prie	Dievo	pasaulio	jau	pirmosiomis	Viešpaties	gimimo	akimirkomis.	Pasitikau	Dievą,	
nes	man	Jo	trūko.	Viešpatį	atpažinau	iš	karto.	Dėl	Jo	meilės	ir	mažumo.	Dėl	Jo	pasaulio	tobulumo.	Įėjau	į	Dievo	pasaulį	kaip	
kviečiama	viešnia.	Ir	pasilikau	jame.		
	 Daug	 nuostabių	 dalykų	 surandu	 Dievo	 pasaulyje.	 Kiekvienas	 prisilietimas	 prie	 Dievo	 pasaulio	 atneša	 atradimų	 ir	
kartu	begalybės	pojūtį.	Begalybės,	kuriai	priklausau	ir	aš.	Ir	toje	begalybėje	sutinku	jos	Kūrėją,	vis	atnaujinantį	mano	širdies	
kraštovaizdį.	Dievo	pasaulio	ieškau	visur	–	kituose	ir	savyje.	Savo	vienatvėje.	Vienatvės	tyloje	aš	išgirstu	Dievo	atodūsį.	Lyg	
palengvėjimo.	Lyg	apleistumo.	Kai	pasirenku	Dievo	pasaulį,	Jis	prisikelia	mano	širdyje.	Lyg	mirties	ir	nebūtų	buvę.	
	 Dievo	pasaulyje	nėra	mirties.	Yra	Dievas	ir	žmogus.	Ir	jų	tarpusavio	santykiai,	gimstantys	po	kiekvieno	mano	teisingo	
pasirinkimo.	Geram	pasirinkimui	nuolat	ruošiu	savo	širdį	ir	protą,	mintis.	Nes	tai	lemia	mano	dabartį	ir	ateitį.	Lemia	mano	
amžinybę.	 Lemia,	 ar	 atrasiu	 Dievo	 pasaulį.	 Ieškodama	 Dievo	 pasaulio,	 ieškau	 Dievo	 pėdsakų	 ir	 keliauju	 istorijoje	 per	
Viešpaties	gyvenimą	žemėje.	
	 Šiuo	metu	sutinku	Viešpatį	Šventajame	Rašte	su	Jo	pamokymais	ir	neginčijamomis	tiesomis.	Ta	tiesa	atveda	mane	į	
Dievo	pasaulį	be	kelionės	vingių	ir	paklydimų.	Nubrėžta	linija.	Nurodyta	kryptis.	Dievo	Dvasios	Šventajame	Rašte	įkvėpta,	aš	
vis	iš	naujo	atrandu	Dievo	savybes,	kurios	atskleidžia	Dievo	pasaulio	unikalumą	ir	nepakartojamą	to	Dievo	pasaulio	žavesį.	
Dievas	gyvena	tarp	Šventojo	Rašto	žodžių	ir	įkvepia	sielas	ieškoti	Dievo	pasaulio	išsiveržiant	iš	savo	ribotumo	ir	nuodėmės.	
Nuodėmės,	per	kurią	Viešpats	mirė	ant	kryžiaus.	
	 Kryžius	yra	tikrovė	–	ir	dabarties	tikrovė	taip	pat.	Tai	taip	pat	Dievo	pasaulis.	Ir	kryžius	yra	neatsiejama	jo	dalis.	Be	
Viešpaties	kryžiaus	Dievo	pasaulis	buvo	netobulas,	neišgyventas	ir	be	prisikėlimo.	Aš	prisiliečiu	prie	kryžiaus	–	prisiliečiu	ir	
prie	 Dievo	 pasaulio.	 Viešpaties	 malda	 Alyvų	 sode	 primena,	 kaip	 svarbu	 pasirinkti	 Dievo	 valią.	 Net	 jei	 tai	 būtų	 kryžius.	
Atsisakyti	Dievo	siųsto	kryžiaus	–	tai	atsisakyti	eiti	su	Dievu.	Nusisukti	nuo	laimingos	amžinybės	kelio.	
	 Amžinybės	kelio	pradžia	–	tai	Viešpaties	kryžiaus	kelias.	Būna,	kai	aš	noriu	tą	kryžiaus	kelią	paneigti,	paneigti	kančią,	
nes	ji	skaudžiai	paliečia	ir	mane.	Bet	taip	paneigčiau	ir	prisikėlimą.	Nuo	kryžiaus	sunkumo	Viešpats	parpuola	po	kryžiumi.	
Parpuola,	kad	aš	atsikelčiau.	Viešpats	eina	su	kryžiumi	Tėvo	nurodytu	keliu.	Eina	į	savo	mirties	vietą	ir	prisikėlimo	stebuklą.	
	 Viešpaties	 prisikėlimas	 yra	 taip	 pat	 Dievo	 pasaulio	 dalis.	 Čia	 randu	 atsakymus.	 Apie	 Dievo	 galybę	 ir	meilę.	 Apie	
Dievo	nemirtingumą.	Apie	Dievo	amžinumą.	Jėzaus	Kristaus	prisikėlimas	kalba	apie	Dievo	pasaulio	kitoniškumą	ir	tai,	kad	
mirtis	yra	pavaldi	Dievui.	Mirtis	neturi	galios.	Nediktuoja	savo	sąlygų	ir	paklūsta	Dievui.	Viešpats	mirė	ir	prisikėlė	dėl	manęs,	
kad	aš	prisikelčiau	ir	patekčiau	į	Dievo	pasaulį.	Pirmiausia,	kad	prisikelčiau	iš	nuodėmių,	atsisakyčiau	blogio	ir	pasirinkčiau	
Dievo	pasaulį.	Mažiausias	prisilietimas	prie	Dievo	pasaulio	nuramina	mano	širdį,	sustiprina	tikėjimą.	
	 Nuo	amžių	Dievas	laukė	manęs	savo	pasaulyje.	Palikusi	savo	nuodėmes	atrandu	naują	tikrovę,	prisiliečiu	prie	jos	ir	
žinau,	kad	joje	pasiliksiu.	Būti	Dievo	pasaulyje	–	tai	būti	be	kaltės.	Būti	Dievo	palaimintai.	Būti	vienintelei	su	tokia	širdimi,	
kurią	 išsiugdžiau	per	visą	gyvenimą.	Mūsų	visų	širdys	yra	vienintelės.	Niekas	negali	pakartoti	mano	meilės	Dievui.	Niekas	
negali	nueiti	kelio	pas	Dievą	tuo	pačiu	žingsniu	ir	nėra	tokios	pat	minties.	Nėra	tokio	pat	ištarto	žodžio	niuanso.	Nėra	tokio	
pat	gyvenimo,	nėra	tokio	paties	ilgesio.	Nėra	tokios	pačios	meilės.	Viskas	yra	savita	ir	nepakartojama.	
	 Ir	ta	Dievo	meilė	lydi	mane,	saugodama	nuo	neteisingų	pasirinkimų	ir	bėgimo	nuo	Dievo	tikrovės.	Aš	netelpu	savo	
pasaulyje.	 Jis	 ribotas	 ir	 ankštas.	 Tokiame	 pasaulyje	 aš	 netobulėju,	 nematau	 savo	 sielos	 galimybių	 lyg	 pradžia	 liktų	
pradiniame	 taške.	 Stovėdama	 kryžkelėje,	 nežinau,	 kokį	 kelią	 pasirinkti.	 Čia	 aš	 neišaugu	 iš	 kūdikystės	 rūbelių	 ir	 mąstau	
vienodai.	Nesugebu	priimti	sprendimų,	galinčių	keisti	mano	elgseną	ir	širdį.	Savo	ribotame	pasaulyje	aš	nesutinku	Dievo.	
	 Ir	 tada	 sudedu	 rankas	 maldai,	 kad	 Dievo	 padedama	 rasčiau	 kryptį	 į	 Dievo	 pasaulį.	 Kad	 prisiliesčiau	 prie	 Dievo	
pasaulio	su	viltimi	jame	pasilikti.	Su	viltimi	pasitikti	savo	prisikėlimą.	Dievo	pasaulyje.



Parapija	nėra	atsakinga	už	užsakytas	reklamas	ar	skelbimus

Lina	Kuliavas	-	Sales	Representative	
Royal	LePage	Real	Estate	Services	Ltd.,	

Brokerage	
bus	416-762-8255;		cell	416-616-1600	

lina@kuliavas.com

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.			

Rašant	čekius:	Resurrection	Parish,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO:	auka	parapijai	ar	Mišioms.	

		Čekius	rašant:	Franciscan	Fathers,	pasirenkant	kam	
aukojate	MEMO	rašant:	Ateities	fondui,	vienuolynui,	
remontams,	Alkaniems,	Sielovadai,	stovyklai	“Kretinga”,	

Onkologijos	centrui	Klaipėdoje.

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

sutton group-admiral  realty inc., Brokerage 416.236.6000
Tel. tiesiogiai: 416.568.1604

Padësiu greitai ir gerai parduoti ar nupirkti namà ar butà.
JURGIS KULIE–IUSMielai ir sà˛iningai patarnausiu
Jerzy Kulesza M.Eng., Sales Representative

     kuleza@sympatico.ca

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

