.

2 luty 2020
IV niedziela w ciągu roku
OFIAROWANIE PAŃSKIE

1118 North Noble Street
Chicago, IL 60642-4015
tel. 773 489 4140 ; fax: 773 489 5918
e-mail: parafia@trojcowo.com
strona internetowa: www.TROJCOWO.COM
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

9:00AM - 1:00PM & 2:00PM - 5:00PM.
W SOBOTY I NIEDZIELE BIURO JEST NIECZYNNE.
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA
CHRYSTUSOWCY:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Piotr Janas SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA
Sr. Jadwiga Kokolus MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
ORGANISTA :
Mariusz Pluta tel. 773 640 1379

„Teraz, o Władco,
pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec
wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

MSZE ŚW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am,12:15pm,
4:00pm, 8:00pm
MSZE ŚW. W TYGODNIU od poniedziałku do soboty
8:00am dodatkowo w każdą środę i piątek - 7:30pm
NABOŻEŃSTWA:
I środa miesiąca: Do Przeczystego Serca św. Józefa
o 7:30pm i w każdą środę po Mszy o godz. 8:00am.
I czwartek miesiąca : Godzina Święta o godz. 6:30pm
i nabożeństwo do św. Charbela o godz. 8:00pm
I piątek miesiąca: Nabożeństwo uwielbienia z prośbą
o uzdrowienie po Mszy św. o godz. 7:30pm
I sobota miesiąca: Nabożeństwo Maryjne z procesją światła
o godz. 6:30pm. Nowenna do MBN Pomocy: środa o godz.
7:30pm. Godzinki do NMP: niedziela o godz. 7:30am
Adoracja Najświętszego Sakramentu / Godzina Miłosierdzia
piątek i niedziela o godz. 3:00pm

WYDARZENIA W NASZEJ MISJI
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA
KONSEKROWANEGO
2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego
obchodzony jest też w Kościele katolickim
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,
ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Celem tego dnia jest szczególna refleksja nad darem
życia poświęconego Bogu, dziękczynienie i modlitwa za konsekrowanych. Kto świętuje 2 lutego?
Warto pamiętać, że nie każdy ksiądz jest osobą konsekrowaną, istnieje natomiast całkiem liczna grupa
świeckich konsekrowanych. Osoby konsekrowane to osoby, które w sposób szczególny poświęcają życie
Bogu. Łączy je konsekracja, która wiąże się ze złożeniem Bogu ślubów czystości oraz najczęściej również
ubóstwa i posłuszeństwa, choć zależy to od formy życia konsekrowanego. Specyfiką danej formy czy
wspólnoty mogą być również inne przyrzeczenia czy zobowązania.

Wszystkim, którzy oddali swoje życie Chrystusowi
i weszli w szczególną relację miłości przez czystość, ubóstwo
i posłuszeństwo, a zwłaszcza siostrom misjonarkom Chrystusa Króla
i księżom chrystusowcom, składamy najlepsze życzenia, światła
Bożego Słowa i mocy Chrystusa na każdy dzień posługiwania.

GRATULACJE
24 stycznia w szkole katolickiej Saints Cyril & Methodius w Lombard
odbył się turniej szachowy Illinois Catholic School Chess Championships.
W kategorii klas 4-5 pierwsze miejsce zajął ministrant z Trójcowa
Maksymilian Szymański wygrywając wszystkie partie.
Jego brat Karol Szymanski w kategorii klas 6-8 też był niepokonany
ale zajął drugie miejsce.

Prosimy o złożenie ofiary
na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2020
„Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat” Wiele rodzin z naszej misji
wkrótce otrzyma list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie
zobowiązania

finansowego

na

rzecz

Kwesty

Katolickiej.

W imieniu tych, którzy korzystają z posług duszpasterskich,
parafialnych i otrzymują pomoc finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Państwu za Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie Państwa odpowiedzi. Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspaniałe możliwości odpowiedzenia na
wezwanie Jezusa: „Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat”.
Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i programów w całej Archidiecezji, Kwesta Katolicka finansuje również posugi, które służą wielką pomocą duszpasterstwu naszej misji. Dzięki Kweście w naszej misji finansowana jest na przykład dopłata na wyjazd młodzieży na “Holy Fire”. Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od Boga, powinniśmy
równocześnie zastanawiać się nad sposobem okazania wdzięczność za otrzymane dobro. Państwa finansowe wsparcie
dzieł naszej misji, archidiecezji i Kościoła na świecie jest jednym ze sposobów wyrażenia tej wdzięczności. Prosimy o hojne
wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej 2020 r.

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 2 luty - IV Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Zofii i Henryka
z okazji 49 rocznicy ślubu
10:00am † Irena Karwowska w 1 rocznicę śmierci
12:15pm †† Stanisław Mazur w 4 rocznicę śmierci
i Stanisława Mazur w 14 rocznicę śmierci
4:00pm † Weronika Dąbrowska
8:00pm † Damian Wójcik - 8 gregorianka
Poniedziałek - 3 luty - błogosławieństwo gardeł
8:00am † Damian Wójcik - 9 gregorianka
8:00am † Tadeusz i za dusze w czyśćcu cierpiące
7:30pm O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
Wtorek - 4 luty
8:00am O Boże błogosławieństwo z podziękowaniem
za otrzymane łaski dla Anny i Józefa Gąsior
z okazji 59 rocznicy ślubu
8:00am † Damian Wójcik - 10 gregorianka
8:00am wolna
8:00am wolna
Środa 5 luty św. Agaty - błogosławieństwo chleba i soli
8:00am O Boże błogosławieństwo
dla Michael Sas i Pawła Świerczyńskiego
8:00am † Damian Wójcik - 11 gregorianka
8:00am † Józef Brzeziński
7:30pm Intencje Zbiorowe
Czwartek 6 luty
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Konrada Śnieżka
8:00am † Damian Wójcik - 12 gregorianka
7:30pm † Edmund Sąsiadek w 3 rocznicę śmierci
Piątek 7 luty
8:00am † Damian Wójcik - 13 gregorianka
8:00am † Anna Czaja w 1 rocznicę śmierci
8:00am wolna
7:30pm † Józef Wróbel w 14 rocznicę śmierci
Sobota 8 luty
8:00am O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka
i mamy oraz o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny
8:00am † Damian Wójcik - 14 gregorianka
Niedziela - 9 luty - V Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla Oli Sankowskiej z okazji 14 urodzin
10:00am † Karol Dzielski
12:15pm O Boże błogosławieństwo dla Anabelli i Mayi
Opałka z okazji urodzin
12:15pm † Damian Wójcik 15 gregorianka
4:00pm †† Jan, Maria, Adolf Misizszek,
†† Wiktor, Władysław Bryła
8:00pm † Ilona Karwowska w 1 rocznicę śmierci

TRÓJCOWO.COM
LEKTORZY NA NIEDZIELĘ- 9 LUTEGO 2020
8:00am

A. Kowalski, B. Pys, A. Obodzińska

10:00am

B. Eźlakowski, L. Drozdowski, D. Eźlakowska

12:15pm

M. Plewa, O. Bigos, P. Majewski

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież
PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA
NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO
SERCA ŚW. JÓZEFA -5 luty

Nabożeństwo ku czci św. Józefa,
godz. 7:30pm . Po Mszy św. spotkanie
mężczyzn św. Józefa.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. CHARBELA
6 luty- czwartek

6:30pm - Godzina Święta
7:30pm - Msza św. Po Mszy św.
nabożeństwo namaszczenia olejami św.
Charbela.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
I NABOŻEŃSTWO UWIELBIENIA
Z PROŚBĄ O UZDROWIENIE - 7 luty

7:30pm - Msza św. i nabożeństwo uwielbienia
z prośbą o uzdrowienie.
Po Mszy św. Jerycho Różańcowe kończy
Msza św. o godz. 8:00am w sobotę.
UWAGA!!! MINISTRANCI I MŁODZIEŻ
PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA

Zapraszamy w Pierwsze
Czwartki miesiąca, najbliższe już
6 lutego 2020, wszystkich
ministrantów wraz z rodzicami
oraz młodzież przygotowującą się
do przyjęcia sakramentu
bierzmowania na Godzinę Świętą- 6.30pm podczas której
modlimy się o święte powołania kapłańskie i zakonne oraz
na Msze Świętą ministrancką. Po Mszy nabożeństwo ku
czci św. Charbela i krótkie spotkanie księdza Piotra
z rodzicami ministrantów. Natomiast młodzież
bierzmowana będzie miała spotkanie z księdzem
Mariuszem w salce kardynała Hlonda.
W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚW.

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi
na cykl 10 kazań katechizmowych o 10
przykazaniach Bożych. które odbywają
się podczas Mszy św.o godz. 12:15 pm.

ŻYCIE MISJI

TRÓJCOWO.COM
WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 26 stycznia 2020

$ 6,380.00
Tygodniowy budżet $ (11, 422.00 )
Deficyt ($ 5,042.00)

Rola rodziny w nauczaniu Jana Pawła
W uchwale sejmowej ustanawiającej rok 2020 Rokiem
Świętego Jana Pawła II przypomniano, że św. Jan Paweł
II będąc jeszcze pośród nas mówił, że chciałby zostać
zapamiętany jako „papież rodziny”. „Nieustannie
podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu, gdyż
jest szkołą cnót społecznych stanowiących o życiu
i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił
centrum swojego nauczania troskę o rodzinę i słowem
oraz przykładem uczył, jak ważna jest tradycyjna
rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina,
która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości.
Jakże przejmujące są Jego słowa: O jakże bardzo pragnę,
ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej
rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem
silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia
i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym
środowiskiem życia i miłości” – zaakcentowano.
TRZECIE ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
W najbliższym czasie do przyjęcia sakramentu
małżeństwa przygotowują się:
Bartłomiej W. Bienias & Monika M. Halun
Polecajmy ich naszym modlitwom.

Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie bieżących
wydatków to równowartość́ jednej godziny
wynagrodzenia.
REMONT BUDYNKU POLSKIEJ SZKOŁY:
Koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $ 62,655.00
Do zebrania pozostało - $ 37,345.00

Nasza parafia na stronie: www.trojcowo.com
posiada możliwość składania
ofiar on-line.
Ofiary on-line w styczniu: $ 595.00
„Bóg zapłać” za nieustanne finansowe
wsparcie Trójcowa.
Thank you for your generosity!
Please remember Holy Trinity Church
in your will.
LECTIO DIVINA
Zapraszamy na niedzielne
spotkanie ze Słowem Bożym
Lectio Divina podczas tych
spotkań zgłębiać będziemy
niedzielną Ewangelię oraz wysłuchamy homilli ojca
świętego Jana Pawła II w orginale. Spotkania odbywaja
się w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 4:00pm.
w salce kardynała Hlonda.

SKARBY TRÓJCOWA
przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty kościoła włączona została:
Klaudia Niemiec
Nowoochrzconej, rodzicom, rodzicom
chrzestnym gratulujemy i życzmy,
aby własnym życiem dawali przykład
chrześcijańskiego życia.
W naszej wspólnocie witamy nowych parafian:
Maksymiliana i Katarzynę Berkowicz
Życzymy wiele łask pośród nas.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie do wieczności
odeszeli:

śp. Stanisław Bober
śp John Czopor
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Rodzinie zmarłych składamy wyrazy współczucia.

NAJNOWSZY NUMER
MIŁUJCIE SIĘ
W nim znaleźć można wiele
ciekawych artykułów i świadectw,
takich jak:
*Narodzenie Jezusa Chrystusa jest fundamentem wolności
i demokracji
*Promieniowanie miłości – adoracja eucharystyczna to
najcenniejszy czas w życiu.
*Pan Jezus obecny w Hostii naprawdę przemienia
i uzdrawia.
*Szukając duchowego sensu i pocieszenia Esther została
buddyjską mniszką. W końcu jednak odnalazła Jezusa.
*Ich synek miał urodzić się z licznymi wadami, więc lekarze
proponowali aborcję. Rodzice postawili na życie. Dziecko
urodziło się zupełnie zdrowe!
*Pięć kamieni – Matka Boża mówi, co jest najskuteczniejsze
w walce z siłami zła: Eucharystia, spowiedź, Pismo św.,
post i modlitwa.

WYDARZENIA
PODZIĘKOWANIE
Rodzicom z klasy IVa naszej Polskiej Szkoły dziękujemy
za przygotowanie i poprowadzenie kawiarenki
w niedzielę 26 stycznia 2019 r.
Dochód z kawiarenki wyniósł $ 1,304.00
i w całości przeznaczony został na remont dachu szkoły.

ŚWIĘTY BŁAŻEJ - PATRON
CHORÓB GARDŁA
3 lutego- poniedziałek
Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta
położonego na terenie dzisiejszej Turcji umarł około 316 roku. Za jego
wstawiennictwem
prosimy
Boga
o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru
mowy. W poniedziałek 3 lutego zapraszamy na Msze św,
o godz . 8:00am i 7:30pm. Podczas, których wierni
otrzymają błogosławieństwo połączone z prośbą
o zachowanie od chorób gardła i języka.
Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa
i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła

V FESTIWAL ZUP
NA TRÓJCOWIE
23 lutego - niedziela
Już po raz piąty chcemy
kontynuować tę inicjatywę,
która została bardzo
pozytywnie przyjęta przez większość parafian.
Zapraszamy wszystkie grupy działające przy Trójcowie
do zaangażowania się w Festiwl Zup.
Bądźmy tego dnia razem i cieszmy
się polskimi smakami.
Przedstawicieli poszczególnych grup lub osób
indywidualnych prosimy o zgłaszanie zup do konkursu
do niedzieli 16 lutego.
Kontakt z Andrzejem W. 847 571- 5517

BILETY NA KONCERT
ZESPOŁU
GOLEC uORKIESTRA
odbędzie się w niedzielę
9 lutego 2020
w Copernicus Center o godz. 6:00pm,
Bilety są do nabycia w biurze parafialnym lub w zakrystii.
Cena biletu- osoby dorosłe $ 55.00
Dzieci do lat 12-stu $ 45.00

GRUPY
WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim- kontakt 773-849-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm. prowadzą
Eliza i Arkadiusz Góreccy
Schola dziecięca „Dzieci Pana Boga” - niedziela po Mszy
o godz.12.15 pm.
Duc in Altum - spotkania młodzieży studenckiej i pracującej
odbywają się co dwa tygodnie w niedziele, godz. 6:00pm
opiekun ks. Piotr
Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca,
godz. 9:00pm - odpowiedzialna Danuta Grabiec
Katecheza dla dorosłych -Lectio Divina w każda niedzielę
po Mszy św.o godz. 4:00pm - prowadzi Danuta Grabiec
Dziecięce Koła Żywego Różańca- I niedziela po Mszy św.
o godz.12:15pm
Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca,
godz. 6:30pm- odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
Lektorzy opiekunks. Mariusz Lis SChr
Marszałkowie- odpowiedzialny Jan Kandefer
Lajkonik
• Grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm.
odpowiedzialna Halina Misterka
• Mały (10-13 lat) - środa, godz. 6:30pm- odpowiedzialna
Małgorzata Łyda
• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota,
godz. 1:00pm- dpowiedzialna Małgorzata Łyd
Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30pm.
Prowadzi ks. Proboszcz
Ministranci - sobota godz. 1:00pm. Prowadzi ks. Piotr
Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz. 6:30pm.
Młodzież
• Laboratorium wiary - Spotkania dla młodzieży szkolnej
pierwszy czwartek miesiąca 8:30pm.
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota,
godz. 9:00-1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz;
Dyrektor - Maria Baran
Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00pm -1:00pm. Koordynator - s. Jadwiga
Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
Rycerze Miłosierdzia Bożego - II niedziela,
godz. 3:00pm i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne,
godz. 5:00pm -prowadzi Danuta Grabiec.
Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
opiekunowie: ks. Mariusz i Stanisława Ochwat
Instytut Dziedzictwa Polskiego - III niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy,
godz. 4:00pm, sobota, godz. 12:00pm-3:00pm;
niedziela, godz. 11:15am- 12:15pm., odp. - Andrzej Zgiet
Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15pm - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
Wspólnoty Domowego Kościoła
Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela miesiąca,
godz. 1:30pm. Prowadzi ks. Piotr
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm.
opiekun ks. Piotr
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm - prowadzi
Marzena Włosek
Wspólnota Anonimowych Alkoholików - spotkania
w poniedziałki, godz. 8:30pm, sala kard. Hlonda
wejście od Groty Matki Bożej.
Dziecięca Sekcja Szachowa sobota 1:00pm-3:00pm
prowadzi Jan Góra.

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

Medical Alert System

Best Work

$29.95/Mo. billed quarterly

Best Rate

SZKOLENIE NA NOSZENIE BRONI (CCL)
POLSKI POLICJANT, LICENCJONOWANY INSTRUKTOR
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Satisfaction

(773) 741-5661 lub
www.instruktorstrzelania.com

Guaranteed As

“Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”

We Do All

Patronize One of Our Advertisers

CALL BY 12/31 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%
LABOR*

*After 12/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor.
Does not include cost
of material.
Offer expires 3/31/20.

Lic# 055-026066

773-471-1444

• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad” Say Good-bye to Clogged Gutters!
and Present It The Next Time You

Our Own Work
$$ Parishioner Discount $$

• One Free Month

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. Offer sponsored
by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. Company procures, sells,
and installs seamless gutter protection. This offer is valid for homeowners
over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both
cohabitating persons must attend and complete presentation together.
Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for
this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a Company in-home
consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that
Company may substitute a gift of equal or greater value if it deems it
necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United
States Mail within 21 days of receipt of the promotion form. Not valid in
conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice
prior to reservation. Expires 3/31/20.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

Toll Free 1.877.801.8608

• LeafGuard®
is guaranteed
never to clog or
we’ll clean it for
FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out
leaves, pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder
to clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not
a flimsy attachment

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your
home, or we’ll clean your
gutters for free.

Get it. And forget it.®
WHY IS IT
A man wakes up after sleeping
under an ADVERTISED blanket
on an ADVERTISED mattress
and pulls off ADVERTISED pajamas
bathes in an ADVERTISED shower
shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap
puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup
of ADVERTISED coffee
drives to work
in an ADVERTISED car
and then . . . .
refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor
he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

3924 W. Fullerton
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

(CST 2117990-70)

Fullerton Health Center
• Family Healthcare • Behavioral Health
• Insurance/Financial Assistance
*Bring this ad to this location for a free giveaway
Call 773-276-2229 or visit www.primecarehealth.org

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

