.

23 lutego 2020
VII niedziela w ciągu roku

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

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”.
A Ja wam powiadam
Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę,
odstąp i płaszcz
Słyszeliście, że powiedziano:
„Będziesz miłował swego bliźniego”
, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się
stali synami Ojca waszego,
który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
jest Ojciec wasz niebieski.

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
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

SŁOWO ŻYCIA
CODZIENNA ŚWIĘTOŚĆ
Dla niektórych świętość to
klęczenie godzinami ze
złożonymi rękoma, nabożna
mina, oczy skierowane ku
górze. Dla innych to sposób życia, postępowania, stan, który
warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu.
Dla nas, chrześcijan, to nasza broń przeciw złemu
traktowaniu, złorzeczeniu, a także obojętności,
zawłaszczaniu naszego życia osobistego przez tych, którym
solą w oku jest nasza wiara, nasza postawa, nasze istnienie.
Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej
społeczności Izraela, a tym samym nam, słowa: „Bądźcie
świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”
Te znamienne słowa trzeba rozumieć w sposób właściwy.
Nie chodzi tu o świętość na pokaz, lecz o zasady
postępowania, które świadczą, że człowiek jest
sprawiedliwy, nie szuka sporów i nienawiści.To także
ukazywanie innym naszej mądrości, naszej przynależności
do Boga, naszego statusu człowieka wiary, miłości i nadziei.
Wiary w drugiego człowieka, miłości do bliźnich, nadziei
nie tylko na życie wieczne, ale także na to, że ci, którzy
jeszcze nie rozumieją zasad przekazanych nam przez Jezusa
Chrystusa, przyłączą się do nas w drodze do świętości,
do Boga. Jak nam przekazuje w Liście do Koryntian święty
Paweł, jeśli wierzymy w Zmartwychwstałego, wszystko
należy do nas: „czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to
rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy
zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.”Ewangeliczne słowa Jezusa
Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja postępowania,
co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam
podstawowe zasady: ”Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie
synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych.” Zapytacie, jaka oferta za tymi
zasadami się kryje? Najwspanialsza: proponuje nam, byśmy
byli „doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
A to oferta nie do przebicia.
Piotr Blachowski

Dzisiaj na Trójcowie celebrujemy
dzień wspólnot. Przy okazji Festiwalu Zup. Nasze grupy
i wspólnoty działające na Trójcowie mają szansę się
zaprezentować i przedstawić swoją działalność.
Ufam, że jest to dobry sposób, aby jeszcze bardziej się
poznać i pozyskać nowe osoby do swoich grup. Pragnę
serdecznie podziękować,
wszystkim, za przygotowanie
tegorocznego Festiwalu. Już
dzisiaj gratuluję zwycięzcom
i zapraszam na nastepny rok.

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 23 lutego - VII Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am †† Władysławę i Jana Skinderowicz
oraz za zmarłych z rodziny
10:00am † Damian Wójcik - 29 gregoriańska
12:15pm O Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i wytrwanie w powołaniu dla Michała
Roguckiego
12:15pm † Ewa Piwowarska w 15 rocznicę śmierci
4:00pm Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia
w intencji żywych i zmarłych członków Rycerzy
Miłosierdzia, Kół Koronkowych i ich rodzin oraz
księdza opiekuna
8:00pm O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
opiekę Matki Bożej dla Mariusza z okazji urodzin
Poniedziałek - 24 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am † Damian Wójcik - 30 gregoriańska
8:00am † Helena Brzezińska
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Marii i Jerzego Nosowicz z okazji 60 rocznicy ślubu
Wtorek 25 lutego
8:00am † Zofia Zych
8:00am †† Czesława i Szczepan Jaskowiak
Środa 26 lutego - Środa Popielcowa
8:00am wolna
10:00am † Władysławę Kondal
7:30pm Intencje Zbiorowe
Czwartek 27 lutego
8:00am †† Michał i Ludwika Mieszczańscy
8:00am † Edward Bajorek
Piątek 28 lutego
8:00am † Jan Michalski
8:00am wolna
7:30pm †† Anna Kalembasa
Sobota 29 lutego Święto Katedry św. Piotra Apostoła
8:00am Z podziękowaniem za pracę oraz o Boże łaski,
zdrowie i błogosławieństwo na czas emerytury
8:00am O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla Józefy Maciurzyńskiej z okazji 88 urodzin
8:00am †† Stanisław i Józef Mieszczańscy
Niedziela - 1 marca - I Niedziela Wielkiego Postu
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am † Weronika Dąbrowska
10:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzene
łaski dla Włodzimierza Syguły z okazji urodzin
12:15pm † Edward Chojnowski 1 gregorianka
12:15pm †† Stanisław i Stanisława Mazur
4:00pm † Anna Kalembasa
8:00pm † Zofia Starnowski w rocznicę śmierci

WYDARZENIA
ROZPOCZYNAMY WIELKI POST
Najbliższa środa 26 lutego
to - środa popielcowa, którą
rozpoczniemy trwający 40
dni, czas Wielkiego Postu.
Msze święte w naszym
kościele zostaną odprawione
według następujących godzin: 8:00am, 10 :00am, 7:30pm.
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W NASZEJ MISJI
DROGA KRZYŻOWA Piątek: o godz. 3:00pm i 7:30pm.
GORZKIE ŻALE
Niedziela: o godz. 3:30
NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ
w piatki o godz. 7:30 pm
Poprowadzą następujące grupy naszej parafii:
28 luty - Jezus z nami, Vox Domini
6 marca - Żywy Różaniec
14 marca (sobota), godz. 12.30pm - Polskia Szkoła
20 marca - Ojciec Rekolekcjonista
29 marca - Dzieci
27 marca - Młodzież Bierzmowana,
Duc in Altum, Laboratorium Wiary
3 kwietnia - Rycerze Miłosierdzia
SPOTKANIE RYCERZY KÓŁ KORONKOWYCH
I CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W niedzielę 23 lutego.
3:00pm - Godzina Miłosierdzia
4:00pm - Msza św. w naszej
intencji. Po Mszy św. spotkanie
formacyjne. Przeżyjmy raz jeszcze
pontyfikat Jana Pawła II zgłębjając
jego naucznie z Encykliką:
ECCLESIA DE EUCHARYSTIA Wysłchamy homilli w
orginale rozpoczynając katechezami Jana Pawła II
O DEKALOGU Naszym zawołaniem będą słowa:
WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA". Wszystkich członków
prosimy o obecność. Osoby chętne mile widziane.
Zapraszamy.

SKARBY TRÓJCOWA
przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła włączona
zostanie:

Adrianna Jowita Łukaszczyk
Nowoochrzczonej, rodzicom, rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem dawali
przykład chrześcijańskiego życia.

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ- 1 MARCA 2020
8:00am

M. Baran, A. Obodzińska, E. Dąbrowska

10:00am

L. Dąbrowski, E. Majchrowski, A. Wincenciak

12:15pm

A. Bigos, O. Bigos, J. Kałużny

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

ŻYCIE MISJI

TRÓJCOWO.COM
LIGA KATOLICKA POMOCY
RELIGIJNEJ
POLSCE I POLONII

Już po raz trzeci przyznaje
prestiżowe Stypendia Akademickie
im. Św. Jana Pawła Wielkiego.
Biskup Andrzej P. Wypych
w imieniu Ligi Katolickiej Pomocy
Religijnej Polsce i Polonii z wielką radością zawiadamia, że
grupa szesnastu stypendystów otrzymała już prestiżowe,
odnawialne Stypendia Akademickie Ligi im. św. Jana Pawła
Wielkiego. W roku akademickim 2020/21 przyznanych
zostanie piętnaście stypendiów w wysokości $5,000 każde
jest przygotowane przez ,,Ligę", dla kwalifikującej
się polonijnej młodzieży akademickiej w regionie VII
obejmującym Stany Illinois, Indiana i Wisconsin. Gratulujemy otrzymanego stypendium ubiegłorocznym
stypendystom i ich rodzinom, a teraz zapraszamy potencjalnych stypendystów polskiego pochodzenia, którzy
aktywnie angażują się w pracach swojej parafii i współpracujących z nami polonijnych organizacjach, do ubiegania
się o stypendia na rok akademicki 2020/21. Termin
składania aplikacji i wymaganych dokumentów upływa
z dniem 30 marca 2020 roku. Po więcej informacji dotyczących kwalifikacji stypendialnej, jak równiez kryteriów
przyznawania stypendiów oraz dokumentów do pobrania
należy odwiedzić stronę ,,Ligi w.catholicleaguepolonia.org.

WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 16 lutego 2020

$ 5,562.00
Tygodniowy budżet $ (11, 422.00 )
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie bieżących
wydatków to równowartość́ jednej godziny wynagrodzenia.
REMONT BUDYNKU POLSKIEJ SZKOŁY:
Koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $ 67,734.95
Do zebrania pozostało - $ 32,265.05

Nasza parafia na stronie:
www.trojcowo.com
posiada możliwość składania
ofiar on-line. „Bóg zapłać”
za nieustanne finansowe wsparcie
Trójcowa.
Thank you for your generosity!
Please remember Holy Trinity Church in your will.
PODZIĘKOWANIE
Wolontariuszom dziękujemy za przygotowanie
i poprowadzenie kawiarenki
w niedzielę 16 lutego 2020 r.
Dochód z kawiarenki wyniósł $ 2,409.95
i w całości przeznaczony został na remont dachu szkoły.

SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA
ZAPRASZAJĄ NA
IX SPOTKANIE MŁODZIEŻY POLONIJNEJ
w dniach od 24 do 31 lipca 2020 roku.
temt spotkania „WIERZĘ W MIŁOŚĆ TWOJĄ!...”
Przyjazd uczestników 24 lipca pod adres:
Dom Główny Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej,

ul. Sióstr Misjonarek 10, 61-680 Poznań – Morasko
Nasze tegoroczne spotkanie to: wspólna modlitwa, śpiew, Eucharystia, adoracja, rozważanie Słowa Bożego, taniec,
zabawa, sport, warsztaty. Oczywiście nieodłącznie towarzyszy nam Radość i Wspólnota Z Moraska tym razem ruszymy do
Bukowiny Tatrzańskiej rzucić okiem na piękne widoki; w trakcie wycieczka rowerowa nad Dunajcem; przejdziemy szlak na
Rusinową Polanę i co jeszcze nam Duch Święty podpowie, to zrealizujemy.
DLATEGO PRZYJEDŹ, A DOŚWIADCZYSZ RADOŚCI I WSPÓLNOTY. CZEKAMY NA CIEBIE!!!

Kończymy w Krakowie 31 lipca w godzinach popołudniowych
Zapisy do 31 maja 2020r.
kontakt: smpmorasko2020@wp.pl tel. s. Anna tel. +48 504 988 068 Polska.
Na facebooku można zobaczyć filmik jednego z naszych spotkań:
projekt Spotkanie Młodzieży Polonijnej... - Misjonarki dla Polonii, a na stronie
internetowej www.mchr.pl są umieszczone zdjęcia z zeszłorocznego spotkania. Po
naszym spotkaniu w Krakowie od 1 do 9 sierpnia 2020 roku odbędzie się III Kongres
Młodzieży Polonijnej, w którym wezmą udział przedstawiciele młodzieży polonijnej z
rożnych krajów świata. Będziemy świętować setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Informacje o Kongersie:
www.kongresmp.pl oraz emigracja.episkopat.pl

WYDARZENIA
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Do wieczności odeszeła: nasza parafianka

śp. Mirosława Kopij
Wieczny odpoczynek racz
jej dać Panie.
Rodzinie zmarłej składamy
wyrazy współczucia.
XVIII OTWARTE POLONIJNE MISTRZOSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZACHACH
1 marca 2020 (niedziela) o godz.11:00am w budynku
Polskiej Szkoły im.Trójcy św., odbęda się XVIII Polonijne
Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach w czterech
kategoriach wiekowych:Klasy 0-3, Klasy 4-5, Klasy 6-8,
High School. Turniej szachowy 5-cio rundowy rozegrany
zostanie systemem szwajcarskim (nikt nie odpada, każdy
zawodnik gra 5 parti). Czas
rozgrywania parti 2x20 minut.
Na zwycięzców czekają trofea i
nagrody.
Wpisowe $10.
Organizatorem Turnieju
jest Sekcja Szachowa Stowarzyszenia Emigracji Polskiej.
Informacje i zapisy tel.(312) 451-9763 lub e-mail:
polonchess@yahoo.com
Jan Góra - organizator
Andrzej Zgiet - prezes Stowarzyszenia Emigracji Polskiej.

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 opiekun ks. 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

