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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
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

INTERNETOWE REKOLEKCJE
WIELKOPSTNE NA TRÓJCOWIE
Zapraszamy do udziału w rekolekcjach, które odbędą
się w dniach od 1-4 kwietnia.
Nauki poprowadzi ks. pallotyn Łukasz Górzyński,
który duszpasterzem, spowiednikiem, rekolekcjonistą
i kierownikiem duchowym. Posługuje modlitwą
wstawienniczą oraz modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie. W pallotyńskiej parafii Zesłania Ducha
Świętego przewodniczy comiesięcznej Mszy Świętej
z modlitwą o uzdrowienie. Interesuje się szczególnie
współczesnymi
zagadnieniami
bioetycznymi
i moralnymi, spowiednictwem, kierownictwem
duchowym, teologią duchowości, jak również tematyką
zagrożeń duchowych.
TRANSMISJA REKOLEKCJI OD 1-4 KWIETNIA
CODZIENNIE O GODZ 8:00PM NA STRONACH:

https://www.facebook.com/trojcowo
lub na YouTube prosimy wpisać:
Trojcowo Chicago

MSZA ŚWIĘTA
ONLINE Z TRÓJCOWA.
Pragniemy poinformować, że każdego dnia
z Trójcowa, są transmitowane Msze święte.
Aby oglądać transmisję Mszy świętej trzeba wejść
na stronę facebookową Trójcowa:
https://www.facebook.com/trojcowo
lub na YouTube prosimy wpisać:
Trojcowo Chicago
W tygodniu transmisja Mszy świętej odbywać się
będzie o godz. 8:00am W niedziele transmitować
będziemy Msze święte o godz. 10:00am.
Proszę o przesyłanie tej informacji innym.
BIURO PARAFIALNE
czynne po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Numer telefonu: (773) 489- 4140

SŁOWO ŻYCIA
INTENCJE I MODLITWY AKCJI
„DZWONY WZYWAJĄ NA MODLITWĘ”
9:00 am – W intencji osób zarażonych
wirusemi wszystkich chorych
Panie, połóż swoją uzdrawiającą dłoń na
tych, którzy cierpią z powodu choroby.
Daj im uzdrowienie i wlej pokój w ich
pełne lęku serca. Niech nasza modlitwa i
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny da im
pewność, że nie są sami. Prosimy o to przez Jezusa
Chrystusa Pana naszego. AMEN.
12:00 w południe – W intencji
pracowników służby zdrowia i tych,
którzy opiekują się chorymi
Panie, jesteśmy umocnieni postawą
tych, którzy ryzykują życie opieką nad
chorymi. Chroń ich i dodawaj im sił,
gdy są zmęczeni. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa
Pana naszego. AMEN.
3:00 pm – W intencji pracowników
pierwszego kontaktu i tych, których
praca jest konieczna
Panie, prosimy za tych, którzy
wychodzą naprzeciw zagrożeniu, aby
zapewnić nam bezpieczeństwo, i za
tych, którzy służą wspólnemu dobru.
Otul ich płaszczem swej opieki i otrzyj łzy lęku z oczu
ich rodzin. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa Pana
naszego. AMEN.
6:00 pm – W intencji wszystkich
narodów i ich przywódców
Panie, pandemia otwiera nam oczy,
aby spojrzeć na siebie nawzajem jako
na braci i siostry w jednej ludzkiej
rodzinie. Modlimy się za ludzi z
wszystkich narodów i ich
przywódców, prosząc, aby szukali dobra dla wszystkich
i tłumili głosy podziału. Prosimy o to przez Jezusa
Chrystusa Pana naszego. AMEN.
9:00 pm.– Modlitwa za tych, którzy
dziś umarli
Panie, opłakujemy śmierć naszych
sióstr i braci, którzy zmarli tego
dnia. Polecamy ich Twojemu
litościwemu miłosierdziu, mając
pewność, że nic, nawet śmierć, nie
oddzieli nas od Twojej miłości. Prosimy o to przez Jezusa
Chrystusa Pana naszego. AMEN.

TRÓJCOWO.COM
INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO”, CZYLI CO
ROBIĆ, GDY NIE MA DOSTĘPU DO SPOWIEDNIKA –
zaczerpnięte z: Wiez.com
Wówczas należy wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia
sakramentu pokuty, zrobić rachunek sumienia
i postanowić nie popełniać wykrytych grzechów
w przyszłości, wzbudzić w sobie
żal za grzechy ze względu na
miłość do Boga – tak uczciwie, jak
tylko potrafimy. Częścią Tradycji
K oś c i oł a k a t o l i c k i e g o j e s t
przekonanie, że „żal doskonały”,
czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do
Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje
odpuszczeniem grzechów ciężkich.
Sobór Trydencki naucza: „chociaż zdarza się, iż skrucha ta
jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje człowieka
z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty,
niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać
samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu.
Skrucha zaś niedoskonała – zwana «atritio», która zwykle
powstaje z przemyślenia brzydoty grzechu lub ze strachu
przed gehenną i karami – jeśli w nadziei przebaczenia
wyklucza wolę grzeszenia, oświadcza [sobór], nie tylko nie
czyni człowieka hipokrytą i większym grzesznikiem, ale jest
prawdziwym darem Boga i poruszeniem Ducha Świętego,
nie zamieszkującego jeszcze w duszy, ale tylko
poruszającego, przez co wsparty penitent przygotowuje
sobie drogę do sprawiedliwości”. Sobór Trydencki, „Nauka
o sakramencie pokuty”, Katechizm Kościoła Katolickiego
naucza : „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego
nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub
«żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy
powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów
śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie
przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko
będzie to możliwe”
W PRAKTYCE ZATEM – w sytuacji, gdy nie ma
możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu
pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy
najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do
wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich
w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi
sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze
względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko
potrafimy;
4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś
czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).
ks. Grzegorz Strzelczyk

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 29 marca
V Niedziela Wielkiego Postu
10:00am
- INTENCJE ZBIOROWE
- Boże błogosławieństwo z
podziękowaniem za otrzymane łaski dla Marii Kasia
z okazji urodzin oraz dla całej rodziny
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Barbary z okazji urodzin
- † Edward Chojnowski - 29 gregoriańska
- † Maria Stoch w 26. rocznicę śmierci
Poniedziałek - 30 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla Zuzi Kawula
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † Edward Chojnowski - 30 gregoriańska
Wtorek 31 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am † Edward Chojnowski
8:00am † Agnieszka Potempa
Środa 1 kwietnia
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am †† Anna i Antoni Mikulewicz
8:00am † Józef Bukowski
8:00am Intencje Zbiorowe
Czwartek 2 kwietnia
8:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Krystyny w rocznicę urodzin
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † Tomasz Luka
Piątek 3 kwietnia
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am Dziękczynna za posługę we Wspólnocie Jezus
z Nami dla Iwony Jaworowskiej
8:00am † Krystyna Dudko
Sobota 4 kwietnia
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am Wynagradzająca za zniewagi i grzechy, które ranią
Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi oraz o łaskę
nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników

8:00am † Wanda Świetlicka
Niedziela - 5 kwietnia - Niedziela Palmowa
10:00am
- INTENCJE ZBIOROWE
- † Maria Michniewicz
- †† Helena Kurczab w 34 rocz. śmierci, Janina Sajdak
w 4 rocz. śmierci, Franciszek Sajdak w 33 rocz. śmierci
- † Stanisław Jagieła

- †† Stanisława i Stanisław Mazur
- † Józef Brzeziński

FORMUŁY KOMUNII DUCHOWEJ:
1. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą
i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza
Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu ,
wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym
Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię
posiadać w mej duszy . Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć
sakramentalnie , przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję
Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie
z Tobą ; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie .
2. Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili
przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii,
błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca
w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci,
w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi
tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie,
wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za
wszystkie moje grzechy. O Najświętszy Sakramencie,
o Boski sakramencie, zawsze
niech będzie Twoja wszystka
chwała i dziękczynienie.
3. O Najsłodszy Jezu, wierzę
mocno i żywo, żeś tu jest
w Najświętszym Sakramencie
Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty
jest moją jedyną radością, szczęściem i żywotem. W tej
chwili jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przybądź przeto duchowo do serca mego i napełnij je
Twymi łaskami. Oddaję Ci
o Panie całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co
posiadam, nie daj mi się nigdy rozłączyć z Tobą. Amen.
4. Przyjdź o Jezu mój najsłodszy, przyjdź do serca mego,
o Żywocie, o Światło, o Miłości, o Skarbie mój jedyny!
Jeżeli świat odpycha Ciebie, jeśli Cię ukochać ani przyjąć
nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam, ja wołam i pragnę
Ciebie, i przysięgam Ci wierność aż do śmierci, aż na
wieczność całą Niechże Tobie w nędznym sercu sługi
Twego, Niebo całe wynagradza zniewagi, jakich
doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocząc się
z Sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich
Świętych i Aniołów Twoich, po milion razy wołam:
"Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze i na wieki wieków". Amen.
A na koniec jednej z tych modlitw:
Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością,
jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste
Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

ŻYCIE MISJI
JAK PRZEŻYĆ I ZACHOWAĆ WIARĘ
BEZ KOŚCIOŁA I KSIĘDZA?
Kościół bez kościoła
brzmi, przyznajmy to,
nieco dziwnie, ale gdy w
pierwszym
członie
wyrażenia zobaczymy
wspólnotę
ludzi
wierzących
w Jezusa
i zjednoczonych w Nim
a w drugim członie
strukturę, budynek i osobę księdza, to zaczynamy
rozumieć o co nam chodzi. W pierwszym wypadku jest
to
“Kościół”
pisany
wielką
literą,
w drugim posługujemy się literą małą na określenie
budynku kościoła i tego, co z takim budynkiem nam się
kojarzy. Zestawiamy te pojęcia nie jako opozycję,
konkurencję, ale jako rzeczywistości ściśle ze sobą
związane. Z tym, że “kościół” bez “Kościoła” w zasadzie
nie istnieje, ale sytuacja odwrotna – “Kościół” bez
“kościoła”, acz trudna, jest jednak możliwa. Czy wiesz
kto założył Kościół w Korei? Świeckie osoby, które
nawróciły się w Chinach, i które zaczęły głosić
Ewangelię w swoim kraju. Przez lata Kościół w Korei
rozwijał się, choć żaden z wierzących na oczy nie widział
księdza, nie mówiąc o jakimś biskupie. Nie pokazuję
tego przykładu jako wzór. Historia ta wymuszona
została przez izolację kraju i prześladowania. Historia
pokazuje jednak, że możliwy jest “Kosciół” bez
formalnego kościoła. Podzielę się też historią bardziej
współczesną, z książki “Jak wierzyć w trudnych
czasach?”: Jeden z księży w 2001 roku wyjechał do Rosji,
do Archangielska, szukając tam potomków katolików,
organizując życie parafialne. Dla zrozumienia tej całej
historii ważny jest geograficzny kontekst jego pracy.
Ów ksiądz przyjeżdżał czasem do Polski, opowiadał o
swojej pracy a polskie parafie wspierały jego
duszpasterstwo. Kiedyś, w czasie jednej z wizyt,
opowiadał tak: gdyby Archangielsk był w Warszawie, to
jego najbliższy kolega-ksiądz na północy, byłby
w Sztokholmie, na południu, byłby w Budapeszcie, na
wschodzie byłby w Mińsku białoruskim, a na zachodzie
w Paryżu. Pracował w takich warunkach i któregoś dnia
wybrał się do sąsiedniego miasta – około 400 km, na
spotkanie z grupą katolików. W czasie tego spotkania,
do sali, którą wynajęli w jakimś domu kultury wszedł
dziadek, opatulony w kożuch i powiedział wszystkim po
polsku: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Ksiądz go zapytał: „Skąd się wzięliście, co was
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„Ja przyszedł do Pierwszej Komunii Świętej”. Ksiądz
na to: „O, nie tak zaraz, najpierw trzeba zdać
katechizm!” A dziadek na to: „A ja zdał”. „U kogo?”
Dziadek: „A u swojego proboszcza.” Przypomnę:
Sztokholm, Budapeszt, Mińsk, Paryż.
Jedyny ksiądz na tysiącach kilometrów kwadratowych,
a tu taki tekst. Ksiądz mówi: „I trzeba do spowiedzi.”
A dziadek: „Ja był u swojego proboszcza.” Co się
okazało?
Ów dziadek jako chłopiec przygotowywał się
w 1939 lub 1940 roku do Pierwszej Komunii. Zdał
katechizm, w sobotę był u spowiedzi, a w nocy
z soboty na niedzielę załadowali wszystkich do
bydlęcych wagonów i wywieźli na Sybir. Człowiek ten
po sześćdziesięciu latach spotkał wreszcie księdza, by
poprosić go o Komunię. Żył i przeżył ponad pół wieku
bez kościoła, sam będąc Kościołem. Na początku
zapewne ze swoją matką, która jak się okazało
przekazała mu fundamenty wiary a potem może
jedynie przez pamięć o tym, że jest cząstką wspólnoty
wiernych. Częste są w historii Kościoła momenty, gdy
Kościół jest prześladowany. Zamyka się świątynie,
aresztuje księży, zakazuje się religijnych praktyk.
Kościół jednak trwa – w ludziach, którzy nie potrafią
przestać wierzyć. W trudzie i umęczeniu, w tęsknocie
za Eucharystią i sakramentami, ale żywy i prawdziwy.
Kościół, któremu tak naprawdę nic nie brakuje, bo żyje
w tej wspólnocie Chrystus. A czasem nie potrzeba
prześladowań. Mamy dzisiaj całe obszary, gdzie
spotkać księdza to święto. Powtórzmy jednak raz
jeszcze – istnienie kościoła nie jest warunkowane
obecnością księdza, ale obecnością Chrystusa: “Gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich.” Rok 2020 przyniósł nieznane może
wcześniej, na taką skalę, problemy. Z racji zagrożeń
epidemiologicznych, zarządzeń państwowych,
realnych zagrożeń zdrowia i życia, zamykano kościoły
albo drastycznie ograniczano liczbę zgromadzonych w
kościele. Z dnia na dzień trzeba się było uczyć
przeżywania wiary bez uczestnictwa w Eucharystii.
Tak, brak możliwości uczestniczenia w Eucharystii,
brak możliwości przyjęcia Komunii Świętej, to dramat.
Jednak można i trzeba z tej sytuacji wyprowadzić
wielką szansę dla Kościoła.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

WYDARZENIA PARAFIALNE
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DEKLARACJA

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA

DOBROWOLNEGO
PRZYSTĄPIENIA
DO DUCHOWEJ ADOPCJI
DZIECKA POCZĘTEGO
"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które
przesyłają swoje ofiary drogą online lub
przekazując swoje koperty na utrzymanie
Trójcowa.

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

Ofiary przekazane od 18 marca 2020
$ 7,186.00
Ofiary online $ 4, 850.00

a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie".
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

W tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie,
Dziękujemy o duchowej i materialnej pamięci.

Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy
w obronie nienarodzonych,
ja…………………….....................................................,
postanawiam mocno i przyrzekam,

Obecnie możemy wspierać Trójcowo w następujący
sposób:
•
•

że od dnia ........................................ biorę
w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Warto wiedzieć
• Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu
(przez 9 miesięcy) jednej dziesiątki różańca św. oraz
specjalnej modlitwy,
• Do modlitwy można dołączyć dowolne, dodatkowe
postanowienie, • Duchową Adopcję może podjąć każdy:
osoby świeckie, kobiety, mężczyźni, osoby chore, dzieci
pod opieką rodziców,
• Duchową Adopcję można podjąć wielokrotnie,
pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań,
• Za każdym razem trzeba złożyć przyrzeczenie,
• Krótkotrwałe przerwanie Duchowej Adopcji nie jest
grzechem,
• Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową
Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać
się je dotrzymać,
• Świadome zlekceważenie złożonego Bogu
przyrzeczenia jest grzechem.
Duchowa Adopcja jest rzeczywistą modlitewną opieką
nad poczętym dzieckiem, tak, aby mogło się narodzić
w kochającej rodzinie.

Wysyłając swoją ofiarę pocztą.
Przesyłając ofiarę drogą online (PayPal).
Wystarczy wejść na stronę:
www.trojcowo.com nacisnąć
zakładkę „Donate”.

Bóg zapłać za wszelkie formy
wsparcia. Świętemu Józefowi
powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.

SKARBY TRÓJCOWA
W naszej wspólnocie witamy nowych parafian:
Tadeusza Sielskiego & Urszulę Wudarczyk
Dariusza & Annę Kikolskich
Życzymy wielu łask pośród nas.
Zapraszamy osoby lub rodziny,
które jeszcze nie należą do
żadnej innej parafii, a często
odwiedzają naszą Misję, aby
zapisały się do naszej Wspólnoty parafialnej
i zostały jej członkami. Szczegóły w biurze
parfialnym lub zakrystii.

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
Medical Alert System

773.471.1444
Best Work • Best Rates
WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965

$29.95/Mo. billed quarterly
SZKOLENIE NA NOSZENIE BRONI (CCL)
POLSKI POLICJANT, LICENCJONOWANY INSTRUKTOR
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

• Price Guarantee

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

x OFF
75% 50%
LABOR*

$19.

95 a month

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

FREE Activation
NO Long Term Contracts

800.809.3352

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide! 24/7 365 Monitoring in the USA

Call Today!

Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 12/31 TO RECEIVE

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

MDMedAlert

• Easy Self Installation

“Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”

PARISHIONER DISCOUNT

CALL
NOW!

• No Long-Term Contract

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

Lic# 055-026066

✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

• One Free Month

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.®
(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

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

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

3924 W. Fullerton
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

