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Świetlisty anioł ogłasza, że Pan zmartwychwstał 

prawdziwie,zwyciężył płacz i cierpienie, pokruszył piekła 

kajdany. Hymn z Liturgii Godzin. 

 

Wielkanoc - to Chrystus przychodzący w tajemnicy Krzyża 

i tajemnicy Zmartwychwstania. Przynosi On człowiekowi moc, aby 

mógł pokonać to wszystko, co jest owocem grzechu, pychy i braku 

miłości. Przynosi możliwość zwycięskiego przeciwstawienia się temu, 

co powoduje cierpienie, rozczarowanie i upokorzenie,    co narusza 

godność człowieka i zagraża jego życiu. Zmartwychwstały Chrystus 

nie omija miejsc, gdzie panuje smutek i trwoga, gdzie są łzy  

i nieszczęście.  

W tym świątecznym czasie szczególnie prosimy Jezusa, by 

udzielał Wam nadziei, by uczył zrozumienia sensu cierpienia  

i pozwolił dostrzec paschalny wymiar życia, który wpisany jest na 

wieki w Jego Krzyż.  

 

Przenosząc się myślą do Grobu Pańskiego, popatrzcie na 

św. Jana, który wchodząc do grobu po prostu: ujrzał  

i uwierzył. I wszystko stało się jasne.  

 

Ból i cierpienie ustępują miejsca radości. Od tej pory nie ma 

już lęku, zawiedzionej nadziei, ale jest pewność i ufna wiara, że 

przyszłość należy do Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech tak się 

stanie i w Waszym życiu. Alleluja! 

 Błogosławionych Świąt Paschalnych  

księża chrystusowcy i siostry misjonarki 

WIELKANOC NA TRÓJCOWIE  

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego  

Msze święte z naszego kościoła będą transmitowane  

-Msza św. Rezurekcyjna o godz. 7:00am  

- Msza św o godz. 12:15pm 

 Poniedziałek Wielkanocny 

 Msza św. o godz. 8:00am i 10:00am 

 

Aby oglądać transmisje z naszego kościoła 

wystarczy wejść na stronę www.trojcowo.com  

i nacisnąć zakładkę YouTube. 

 

Zapraszamy do udziału w tych uroczystościach. 
 

BIURO PARAFIALNE  

 czynne po uprzednim  umówieniu telefonicznym. 

Numer telefonu: (773) 489- 4140 
 



SŁOWO ŻYCIA                             TRÓJCOWO.COM

 

  

ODNOWIENIE PRZYMIERZA CHRZCIELNEGO  

  W DOMU 

Wieczorem w Wielką Sobotę, gdy  

w świątyniach celebrowana jest liturgia 

Wigilii Paschalnejlub w Niedzielę 

Wielkanocną, warto zatrzymać się 

modlitewnie przy tajemnicy chrztu 

świętego. Chcemy w sposób duchowy 

wrócić do momentu z naszego 

dzieciństwa, gdy zostaliśmy ochrzczeni. Wybierzmy najlepszy 

czas, gdy będziemy mogli spotkać się razem, w gronie 

rodziny,na wspólnej celebracji. Stwórzmy klimat modlitwy  

w naszym domu, przygotujmy stół,nakryjmy go białym 

obrusem, połóżmy na nim Biblię, ustawmy lub połóżmy krzyż, 

ustawmyi zapalmy świecę, jeśli mamy świecę z naszego chrztu 

lub chrztu dzieci, przygotujmy je, jeśli jest w domu woda 

święcona wylejmy ją na talerz, oraz pomyślmy o odświętnym 

stroju. Wybierzmyosobę, która poprowadzi celebrację. Niech to 

będzie ojciec lub matka czy inny dorosły członek rodziny.  

 

Wprowadzenie 

W tym roku nie jest możliwa nasza obecność w świątyni 

podczas Triduum Paschalnego. Taką trudność mają dziś ludzie 

na całym świecie. Świąt Paschalnych nie da się przełożyć na 

inny termin, gdyż Wielkanoc świętowana jest w pierwszą 

niedzielę po wiosennej pełni księżyca. Kulminacyjnym 

momentem Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna, 

podczas której każdegoroku mamy możliwość odnowienia 

Przymierza, które Bóg zawarł z nami przez zbawcząśmierć 

Jezusa Chrystusa, e włączył nas w godzinie naszego chrztu.  

Jest to Przymierzetak mocne, że nic nie może go złamać. 

 Nie możemy być w tym ważnym dla naszej wiary czasiew 

świątyni, możemy jednak uczestniczyć w świętych obrzędach 

poprzez transmisję liturgiiz naszych kościołów.Chcemy odnowić 

Przymierze chrzcielne w naszym domu, w gronie bliskich,  

w rodzinie. Zostaliśmy ochrzczeni w wieku niemowlęcym. 

 Nasi rodzice poprosili kapłana o łaskę wiary dlanas  

i zobowiązali się do wychowania nas w wierze. Dziś chcemy 

podziękować Bogu za wiarę naszych rodziców i chrzestnych 

oraz świadomie odpowiedzieć na pytania, jakie w Noc Paschalną 

Kościół stawia ochrzczonym. Dając pozytywne odpowiedzi na 

pytania Kościoła, odnawiamy Przymierze chrzcielne, wybierając 

Jezusa Chrystusa na naszego Pana i Zbawiciela. Może mieliśmy 

już możliwość przeżyć taki akt wiary, a może będzie to dla nas 

pierwsze takie wydarzenie. Rozpocznijmy celebrację śpiewem  

i zapaleniem świecy.  

 

Śpiew pieśni: „Otrzyjcie już łzy płaczący” lub „Zwycięzca 

śmierci”.  

Prowadzący zapala świecę przy słowach: Światło Chrystusa. 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

Prowadzący: W Wielkanoc uświadamiamy sobie, że mamy 

udział w zmartwychwstaniu Chrystusa poprzez nasz chrzest św. 

Dlatego teraz w duchu wiary chcemy odnowić to, co wydarzyło 

się bez naszej świadomości, gdy byliśmy ochrzczeni jako 

niemowlęta. Wsłuchajmy się najpierw w słowa z Biblii. 

Wybrana osoba odczytuje fragment z Nowego Testamentu. 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 6, 3-5): 

Bracia: My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający  

w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć.  

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe 

życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 

 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, 

zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim 

złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. 

 Oto słowo Boże. 

  Chwila ciszy na osobistą refleksję. 
 

ODNOWIENIE PRZYMIERZA CHRZCIELNEGO 

 W DOMU 

Jeśli mamy świece z chrztu świętego, zapalamy je teraz od 

świecy płonącej na stole. 

Prowadzący: Odnawiając Przymierze chrzcielne odpowiedz na 

trzy pytania o twój stosunek do grzechu, zła i złego ducha: 

1. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci 

Bożych? 

2. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby 

ciebie grzech nie opanował? 

3. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą 

grzechu? 

Prowadzący: Odpowiedz też na trzy pytania o twoją wiarę: 

1. Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela 

nieba i ziemi? 

2. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,  

a naszego Pana, narodzonego z Maryi 

dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał  

z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

3. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół 

powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, 
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Jeśli jest woda 

święcona, każdy z obecnych czyni znak krzyża dłonią zanurzoną 

w wodzie święconej. 

Prowadzący: Po odnowieniu Przymierza chrzcielnego 

pomódlmy się następującymi słowami: 

Ojcze nasz… 

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

który nas odrodził z wody i Ducha 

Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas 

strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie 

wieczne. Amen. 

Prowadzący: W chwili naszego chrztu wybiła dla nas po raz 

pierwszy godzina Bożego Miłosierdzia. 

Staliśmy się braćmi i siostrami Chrystusa oraz przybranymi 

dziećmi Bożymi. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym,  

by pełnić funkcję prorocką, kapłańską i królewską Chrystusa. 

Śpiew pieśni: „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz”. 

Prowadzący: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła 

i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. 

Po celebracji podziękujmy rodzicom i chrzestnym za przekazaną 

wiarę. Można to uczynić osobiście, jeśli mieszkamy razem lub 

wysłać SMS albo e-mail, jeśli mieszkamy oddzielnie. 
 

Pomódlmy się także za zmarłych rodziców i chrzestnych. 



 INTENCJE MSZY ŚW.              TROJCOWO.COM 
Niedziela - 12 kwietnia Niedziela 

Zmartwychwstania Pańskiego 

7:00am - Rezurekcja 

 - INTENCJE ZBIOROWE  

- O Boże błog. dla Parafian, 

 a dla zmarłych o życie wieczne 

- †† Barbara Matysiak w 5. rocz.śm i Jan Kapciak w 3 rocz.śm. 

- † Zdzisław Kisielewski 

12: 15pm 

 - O Boże błogo.,opiekę Matki Bożej, dla Kazimierza i Kasi 

 - O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Heleny i Stanisława  

    Kos w 35. rocznicę  ślubu 

 - † Stanisław Michałowski 
 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy-13 kwietnia 

8:00am † Helena Brzezińska 

8:00am † Ryszard Kot 

10:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,  

a dla zmarłych o życie wieczne 
 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy -14 kwietnia  Nowenna do 

św. Antoniego 

8:00am W intencji Bogu wiadomej 

8:00am †† Antonina i Józef Citko 

8:00am †† Stefania i Tomasz Kępowicz 
 

Środa w Oktawie Wielkanocy -15 kwietnia 

8:00am W intencji Bogu wiadomej 

8:00am † Stanisław Czubiński 

8:00am Intencje Zbiorowe 
 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy -16 kwietnia  

8:00am O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry 

Opałka z okazji ur. 

8:00am O Boże błog.i opiekę Matki Bożej dla Heleny Cudzich 

z okazji urodzin 
 

Piątek w Oktawie Wielkanocy- 17 kwietnia 

8:00am W intencji Bogu wiadomej 

8:00am  O Boże błog. dla byłych, obecnych i przyszłych 

członków Wspólnoty Jezus z Nami i ich opiekuna 

8:00am † Bartosz Matczak 
 

Sobota w Oktawie Wielkanocy -18 kwietnia  

8:00am O Boże błog. i opieke Matki Bożej dla Elwiry 

8:00am W intencji Bogu wiadomej 

8:00am † Stanisław Mówiński 
 

II Niedziela Wielkanocna - 19 kwietnia 

10:00am  

- INTENCJE ZBIOROWE  

- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kasi 

- Dziękczynna za 53 lata małżeństwa Haliny i Zbigniewa 

   Łodzińskich z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie 

12: 15pm 

 - Dziękczynna za 35 lata małżeństwa Doroty i Henryka  

  Ruszel z prośbą o dalsze Boże błog. Jezusa Miłosiernego  

   i jego Matki na dalsze lata 

 - Przez wstawiennictwo MB Miłosierdzia w intencji żywych 

   i zmarłych członków Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Kół  
   Koronkowych ich rodzin i księdza opiekuna 
- †† Zdzisław i Janina Roguccy 

  

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU 

PRZED UROCZYSTYM 

POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ 

ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 
 

W poranek Zmartwychwstania, gdy będziemy zasiadać 

do wielkanocnego stołu polecamy odmówić 

błogosławieństwo nad pokarmami. 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną 

na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. 

Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.  

1 Tes 5, 16-18: 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła 

Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, 

nieustannie się módlcie. W każdym położeniu 

dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 

Chrystusie względem was. Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie 

troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?  

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według 

świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich 

uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co 

będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz 

niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu 

Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś 

się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy  

z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak 

dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, 

przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: 

Amen. 

 

Po posiłku ojciec rodziny  

lub przewodniczący mówi: 
 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca 

paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm 

pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas 

nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją 

śmierć  i zartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam 

go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Amen. 



ŻYCIE MISJI                TRÓJCOWO.COM 

KONKURS PALM NA 

TRÓJCOWIE 

 

Serdecznie gratulujemy rodzinie Państwa 

Nowickich  

z Norridge.  

Palma zdobyła 181 polubień. 

 

Bóg zapłać wszystkim  

za wzięcie udziału w naszym konkursie  

i we wspaniałej zabawie oraz kultywowaniu  

naszych pięknych tradycji. 



                        TRÓJCOWO.COM  

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

 Ofiary z niedzieli 5 kwietnia 2020 

Ofiary w kopertach $2,831.00 

 Ofiary Online $ 4,420.00 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które 

przesyłają swoje ofiary drogą online lub przekazując swoje 

koperty na utrzymanie Trójcowa.  

W tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie,  

dziękujemy Wam za duchową i materialną pamięć. 

Obecnie możemy wspierać Trójcowo w następujący sposób:  

 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.  

 

 

   INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ 

W związku z pojawiającymi się 

zapytaniami dotyczącymi sposobu 

zamawiania intencji Mszy świętych  

w obecnym czasie informujemy,                     

że intencje mszalne można zamawiać 

dzwoniąc do biura parafialnego  

w  g o d z i n a c h  j e g o  o t w a r c i a                             

tzn. od poniedziałku do piątku od 

9:00am -1:00pm oraz od 2:00pm-5:00pm. 

 Życzenia bpa Wiesława Lechowicza  

 Kochani Rodacy, Bracia i Siostry!  

Podczas Wigilii Paschalnej nasze świątynie 

wypełnił radosny śpiew paschalnego 

orędzia:  

 

„Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa 

rozproszyła ciemności grzechu, teraz ta sama noc uwalnia 

wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od 

zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski 

przywraca i gromadzi w społeczności świętych”.  

 

Odwołując się do tych pięknych i głębokich słów 

Exultetu, pragnę skierować pod Waszym adresem jak 

najlepsze życzenia wielkanocne. 

Noc zmartwychwstania Pańskiego to noc, „która 

światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności”. Życzę 

Wam światła, które potrafi rozproszyć nawet najcięższe 

chmury zalegające nad codziennością Waszego życia. Takiej 

mocy nie ma żadna energia, nawet słoneczna, ale Osoba, 

której na imię Jezus Chrystus. Zatem szukajcie Jego światła, 

które promieniuje między innymi ze słów, z którymi się do 

Was zwraca. Traktujcie słowo Boże jako słowo skierowane 

bezpośrednio do Was, „tu  i teraz”. Wówczas dokona się  

w Waszym życiu coś podobnego, co przeżył Szaweł, do 

którego Jezus zmartwychwstały powiedział: „dlaczego Mnie 

prześladujesz?”. Ponieważ potraktował poważnie słowa 

Jezusa, dlatego zszedł z drogi ciemności, a wszedł na drogę 

światła, stając się wiernym świadkiem Jezusa  

i apostołem Zmartwychwstałego Pana.  

Wyzwala również z naszych ograniczeń duchowych  

i fizycznych. Wyzwala z lęków i strachu, związanego także  

z prowadzeniem życia opartego na Ewangelii i wierze  

w Chrystusa w świecie obojętnym lub wrogo nastawionym 

do wszystkiego, co kojarzy się z chrześcijaństwem  

i Kościołem. Zmartwychwstanie Jezusa, jak głosi Exultet, „do 

łaski przywraca”. Przyjmijcie więc kolejne życzenie, by  

w Waszym życiu osobistym i rodzinnym było jak najwięcej 

łaski. !” Bracia i Siostry!  Nade wszystko zachęcam i życzę, 

by przykład naszych świętych rodaków stawał się dla Was 

impulsem, by wzrastać w osobistej świętości i w ten sposób 

przyczyniać się także do wzrostu świętości Kościoła!     

Życzenia świąteczne łączę z modlitwą i składam  

w matczyne ręce Maryi. Ta, która przed stu laty pomogła 

nam doświadczyć „cudu nad Wisłą”, niech i dzisiaj pomaga 

nam wszystkim, Polakom w kraju i za granicą, prowadzić 

życie światłe i wolne, opromienione łaską i świętością 

zmartwychwstałego Jezusa! 
 

Pasterskim błogosławieństwem obejmuję Was 

wszystkich oraz Wasze wielkanocne intencje modlitewne  

i życzenia       

       bp Wiesław Lechowicz   

       Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO 

ANTONIEGO  

Mówi się o nim Antoni z Padwy, choć 

urodził się w Lizbonie, a w Padwie 

spędził tylko ostatni rok życia. Nie ma 

chyba kościoła w którym nie byłoby 

ołtarza, figury albo obrazu św. Antoniego. Legenda głosi, że 

pewnego dnia,gdy czytał Pismo Święte, pojawiło się na nim 

uśmiechnięte Dzieciątko Jezus. Pod figurami św. Antoniego 

można spotkać skarbonki z napisem „Chleb św. Antoniego”.  

Zapraszamy do udziału w Nowennie  

ku czci św. Antoniego.  

Nowennę rozpoczynamy we wtorek 14 kwietnia  

o godz.  8:00pm., będzie ona tramnsmitowana  z naszego 

kościoła na stronie: 

 www.trojcowo.com/youtube. 

http://www.trojcowo.com
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Ed the Plumber
Ed the Carpenter
773.471.1444
Best Work • Best Rates

WE DO ALL OUR OWN WORK

Since 1965

Lic# 055-026066

PARISHIONER DISCOUNT

SZKOLENIE NA NOSZENIE BRONI (CCL)
POLSKI POLICJANT, LICENCJONOWANY INSTRUKTOR

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
(773) 741-5661 lub

www.instruktorstrzelania.com
“Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”

Say Good-bye to Clogged Gutters!
•  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

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373 Get it. And forget it.®

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

gutters for free.

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 BY 12/31 TO RECEIVE
75% 50% OFF

LABOR*
*After 12/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor. 

Does not include cost
 of material.

 Offer expires 3/31/20.

x

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

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!    Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!

✔Ambulance
✔Police  ✔Fire
✔Friends/Family

CALL
NOW!

FREE Shipping
FREE Activation
NO Long Term Contracts

Solutions as Low as $19.95 a month

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
24/7 365 Monitoring in the USA

800.809.3352
MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

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
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Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

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

✂

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.


