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Miłosierdzia Bożego

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

MSZE ŚWIĘTE NA TRÓJCOWIE

„NIE MA
INNEGO ŹRÓDŁA
NADZIEI,
JAK MIŁOSIERDZIE
BOŻE”.
św. Jan Paweł II

Msze święte z naszego kościoła będą transmitowane
- Msza św. o godz. 10:00am
- Msza św. o godz. 12:15pm
Msze św w tygodniu
od poniedziałku do soboty
o godz. 8:00am
Aby oglądać transmisje z naszego kościoła
wystarczy wejść na stronę www.trojcowo.com
i nacisnąć zakładkę YouTube.
Zapraszamy do udziału we Mszach świętych
BIURO PARAFIALNE
czynne po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Numer telefonu: (773) 489- 4140

SŁOWO KS. PROBOSZCZA
Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Ewangelii Zmartwychwstały Chrystus
pokazuje swoim uczniom Ranę w Boku, Rany w Dłoniach i Stopach. Te Rany pozostały
w uwielbionym zmartwychwstałym Ciele Chrystusa. Rany te są świadectwem Jego Męki. Każdy
zbawiony będzie Je kontemplował przez całą wieczność, wychwalając Nieskończone
Miłosierdzie Jego. I My wpatrując się w Obraz Miłosierdzia też chcemy kontemplować jego rany,
w których jest źródło Miłosierdzia.
św. Charbel, którego w sposób szczególny czcimy w naszej światyni w I czwartki miesiąca
w swoich orędziach mocno podkreślał miłosierną miłość samego Boga. Oto jedno z jego orędzi: „Powinniśmy
wzajemnie się kochać miłością bezinteresowną, bezwarunkową i nieograniczoną. Aby dojrzewać do takiej miłości,
trzeba nieustannie czerpać z jej Źródła, którym jest Jezus Chrystus. Z tego jedynego Źródła mogą czerpać wszyscy bez
wyjątku – przez codzienną, wytrwałą modlitwę oraz sakramenty pokuty i Eucharystii.
Tylko Jezus może uwolnić człowieka od wszystkich grzechów, problemów i zmartwień. On bardzo cierpi, gdy
człowiek odkupiony Jego krwią upada w grzechu.
Bóg pragnie, abyśmy byli wolni i szczęśliwi. Ludzie jednak szukają szczęścia tam, gdzie go nigdy nie znajdą, a więc na
ziemi, w dobrach materialnych lub w innych ludziach. Pełnię szczęścia można odnaleźć tylko przez zjednoczenie się
w miłości z Chrystusem.
Miłość jest jedynym skarbem, który możecie zgromadzić w ciągu ziemskiego życia i który będzie trwał na wieki.
Wszystkie bogactwa materialne, sława, władza, pozycja społeczna i najróżniejsze sukcesy wraz ze śmiercią pozostaną
na tym świecie. W chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość.
Kto stanie przed Bogiem bez miłości, będzie musiał ponieść wszystkie konsekwencje swoich grzesznych wyborów
i egoistycznego postępowania. To będzie straszne doświadczenie prawdziwej śmierci ducha, zmarnowania całego
życia.
Módlcie się i nawracajcie. Módlcie się z głębi serca, a Bóg Was wysłucha. Otwórzcie dla Chrystusa bramy Waszych
serc, aby mógł On tam zamieszkać i obdarzyć Was pokojem. Pamiętajcie: módlcie się sercem, szczerze i z ufnością,
a nie tylko wargami. Szybciej do Boga dotrze dźwięk rechotu żab aniżeli puste słowa, które nie płyną z serca
człowieka.
Każdy człowiek jest jakby lampą Boga. Jego zadaniem jest rozświetlanie ciemności w świecie. Pan Bóg stworzył każdą
lampę z jasnym i przezroczystym szkłem, aby umożliwić światłu przenikanie i oświecanie ciemności świata. Ludzie
jednak zapominają o świetle, a dbają tylko o szkło. Tak je kolorują i dekorują, aż staje się tak zaciemnione, że nie
pozwala na przenikanie światła. I dlatego tak wielkie ciemności panują w świecie. Szkło Waszych lamp powinno na
nowo stać się przezroczyste, aby Wasze światło świeciło w świecie”.
Prośmy św. Charbela, aby wspierał nas swymi modlitwami. Niech spłyną na nas łaski, które Miłosierny Jezus
przygotował dla każdego z nas w święto Miłosierdzia Bożego!
ks. Andrzej Totzke SChr

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 19 kwietnia Niedziela
Miłosierdzia Bożego
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 błogosławieństwo i zdrowie
12: 15pm
- Dziękczynna za 35 lata małżeństwa Doroty i Henryka
Ruszelów 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
Poniedziałek - 20 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † David King
Wtorek - 21 kwietnia Nowenna do św. Antoniego
8:00am O Boże błog. z podziękowaniem za 29 lat życia
małżeńskiego dla Alicji i Tomasza Stawowych
8:00am † Bronisława Dakowicz
8:00am † Teresa Mirabella
Środa - 22 kwietnia
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † Maria Skocz w 12 rocznica śmierci
8:00am Intencje Zbiorowe
Czwartek - 23 kwietnia św. Grzegorza i Wojciecha
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am Dziękczynna za 17 lat uwolnienia z nałogu
alkoholizmu i narkotyków Marcina
8:00am † Józef Bukowski - 6 m-c po śmierci
Piątek - 24 kwietnia
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † Hieronim Kowalski w 16 rocznicę śmierci
8:00am † Anna Kalembasa
Sobota - 25 kwietnia św. Marka Ewangelisty
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii oraz za
† Józefa Bukowskiego
8:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
Bożej dla rodziny Kawula

III Niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia
10:00am - INTENCJE ZBIOROWE

- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Józefa
- † Stanisław Tomczak
12: 15pm - O Boże błog. i wytrwanie w powołaniu dla Michała

Roguckiego

- O Boże błog. dla Marii i Tadeusza Piątków z okazji urodzin
- Przez wstawiennictwo MB Miłosierdzia w intencji żywych

i zmarłych członków Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Kół
Koronkowych ich rodzin i księdza opiekuna

- † Zdzisław Dymon w 4 rocznicę śmierci

TROJCOWO.COM
NIEDZIELA BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Zapraszamy do duchowej
modlitwy
w Godzinie Miłosierdzia Bożego.
Modlitwa będzie transmitowana z naszego kościoła
o godzinie 3:00pm
Przez stronę: www.trojcowo.com
i nacisnąć zakładkę YouTube.
Tego dnia, pamiętajmy
o Wspólnocie Rycerzy Miłosierdzia Bożego, która
obchodzi swoje Patronalne Święto.
Wspierajmy ich modlitwą, by swym życiem szerzyli
Miłosierdzie Boże wśród nas. Niech Apostołka Bożego
Miłosierdzia - św. siostra Faustyna Kowalska, wstawia
się za każdym z nas, aby nasze oczy, słuch, język, ręce,
nogi i serce były miłosierne.
O Jezu mój, przemień mnie w siebie,
bo Ty wszystko możesz.
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 odprawiana jest w każdy wtorek
o godz. 8:00pm., i tramnsmitowana z naszego kościoła
na stronie: www.trojcowo.com/youtube.

KWIATKI ŚW. ANTONIEGO
„Głodny muł”
Mówią, że pewnego dnia Antoni został
wystawiony przez pewnego heretyka na
dziwną próbę. Przyprowadził on swojego
głodzonego od trzech dni muła do świętego, który niósł w
monstrancji konsekrowaną hostię. Przeciwnik Antoniego
postawił przed mułem kosz napełniony zbożem, jednak
zwierzę obwąchało pokarm i mimo że było wygłodzone, nie
chciało jeść. Zwróciło się natomiast do brata, pochyliło
głowę, zgięło nogi i uklękło przed Najświętszym
Sakramentem, jakby w geście uwielbienia. Scena
ta zdumiała obecnych i skłoniła heretyka do nawrócenia.

ŻYCIE MISJI
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
obchodzone jest w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy,
zwaną obecnie Niedzielą
Miłosierdzia
Bożego.
W dniu kanonizacji Siostry
Faustyny 30 kwietnia 2000
roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją
dla ustanowienia
tego święta
było
pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna.
Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego. Któr dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które
płyną łaski. W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie
tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym
Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia,
sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie
obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego
odpuszczenia win i kar” związana
z Komunią świętą przyjętą w tym
dniu po dobrze odprawionej
spowiedzi (bez przywiązania do
najmniejszego grzechu), w duchu
nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, czyli w postawie ufności
wobec Boga i czynnej miłości
bliźniego. Przygotowaniem do tego święta ma być
nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni,
poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło
z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego powiedział
Pan Jezus do Siostry Faustyny. Święto Miłosierdzia ma
najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu
Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic
i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus
mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku,
gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu:
Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry
Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten
obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście
poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta
niedziela ma być świętem Miłosierdzia.

TRÓJCOWO.COM
W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy
w kilkunastu objawieniach, w których nie tylko określił
miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale
także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób
przygotowani i obchodzenia oraz łaski do niego
przywiązane. w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe
ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej
została objawiona właśnie w męce, śmierci
zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej mówiąc – nie
byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia
Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna,
któraw „Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest
dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda
Pan. Jakie racje przemawiają za ustanowieniem nowego
świętaw kalendarzu liturgicznym Kościoła? Podaje je
Pan Jezus, mówiąc: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej
męki. Daję im ostatnią deskę
ratunku, to jest święto
Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie
uwielbią miłosierdzia Mojego,
zginą na wieki W dniu święta
(obraz
Miłosierdzia ma być
uroczyście poświęcony i
publicznie uczczony, a kapłani
mają mówić kazania miłosierdziu
Bożym i budzić ufność w duszach.
Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem,
w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności
wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich
Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci
Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem
ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim
wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego
odpuszczenia win i kar: W tym dniu wszyscy ludzie,
nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą
uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na
to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko
łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw,
których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający
mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby
przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli
dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski
potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą,
bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za
które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto
Miłosierdzia wszystkie łaskii dobrodziejstwa są
dostępne dla wszystkich ludzii wspólnot, byleby o nie
prosili z ufnością.
M. Elżbieta Siepak ZMBM

TRÓJCOWO.COM
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO

W czwartek, 23 kwietnia, będziemy
obchodzić
uroczystość
Świętego
Wojciecha, biskupa i męczennika,
patrona Polski. Nasze myśli i serca
skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują
się jego relikwie. Będziemy dziękować
Bogu za dobro, jakie wyświadczył
nam
przez
posługę
Świętego
Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego
Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary. Wszystkich
zapraszam do jak najliczniejszego udziału w świątecznej
Eucharystii, która transmitowana będzie o 8:00am.
W
tym
tygodniu,
w
sobotę,
25 kwietnia, będziemy obchodzić
święto Świętego Marka Ewangelisty.
Jednocześnie jest to dzień modlitw o
urodzaje.
Świąteczną
Eucharystię
połączymy z nabożeństwem łagalnym.
Wszyscy wierni, także mieszkańcy
miast,
proszą
tego
dnia
o błogosławieństwo dla pracujących na
roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to,
aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiara Wielkanocna
Ofiary z kopert $ 19,675.00
Ofiary Online $ 8,104.00
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.

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

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

