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MSZE ŚWIĘTE NA TRÓJCOWIE
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

„ On zaś ich zapytał: Cóż
to za rozmowy prowadzicie
z sobą w drodze „
Łk 24,17

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 ŻYCIA
SENS NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO
" Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie
przeszło przez ręce Maryi".
św. Bernard
Miesiąc maj zachęca nasze serca
do otwarcia się w sposób
wyjątkowy na Maryję. " Jest to
miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych,
kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze
uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również
miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas
najhojniejsz e
i
najobfitsz e
dary
Bożego
Miłosierdzia."( Paweł VI)
My, chrześcijanie, którzy chcemy być zawsze blisko
Maryi, możemy ofiarować Jej w maju coś specjalnego.
Może to być pielgrzymka różańcowa, nawiedzenie
kościoła Jej poświęconego, małe umartwienia,
ofiarowanie nauki czy też dobrze wykonanej pracy, lub
bardziej uważne odmawianie Różańca.
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. Matka Boska nie
pozostaje nigdy głucha na wołanie i płacz swoich dzieci.
Zawsze cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje
wstawiennictwo i orędowanie wyjednać u Chrystusa
łaskę zmiłowania i odwrócenia niedoli. „Szczęśliwy, kto
się do Matki uciecze” – zapewniają słowa przepięknej
pieśni maryjnej. Przy przydrożnym krzyżu bądź
kapliczce nie potrzeba wzniosłych kazań, uczonych
rozpraw, patosu, aby dotrzeć do Jej Serca. Tam, gdzie
sklepieniem jest niebo, a organami – majowy wiatr i
ptasi wtór, najłatwiej jest otworzyć się przed Matką, „u
której serce otwarte każdemu”. W czasach obecnych,
gdy nasza wiara tak często wystawiana jest na próbę
różnorodnych pokus, gdy jej fundamenty
podkopywane są przez wrogów Kościoła, gdy
człowieka dosięga zwątpienie, potrzebne są
zdecydowane świadectwa. W tych wymagających od
człowieka zdecydowanej deklaracji czasach z pomocą
przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo
w majowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie,
można znaleźć odpowiedź na bardzo wiele
wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej
wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – Jezusem
Chrystusem. Nabożeństwo Majowe to spotkanie
z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość
zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności,
zasupłanych problemów i pogmatwanych dróg. Trzeba
tylko pójść do Niej, opowiedzieć Jej o tym, zaufać Jej w
każdej sprawie. Na pewno zawsze przytuli do swojego
Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na właściwą
drogę.

INTENCJE MSZY
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
Poniedziałek - 27 kwietnia- 6 rocz. kanonizacji św. Jana
Pawła II
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † Zdzisław Kisielewski
Wtorek - 28 kwietnia Nowenna do św. Antoniego
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Adama
w dniu 25 urodzin
8:00am O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Miji
Krzysztołowicz z okazji 15 urodzin
Środa - 29 kwietnia - św. Katarzyny ze Sieny
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am †† Władysławę i Jana Skinderowicz i za zmarłych
z rodziny
8:00am Intencje Zbiorowe
Czwartek - 30 kwietnia
8:00am O Boże błog., dary Ducha Świętego i pomyślne
zdanie matury dla Huberta
8:00am † Kazimiera Reichman w rocznicę śmierci
8:00pm W intencji Bogu wiadomej
Piątek - 1 maja - św. Józefa Robotnika
8:00am † Władysławę Kondal w 1 rocz. śmierci
8:00am † Alina Jarosz - 1 gregoriańska
8:00pm Za byłych, obecnych i przyszłych członków
Wspólnoty Jezus z Nami i ich opiekunów
Sobota - 2 maja św. Atanazego Wielkiego
8:00am † Alina Jarosz - 2 gregoriańska
8:00am † Jan Morawczyński w 31 rocznicę śmierci
8:00pm Wynagradzająca za zniewagi i grzechy, które ranią
Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi oraz
o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników
IV Niedziela Wielkanocna - 3 maja NMP Królowej
Polski
10:00am Msza w intencji Ojczyzny
- INTENCJE ZBIOROWE
- † Alina Jarosz - 3 gregoriańska
- † Maria Michniewicz
12: 15pm - O Boże błog. dla Michel Sas z okazji urodzin
- † Zdzisław Rogucki w 11 rocznicę śmierci
- †† Stanisława i Stanisław Mazur

NABOŻENSTWA
MODLITWA ZA MIASTO
Zapraszamy do wspólnej modlitwy
w niedzielę o godzinie 3.00 pm
w intencji naszego miasta. Księża
z Najświętszym Sakramentem wyjadą
samochodem na ulicę Chicago aby
pomodlić się za nas i za nasze rodziny.
Zapraszamy do duchowej łączności przez nasz kanał :
https://www.youtube.com/channel/UC5zRKTc7ly5IKhEp2zlnOw

MSZE ŚWIĘTE
I NABOŻEŃSTWA
30 kwietnia
Czwartek przed Pierwszym
Piątkiem miesiąca
8:00pm -Msza święta
i nabożeństwo do św. Charbela.
1 maja
Pierwszy Piątek Miesiąca
8:00pm - Msza święta
i nabożeństwo uwielbienia
z modlitwą o uzdrowienie.
2 maja
Pierwsza Sobota Miesiąca
8:00pm - Msza święta
i nabożeństwo różańcowe.
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.

Prośby i podziękowania można wypisać na niżej
zamieszczonej formie lub pobrać ze strony internetowej
naszej Misji i przesłać do biura parafialnego.
PODZIĘKOWANIA
za łaski otrzymane za pośrednictwem Dzieciątka
Praskiego i św. Antoniego Padewskiego
- za dobrą spowiedź ......................................................
- za powołanie ................................................................
- za szczęśliwe małżeństwo ...........................................
- za zgodę w rodzinie......................................................
- za wyzwolenie z nałogu ...............................................
- za polepszenie zdrowia ................................................
- za otrzymaną pracę .....................................................
- za pomoc finansową ....................................................
- za dobre wyniki w nauce .............................................
- za odnalezioną zgubę ...................................................
- za sprzedanie posiadłości .............................................
- za szczególną łaskę ...........................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

PROŚBY
do Dzieciątka Praskiego i św. Antoniego
Padewskiego
- o nawrócenie dla ..........................................................
- o dobrą spowiedź .........................................................
- o powołanie ..................................................................
- o szczęśliwe małżeństwo .............................................
- o zgodę w rodzinie .......................................................
- o wyzwolenie z nałogu ................................................
- o zdrowie .....................................................................
- o szczęśliwa śmierć .....................................................
- o znalezienie pracy ......................................................
- o pomoc finansową ......................................................
- o powodzenie w nauce ................................................
- o odzyskanie zguby .....................................................
- o sprzedaż posiadłości .................................................
- o pokój na świecie .......................................................
- w specjalnej intencji ....................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
- za dusze w czyśćcu cierpiące ..........................................

ŻYCIE MISJI

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Za kilka dni rozpoczniemy miesiąc maj poświęcony
Matce Bożej.
Z tej też okazji zapraszamy do udziału
w nabożeństwo ku czci Matki Bożej.
Nabożeństwa odbywać się będą w naszym kościele
codziennie od poniedziałku do soboty po Mszy św.
porannej o godz. 8:00am.
INTENCJE
MSZY ŚWIĘTEJ
W związku z zapytaniami
dotyczącymi sposobu
zamawiania intencji Mszy
świętych w obecnym
czasie. Informujemy, że intencje mszalne można
zamawiać dzwoniąc do biura parafialnego
w godzinach jego otwarcia tzn.
od poniedziałku do piątku
od 9:00am -1:00pm oraz od 2:00pm - 5:00pm
tel. 773- 489 -4140

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
W środę 29 kwietnia wspominamy
Świętą Katarzynę ze Sieneny.
Katarzyna nie umiała dobrze czytać ani
pisać, dlatego swoje przeżycia duchowe
i mistyczne oraz listy dyktowała bł.
Rajmundowi z Kapui, który był jej
kierownikiem mianowanym przez
kapitułę dominikanów we Florencji. To
między innymi dzięki jej intensywnej
modlitwie i zdecydowanemu charakterowi,
papież Grzegorz XI powrócił z Awinionu do Rzymu.
Podobnie jak Maryja, która bezgranicznie zaufała
Bożemu działaniu, również Katarzyna rozwinęła w sobie
"geniusz kobiety" (Jan Paweł II). Uparcie i z determinacją
napominała kolejnych papieży, przynaglając następców
Piotra, by powrócili do Rzymu, gdzie jest ich miejsce, by
być skałą Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa.
Katarzyna przypomniała też całej ludzkości, że Jezus
Chrystus jest jedynym naszym Zbawicielem. On jest
jedynym MOSTEM, przez który trzeba przejść by
dotrzeć do Ojca. Pan Jezus jest naszym Mostem wówczas,
gdy z wielką prostotą naśladujemy pokorę Pana, który

stał się Sługą nas wszystkich. Katarzyna bardzo
ubolewała nad niewolą Kościoła i smutną sytuacją Ojca
Świętego, który został zmuszony przez ziemskie potęgi
do opuszczenia swojej rzymskiej siedziby i musiał udać
się do Awinionu. Przez całe życie zabiegała - a była
znakomitym politykiem - o taki splot wydarzeń, by
skłócone ze sobą włoskie księstwa mogły odzyskać pokój,
tak aby powrót papieża z niewoli awiniońskiej do
Wiecznego Miasta był możliwy. To ona łagodziła spory
pomiędzy papiestwem i Florencją, dlatego w tej sprawie
udała się do Awinionu, by spotkać się z papieżem,
Grzegorzem XI. Bardzo cieszyła się, gdy na skutek wielu
sprzyjających okoliczności papież powrócił do Rzymu.
Także ona zamieszkała w Rzymie w 1378 r. Bóg obdarzył
ją nadzwyczajnymi darami mistycznymi,przenikliwością
umysłu. Z wielką troską dostrzegała choroby Kościoła:
pogoń za zaszczytami i bogactwem, szukanie ziemskich
przyjemności zamiast słodyczy Jezusowego krzyża. Nic
nie mogło jej powstrzymać od napominania kapłanów,
hierarchów, a nawet papieży, by przestrzegali Bożych
przykazań i byli wiarygodnymi pasterzami dla ludu
powierzonego ich duchowej opiece.
W piątek 1 maja - Świętego Józefa Robotnika
Do kalendarza liturgicznego weszło ono
w 1955 roku. Św. Józef jest patronem
licznych stowarzyszeń i zgromadzeń
zakonnych noszących jego imię. Jest także
patronem cieśli, stolarzy, rzemieślników,
kołodziei,
inżynierów,
grabarzy,
wychowawców,
podróżujących,
wypędzonych,
bezdomnych,
umierających
i
dobrej
śmierci.
1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego
Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII
proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika,
nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu,
obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy.
W tym dniu Kościół pragnie zwrócić uwagę na pracę w
aspekcie wartości chrześcijańskich.
W sobotę 2 maja - Świętego Atanazego Wielkiego
Atanazy należy do jednego z najbardziej cenionych Ojców
Kościoła, bo zdołał obronić dogmat o
bóstwie
Chrystusa,
zagrożony
rozprzestrzeniającą się bardzo szybko
herezją Ariusza. Wiele z tego powodu
wycierpiał od cesarzy, którzy sprzyjali
arianom. Biskup Atanazy pozostał
nieugięty, dlatego jest wzorem dla wszystkich pasterzy
Kościoła i teologów, by odważnie także dzisiaj bronili
pełni wiary Kościoła, nie ulegając naciskom ze strony
kultury negującej Boga.

ŻYCIE MISJI

TRÓJCOWO.COM

KWIATKI ŚW. ANTONIEGO
KAZANIE DO RYB
Brat Antoni został wysłany przez przełożonych
do Rimini, z poleceniem nauczania i nawracania
heretyków, którzy w tym mieście mieli wielu zwolenników.
Jego słowa jednak, pomimo natchnionych zdolności
naszego świętego, nie przekonały słuchaczy, którzy nawet
przepędzili go, złorzecząc i mówiąc, aby się wyniósł
z miasta. Wówczas Antoni, nie zrażony niepowodzeniem,
poszedł nad rzekę, która w okolicach Rimini wpadała do
Morza Adriatyckiego. Zwracając się do wód rzeki zaczął
przemawiać: „Słuchajcie słowa Bożego, wy, ryby morskie
i rzeczne, jeżeli heretycy nie chcą go słuchać!” Gdy tylko
wypowiedział te słowa, do brzegu zbliżyło się mnóstwo ryb
różnej wielkości i gatunków, zarówno rzecznych jak
i morskich. Wszystkie wystawiły głowy nad poziom wody
i zwróciły się ku świętemu Antoniemu, który polecił im,
aby ustawiły się przed nim według wielkości, z przodu
najmniejsze, zaś z tyłu największe. Tak też uczyniły.
Następnie zaczęły słuchać jego słów, odpowiadając na znak
zrozumienia skłonami głowy. Im dłużej święty Antoni
przemawiał, tym więcej ryb przybywało. Widząc takie
zjawisko mieszkańcy Rimini, a tym bardziej heretycy, nie
mogli pozostać obojętni, toteż zaczęli przychodzić
i przysłuchiwać się niecodziennemu nauczaniu głoszonemu
przez tak zdolnego kaznodzieję oraz zobaczyć tak
niezwykłe audytorium.Po skończonym kazaniu ryby
odpłynęły, dla okazania swej radości wyskakując z wody,
natomiast ludzie prosili Antoniego, aby pozostał w mieście
i dalej głosił kazania. Doszło do tego, że Antoni nawrócił
heretyków i zdobył przychylność wszystkich mieszkańców
Rimini.
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiara z niedzieli 19 kwietnia
Ofiary z kopert $ 620.00
Ofiary Online $ 3,880.00

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
prowadzi Jan Góra.

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

