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3 maja 2020 
IV Niedziela  Wielkanocna 

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  
PANNY  KRÓLOWEJ 

 POLSKI  

 

 

 

MSZE ŚWIĘTE NA TRÓJCOWIE   
Msze święte z naszego kościoła są transmitowane  

 Niedziela 
- Msza św. o godz. 10:00am  

- Msza św. rodzinna 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 
 

 

 MARYJO  

KRÓLOWO POLSKI 

 JESTEM PRZY TOBIE  

PAMIĘTAM CZUWAM 



SŁOWO ŻYCIA                             INTENCJE MSZY 
 

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. rocz. śmierci 
- ††  Stanisława i Stanisław Mazur 

 

 

Poniedziałek - 4 maja św. Floriana 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla  
             Parafian a dla zmarłych o życie wieczne 
8:00am † Alina Jarosz - 4 gregoriańska 
8:00am †† Józefa i Józef Tarczoń 
 
 

Wtorek - 5 maja Nowenna do św. Antoniego 
8:00am † Alina Jarosz - 5 gregoriańska 
8:00am † Józef Brzeziński 
8:00am ††  Laura i Kazimierz Tarczoń 
 
 

Środa - 6 maja - św. Filipa i Jakuba Apostołów 
8:00am W intencji Bogu wiadomej 
8:00am † Alina Jarosz - 6 gregoriańska 
8:00pm Intencje Zbiorowe 
 
 

Czwartek - 7 maja  
8:00am † Alina Jarosz - 7 gregoriańska 
8:00am † Regina Pac 
8:00am † Maria Wasilewska w 7 rocznicę śmierci 
 
 

Piątek - 8 maja - św. Stanisława biskupa i męczennika 
8:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla   
  Stanisławy Mailnowskiej w dniu jej imienin 
8:00am W intencji chorych pracowników i wolontaruszy 
   z Regency 
8:00am † Alina Jarosz - 8 gregoriańska 

 
 

 

Sobota - 9 maja  
8:00am W intencji Bogu wiadomej 
8:00am † Alina Jarosz - 9 gregoriańska 
8:00am † Józef Bukowski 
 
V Niedziela Wielkanocna - 10 maja - Dzień Matki 
10:00am  
- INTENCJE ZBIOROWE 
- O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
  Bożej za trud zrodzenia i wychowania  dla naszych 
  Mam w dniu ich święta, a dla zmarłych o radość  
  wieczną 
- ††  Stanisława i Józef Ciepielewski 
12: 15pm -  
- † Bronisław Obrochta w 3  rocznicę śmierci 
- † Alina Jarosz - 10 gregoriańska 

 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 
3 maja Kościół katolicki w Polsce 

obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii 
Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów 
króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki 
Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość 
została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po 
odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie 
święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla 
Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie 
liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi 
uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną 
opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za 
pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest 
bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza 
polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę 
narodowego hymnu. W czasie najazdu szwedzkiego,  
1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym 
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył 
uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć 
cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na 
obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej,   
a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie 
sprawiedliwość społeczną. Temu uroczystemu wydarzeniu 
towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. 
Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie 
"Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które 
zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. 
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, 
z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano 
koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację 
Maryi na Królową Polski. Wezwanie "Królowo Polski" 
zostało na stałe wpisane do Litanii Loretańskiej.  
W 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym 
roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji 
lwowskiej. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi 
zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia 
tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień  
3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która 
realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto 
zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża 
Benedykta XV. W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową 
ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu 
internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. 
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył 
uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 
r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności 
miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie 
odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. 
Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej  
i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. 
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NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO  
 

Odprawiana jest w naszym kościele  
w każdy wtorek o godz. 8:00pm.   
P r o śb y  i  p o d z ięk o w a n i a  z a  
wstawiennictwem  św. Antoniego 
można przesyłać do parafii.  Formy  
z prośbami i podziękowaniami  są na 
naszej stronie internetowej. 

Zapraszamy do udziału w  transmitowanej 
Nowennie ku czci św. Antoniego   

we wtorki o godz.  8:00pm.,  
na stronie:  www.trojcowo.com/youtube. 

NABOŻEŃSTWA 
MAJOWE 

Zrozpoczęlismy miesiąc 
maj poświęcony  Matce 
Bożej. Z tej też okazji 

zapraszamy do udziału w  nabożeństwach ku czci Matki 
Bożej.  Nabożeństwa odbywają się w naszym kościele 
codziennie od poniedziałku do soboty po porannej 
Mszy świętej o godz. 8:00am. 

 

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA  
 6 MAJA   

NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO  
SERCA  ŚW. JÓZEFA 

 Msza święta i Nabożeństwo ku czci 
św. Józefa, godz. 8:00pm. Msza Św i 
naboźeństwo będzie transmitowane                  

z naszego kościoła 
   na stronie:  www.trojcowo.com/youtube. 

 KOMUNIKAT DELEGATA KEP DS. 
DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI 

POLSKIEJ  
W związku z zawieszeniem terminu 
beatyfikacji kard.  Wyszyńskiego  

„Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na  
 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją 
Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy 
termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu 
pandemii ,  z  wyprzedzeniem czasowym, 
umożliwiającym odpowiednie przygotowanie 
bezpośrednie” Zachęcam Was, Drodzy Duszpasterze, 
by ten czas oczekiwania na beatyfikację wypełnić 
przybliżeniem naszym rodakom osoby i działalności 
Prymasa Tysiąclecia, wieloletniego Protektora polskiej 
emigracji. Proszę też o modlitwę, by czekająca nas 
beatyfikacja stała się inspiracją do ewangelicznej 
przemiany naszego osobistego, społecznego  
i eklezjalnego życia. Niech Sługa Boży kard. Stefan 
Wyszyński skutecznie nam uprosi potrzebne łaski do 
pokonania pandemii, jak również w codziennej 
posłudze duszpasterskiej wśród naszych braci i sióstr 
żyjących na emigracji. Łączę życzliwą pamięć  
i modlitwę.  
       Bp Wiesław Lechowicz  
  Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  

   D Z I E Ń  M A T K I 
                       

W niedzielę  10 maja, będziemy 
obchodzić Dzień Matki. Mama – 
to  słowo kryje w sobie  tyle treści. 
To z nią związane są  najpiękniejsze 
wspomnienia, pierwsze radości, 
troski, marzenia. To ona nas rodzi, zmienia pieluchy, 
karmi, wychowuje, i kocha… jak nikt inny!… pomimo 
naszych wad. Bez Niej nie bylibyśmy osobą, którą 
jesteśmy. Podziękujmy za to częściej niż raz w roku dając 

odczuć jak bardzo je kochamy. 
Podarujmy im „duchowy bukiet 
modlitwy”, dziękując im za ich 
Matczyną miłość. Dar Mszy świętej 
jest najpiękniejszym darem jakim 
można okazać naszą wdzięczność.  

W naszym kościele będzie odprawionych dziewięć 
Mszy świętych za żyjące i zmarłe mamy. Intencje można 
składać wysyłając kopertę na adres parafii (do koperty 
proszę włożyć kartkę z wypisanym imieniem  
i nazwiskiem Matki żyjącej lub zmarłej). Msze święte 
rozpoczną  się 10 maja i trwać będą do 18 maja. 

KWIATKI ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 
      Cud przyrośniętej stopy 

Antoni, także we Francji, był 
sprawcą innego cudu. Pewien 
młody człowiek wyznał mu na 
spowiedzi, że kopnął swoją matkę. 
Spowiednik zganił go: „Twój grzech 

jest tak poważny, że zasługiwałbyś na odcięcie stopy, 
którą kopnąłeś”. Lecz widząc żal młodzieńca, dał mu 
rozgrzeszenie. Jednak ten, będąc pod wielkim 
wrażeniem słów spowiednika, w chwili uniesienia 
odciął sobie stopę siekierą. Matka, słysząc krzyk bólu 
syna, przybiegła, a widząc co się stało, pośpieszyła czym 
prędzej do Antoniego, krzycząc na niego i zarzucając 
mu sprowadzenie nieszczęścia na syna. Wówczas 
Antoni poszedł do młodzieńca, wziął stopę i ku 
zdumieniu matki i syna umieścił ją na dawnym miejscu. 
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co oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów 
najpóźniej.  Pochodził z Nazaretu. Jego matka miała na 
imię Maria (była spokrewniona ze św. Józefem),  a jego 
ojcem był Alfeusz, zwany również Kleofasem. Jakub był 
rodzonym bratem św. Judy Tadeusza. Po 
zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się wśród 
Apostołów jako przewodniczący gminy chrześcijańskiej  
w Jerozolimie. Kiedy św. Piotr został cudownie 
uwolniony przez anioła z więzienia, każe o tym oznajmić 
Jakubowi. Na soborze apostolskim św. Jakub zaraz po 
Piotrze zabrał głos  i wpłynął na to, że św. Paweł mógł 
spokojnie pełnić swoją misję wśród pogan i nie narzucać 
im przepisów prawa. Gdy św. Paweł po raz ostatni na 
Zielone Święta przybył do Jerozolimy (rok 57), św. Jakub 
przyjął go życzliwie i wyraził radość z jego sukcesów. 
 O tym, jak wielkiej powagi zażywał św. Jakub wśród 
Apostołów, świadczą Listy św. Pawła. Jakub zostawił list 
do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. 
Podkreśla, że wśród chrześcijan nie powinno się 
wyróżniać bogatych, a gardzić ubogimi, bo wszyscy są 
równi wobec Pana Boga. W bardzo obrazowym stylu 
akcentuje złość, jaką może wyrządzić język ludzki. 
Apostoł kończy swój list różnymi przestrogami i zachętą. 
Jakub jest patronem dekarzy. 

W piątek 8 maja Świętego 
Stanisława biskupa i męczennika. 
Św. Stanisław ze Szczepanowa 
urodził się ok. 1030 roku. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1060 roku,  

a dwanaście lat później, po śmierci biskupa Lamberta 
około 1070 roku został biskupem Krakowa. Dał się poznać 
jako pasterz gorliwy i bezkompromisowy. Konflikt, który 
wybuchł pomiędzy królem Bolesławem a bp. Stanisławem 
– jego powód do dziś nie jest w pełni jasny. Chodziło 
zapewne o krytykę za strony biskupa niemoralnego życia 
monarchy oraz o obronę poddanych przed jego 
surowością i brutalnością Rządów. Biskup Stanisław 
został zabity przez króla podczas Mszy św., którą 
celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079 roku w kościele 
św. Michała na Skałce w Krakowie. Ciało biskupa zostało 
poćwiartowane. Kult św. Stanisława rozpoczął się  
z chwilą przeniesienia jego zwłok na Wawel, w 10 lat po 
śmierci. 8 września 1253 roku papież Innocenty IV 
dokonał uroczystej kanonizacji biskupa Stanisława  
w bazylice św. Franciszka w Asyżu. W Polsce ogłoszono 
to na ogólnonarodowej uroczystości w Krakowie 8 maja 
1254 roku. Kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę  
w zjednoczeniu rozbitego na dzielnice państwa polskiego. 
W 1595 r. papież Klemens VIII rozszerzył liturgiczną 
uroczystość św. Stanisława na cały Kościół. 

 Z KALENDARZA LITURGICZNEGO 
       W poniedziałek 4 maja wspominamy  

Świętego Floriana 
Urodził się ok. 250 roku w Ceti Jego 
życie przypadło na okres prześladowań 
chrześcijan. W młodym wieku został 
powołany do armii cesarza rzymskiego 
Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął 
się za rześladowanymi legionistami 
chrześcijańskimi, za co został skazany 
na karę śmierci. 4 maja 304 poniósł 

śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns na terenie 
dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lorch.  Ciało 
Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z 
czasem wybudowano kościół i klasztor ojców 
Benedyktynów, a później klasztor Kanoników 
laterańskich według reguły św. Augustyna. W roku 1184 
biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza 
Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do 
Krakowa. Na krakowskim Kleparzu stoi kościół pw. św. 
Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki – w 
miejscu, gdzie według legendy zatrzymały się konie 
wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie 
chciały ruszyć z miejsca, aż zdecydowano  
o wybudowaniu świątyni.  

W środę 6 maja Świętych 
Apostołów Filipa i Jakuba   
 Filip pochodził z Betsaidy nad 
Jeziorem Galilejskim. uczniów. 
Wzmianka, że Filip pochodził  

z miasta Andrzeja i Piotra. Filip jest czynnym świadkiem 
cudownego nakarmienia rzeszy przez Pana Jezusa. Filip 
musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, 
skoro poganie proszą go, aby im dopomógł  
w skontaktowaniu się z Chrystusem. W czasie ostatniej 
wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał Apostołom 
swojego niebieskiego Ojca.Postawione przez Filipa 
pytanie dało Jezusowi okazję wytłumaczenia Apostołom 
najintymniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. Filip 
miał apostołować również w Scytii  a więc w okolicach 
Donu i Dniepru. Byłby to więc pierwszy Apostoł Słowian. 
Potem miał przenieść się do Frygii i w jej stolicy, 
Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania 
Domicjana (81-96) przez ukrzyżowanie, a potem 
ukamienowanie. Filip jest patronem Antwerpii oraz 
pilśniarzy i czapników Jakub, zwany Młodszym lub 
Mniejszym, był synem Kleofasa i Marii rodzonym bratem 
św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. W katalogach 
Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc  
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WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 
 Ofiary ON -LINE z niedzieli 26 kwietnia  

$3,400.00 
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.  

 SŁOWO BISKUPA WIESŁAWA LECHOWICZA  
DO POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ  

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
 

Kochani Rodacy, Bracia  
i Siostry! 

Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski jest między 
innymi dniem szczególnej 
modlitwy za Polonię i Polaków 

żyjących poza granicami naszego kraju. Od kilku lat w dniu 
3 maja, razem z siostrami misjonarkami i księżmi 
chrystusowcami, celebruję Eucharystię w Domu 
Generalnym Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii 
Zagranicznej w Morasku k. Poznania. W obecnym roku nie 
będzie to możliwe z oczywistych powodów, co nie musi się 
jednak wiązać z zerwaniem tej pięknej tradycji. Modlitwa 
bowiem przekracza wszelkie granice i odległości, jednoczy 
ludzi z Bogiem i wzajemnie ze sobą. Dlatego chciałbym 
zapewnić Was o modlitwie za Was i w Waszych intencjach 
oraz zaprosić Was do jedności w modlitwie przed obliczem 
Królowej Polski i Polonii. 

W uroczystość NMP Królowej Polski odczytywana 
jest Ewangelia opisująca testament Jezusa z krzyża, 
skierowany do apostoła Jana i Maryi. Inspirowani słowem 
Bożym zwróćmy nasze spojrzenie na Maryję. Tym bardziej, 
że Jej postawa może nam wiele powiedzieć i pomóc  
w konfrontacji z różnymi pytaniami i wątpliwościami, 
rodzącymi się w czasie pandemii. 

Maryja uczy nas pokory połączonej z całkowitym 
zaufaniem Panu Bogu. Przeżywana epidemia i perspektywa 
jej skutków jest wielkim apelem, wręcz krzykiem, 
skierowanym do człowieka o pokorę i uznanie siebie za 
stworzenie, a nie Stwórcę. W takim duchu Maryja stała pod 
krzyżem, wiedząc że stoi wobec tajemnicy, której do końca 
nie da się pojąć. Stała, ponieważ ufała Bogu, a to 
bezgraniczne zaufanie opierała na osobistym 
doświadczeniu. Przekonała się w swoim życiu, że Bóg Ją 
kocha i dotrzymuje słowa, i stąd nawet krzyżowa śmierć 
Jezusa nie pozbawiła Jej zaufania do Niego.  

Maryja uczy nas także miłości wobec Boga  
i drugiego człowieka. Zgodnie ze słowami Jezusa, otoczyła 
swą macierzyńską miłością apostoła Jana. Jak wiemy  
z przekazu ewangelicznego, matczyną troską objęła później 
pozostałych apostołów, z którymi oczekiwała  

w Wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego. 
Cierpienie związane z przeżywanym nieszczęściem może 
zamknąć ludzkie serce, ale może też, i tak było  
w przypadku Maryi, jeszcze bardziej je otworzyć. Niech 
więc spojrzenie na Maryję stojącą wiernie pod krzyżem 
przypomni nam, że najważniejsza jest miłość, że 
najważniejszy jest człowiek, którego Bóg mi powierzył  
i powierza.  

Maryja swoim przykładem wzywa nas do 
podtrzymania w sobie i u innych nadziei. Bez nadziei, tak 
jak bez powietrza, nie da się żyć. Na czym opierała się 
nadzieja Maryi? Papież Franciszek podpowiada nam: 
„Maryja nie jest kobietą, która ulega przygnębieniu  
w obliczu niepewności życia, zwłaszcza gdy nic nie zdaje 
układać się właściwie. Tym bardziej nie jest kobietą, która 
gwałtownie protestuje, która pomstuje na losy życia, często 
objawiające wrogie oblicze. Jest natomiast kobietą, która 
słucha. Nie zapominajcie, że zawsze istnieje wielkie 
powiązanie między nadzieją, a wysłuchaniem. Maryja jest 
kobietą, która słucha, która akceptuje życie takim, jakim się 
nam daje, z jego dniami szczęśliwymi, ale także z jego 
tragediami, których nigdy nie chcielibyśmy napotkać”. 
Nadzieja Maryi brała się ze słuchania Boga! Wsłuchujcie się 
więc w Boży głos dochodzący z kart Biblii i z nauczania 
Kościoła, ale także wydobywający się z sumienia, czasami  
z ust drugiego człowieka, niejednokrotnie objawiający się  
w wydarzeniach i okolicznościach życiowych. Maryja 
wskazuje, że słowo Boże jest światłem i życiem, i dlatego 
jest źródłem naszej nadziei  

 

Drodzy Bracia i Siostry! 
Dzielę się z Wami tymi refleksjami z nadzieją, że 

wpatrując się w naszą Matkę i Królową, potrafimy według 
Jej przykładu kształtować nasze życie, w tym również 
przeżywać obecne trudne doświadczenia. Zapraszając Was 
do jednoczącej nas z sobą i z Bogiem modlitwy w obecności 
Maryi, zapewniam Was o mojej stałej modlitwie i pamięci. 
Niech Królowa Polski swoim miłującym spojrzeniem 
obejmie każdego  i każdą z Was oraz zaniesie Wasze 
modlitwy do stóp Najwyższego Boga, przed którym 
stajemy w tym wyjątkowym czasie z pokorą, miłością  
i nadzieją. 

    Z pasterskim błogosławieństwem  
      Bp Wiesław Lechowicz          

  Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 
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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.
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