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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. Mariusz Lis SChr - Asystent
Ks. Piotr Janas SChr - Asystent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA
Sr. Stefania Gałka MChR
- praca w Sądzie Metropolitalnym
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR - zakrystianka
Sr. Aleksandra Antonik MChR
- Anawim dla kobiet
Sr. Małgorzata Tomalka MChR - sekretarka
ORGANISTA: Mariusz Pluta
tel. 773 640 1379
MSZE ŚW. NIEDZIELNE:
8:00AM, 10:00AM, 12:15PM, 4:00PM,
8:00PM
MSZE ŚW. W TYGODNIU
od poniedziałku do soboty o godz. 8:00AM,
dodatkowo w każdą środę i piątek
o godz. 7:30PM

Biuro Parafialne
Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku
9:00AM - 1:00PM, 2:00PM - 5:00PM
w soboty i niedziele
biuro parafialne jest nieczynne

SŁowo Życia

TrÓjcowo.com
Christus vincit! Christus regnat! Christus, Christus imperat!”

W dziwnym czasie, wtedy, kiedy narody zrzucały z tronów królów, carów i cesarzy, papież
Pius XI encykliką „Quas primasʺ z 11 grudnia 1925 roku ustanowił dla całego świata
katolickiego uroczystość Chrystusa Króla.
Ustanawiając tę uroczystość papież Pius XI nie tylko chciał przypomnieć całemu światu,
że Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszystkiego, ale chciał również
podkreślić inność Chrystusowego królestwa. Chrystus nie jest bowiem Królem na wzór
władców ziemskich. On nie chce panować nad ludźmi, tak jak to czynią królowie
ziemscy przy pomocy siły, wojska czy policji. Chrystus jest Królem Miłości. On chce panować w sercach ludzi. Pragnie,
by zapanował na świecie Boży ład, Boża prawda, Boża sprawiedliwość, a przede wszystkim Boża miłość.
7 lat po ustanowieniu tej uroczystości, kardynał August Hlond w 1932 roku założył Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej i ustanowił Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata patronalnym świętem naszego
zgromadzenia. W 1959 roku ks. Ignacy Posadzy, chrystusowiec założył Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
dla Polonii Zagranicznej. To dzisiaj we wszystkich placówkach Księży Chrystusowców i w miejscach, gdzie posługują
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, dziękujemy Bogu za dar tych wspólnot, które posyłają siostry, księży
i braci na wszystkie kontynenty świata, aby wraz z Polakami na Obczyźnie dbać o zachowanie wiary i polskości.
I my dzisiaj też chcemy dołączyć do tego dziękczynienia. To właśnie jednym z zadań chrystusowców i sióstr
misjonarek, którzy służą Polakom na Emigracji jest ukazanie, że Polacy z całym swym bogactwem wiary i kultury mogą
przyczynić się do budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi.
Warto dziś, skoro zebraliśmy się po to, by skłonić głowę przed naszym Królem, uświadomić sobie, że jesteśmy
w tym szczęśliwym położeniu, iż mamy Władcę, którego autorytet nigdy nie zostanie zakwestionowany. Mamy
Króla, który potrafił razem z nami cierpieć, który wie, co to ból i niesprawiedliwy wyrok. Jesteśmy mieszkańcami
Bożego królestwa i wiemy, co czynić, aby na końcu czasów otrzymać pochwałę władcy. Więc czyńmy wszystko,
co możliwe, aby nie zmarnować tej szansy.
AKT POŚWIĘCENIA RODZINY LUDZKIEJ CHRYSTUSOWI KRÓLOWI
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy
własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu,
aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie
zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi,
o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Królewskiego, Świętego Serca Swego. Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny,
na wszystkie rodziny naszej wspólnoty parafialne, a także na cały nasz Naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu sercu każdą
wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary. Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu świętego
i łaska sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym życiu błogosławione owoce
wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez coraz liczniejsze młode pokolenie. Spraw, by Twoja Eucharystyczna
Obecność pośród nas, którą wciąż na nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem Miłości
i Nadziei. Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności łasce
sakramentalnego małżeństwa. Tobie poświęcamy wszystkich małżonków, złączonych sakramentalnym węzłem, którzy
wzgardzili Twoją Bożą Miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech zdroje krwi i wody, wylewające się z Twojego
przebitego Serca, staną się także dla nich nową szansą na przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem.
Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, odpowiedzialnych za kształtowanie ducha
młodego pokolenia polskiego Narodu, aby nauczyli to pokolenie słuchać Twojej królewskiej woli.
Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędu społeczne, samorządowe i państwowe, w szczególności
władze naszego Państwa, Parlament i Rząd, aby -uznając Twoją królewską wolę -w każdym swoim działaniu szukali
prawdziwego dobra Polskiego Narodu. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili
się od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej
i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź
ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu
bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu, i wszystkim Narodom dzisiejszej Europy i świata, użycz spokoju i ładu.
Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Życie Misji

Trojcowo.com

WYPOMINKI

ŚWIECE PAMIĘCI
Osoby, które nie mają
możliwości osobiście
zapalić znicza na grobach
swoich najbliższyszch mogą to uczynić
w naszej świątyni. Niech ta płonąca świeca będzie symbolem
pamięci modlitewnej o tych, którzy już odeszli.
„... A światłość wiekuista niechaj im świeci”.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
OPŁATKÓW
Dnia 29 listopada, podczas każdej
Mszy św. zostaną pobłogosławione
opłatki. Niech będą one symbolem
naszej jedności, kiedy zasiądziemy do wigilijnego stołu.

MODLITWA
ZA CHICAGO I OKOLICĘ
Zachęcamy do udziału w modlitwie
adoracyjnej w intencji naszego miasta.
Aby wziąć udział w inicjatywie należy
zadeklarować konkretny czas na Adorację
Najświętszego Sakramentu i zarejestrować
się. Następnie należy wypełnić swoje
zobowiązanie.
W duchu zadośćuczynienia szczególnie chcemy przepraszać
za:
•
profanacje Najświętszego Sakramentu
•
grzechy przeciw życiu i rodzinie
•
podziały między ludźmi
Więcej informacji i zapisy na stronie: www. trojcowo.com

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Do wieczności odeszły
świętej pamięci

Estelle Victoria Zajkowski
i Helena Mazur
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Pogrzeb śp. Estelle Victorii Zajkowskiej odbył się
w poniedziałek, 16 listopada 2020 roku,
natomiast Msza św. pogrzebowa śp. Heleny Mazur
odbyła się w sobotę, 21 listopada 2020 roku.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO :
Druga niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz.
10:00am oraz w czwartą niedziela miesiąca podczas Mszy
św. o godz. 2:15pm.
Chrzest dziecka prosimy zgłosić przynajmniej miesiąc
wcześniej.
Katecheza przedchrzcielna w pierwszą sobotę miesiąca
o godz. 5:00pm w sali pod kościołem.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH:
W każdy pierwszy piątek miesiąca
odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian
w domach oraz na każde wezwanie.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
Prosimy zgłaszać przynajmniej sześć miesięcy przed
planowaną datą ślubu.
SAKRAMENT POKUTYI POJEDNANIA:
30 min. przed każdą Mszą świętą i w pierwszy piątek
miesiąca od godz. 6:30pm.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Mark P Jacks & Julia M. Gralczyk
Mateusz M. Gwizdała & Marta J. Kopeć
Dariusz Siatka & Anna Piotrowicz
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.
SKARBY TRÓJCOWA

Gratulujemy nowożeńcom
Katherine C. Kimel
& Paweł D. Kaczmarczyk
Życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej i wszelkich łask na nowej drodze
wspólnego życia.

ZAPISY DO NASZEJ MISJI
Zachęcamy wszystkich, którzy regularnie
biorą udział w życiu naszej Wspólnoty, aby
się zapisać do naszej misji i używać kopert.
Dlaczego to jest tak ważne?
Po pierwsze, te osoby otoczone są modlitwą
Proboszcza (każdego tygodnia sprawowana jest Msza
w intencji parafian). Po drugie, jest to widoczne świadectwo
wzięcia odpowiedzialności za konkretną Wspólnotę, która
tylko w ten sposób może się rozwijać. Po trzecie, należy
wiedzieć, że ci, którzy planują w przyszłości na Trójcowie
ochrzcić swoje dziecko, wziąć ślub lub będą chcieli uzyskać
zaświadczenie dla rodzica chrzestnego, muszą być formalnie
zarejestrowani i aktywnie uczestniczyć w życiu parafii.
Po czwarte, ofiary na kościół wkładane do kopert, można
odliczyć od podatku. Dlatego wskazane jest, by częściej
z nich korzystać. Pod koniec roku każdy będzie mógł
otrzymać zaświadczenie do celów podatkowych.Formularze
do zapisu dostępne są w zakrystii lub na stronie internetowej
www.trojcowo.com

Intencje Mszy Św.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 22 XI
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog. dla Sióstr Misjonarek i Księży
Chrystusowców z okazji Uroczystości Chrystusa Króla
10:00AM † Władysława i Jan Skinderowicz i za zmarłych
z rodziny
12:15PM † Urszula Siek
12:15PM † Celia Opetz
4:00PM Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia
w intencji żywych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia
Bożego, Kół Koronkowych ich rodzin oraz ks. opiekuna
8:00PM † Janusz Cieśla
Poniedziałek - 23 listopada
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla
żyjących Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Marlena, Ryszard, Ernest i Robert Siegel
8:00AM † Jan i Maria Woźniak
Wtorek - 24 listopada, św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
8:00AM † Za zmarłych z rodziny Skoczów
8:00AM † Franciszka Ćwikła w 3 rocz. śmierci
8:00AM † Harry Pyzik - intencja od rodziny Eźlakowskich
Środa - 25 listopada
8:00AM † Katarzyna, Wawrzyniec Kozubal
i za zmarłych w rodziny
8:00AM † Janina Kędzia i za zmarłych w rodziny Kędzia
7:30PM Intencje Zbiorowe
Czwartek - 26 listopada Dzień Dziękczynienia
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja
z okazji urodzin i imienin
12:00PM Dziękczynna za wszystkich dobroczyńców
rodziny Eźlakowskich
12:00PM O dary Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę
Matki Bożej dla Kazimierza Chojnowskiego
z okazji urodzin
Piątek - 27 listopada
8:00AM † Za zmarłych z rodziny Gonetów
8:00AM † Władysław Bukiej
1:00PM Ślub: Julia Gralczyk i Mark Jacks
7:30PM † Anna, Wojciech, Jan Dzierzęga
Sobota - 28 listopada
8:00AM O łaski potrzebne dla Sabiny Czaplińskiej
z okazji 92 rocz. urodzin
8:00AM † Jolanta Miękczyńska w 1. rocz. śmierci
8:00AM † Marian Knapiński - o radość życia wiecznego
I Niedziela Adwentu - 29 listopada
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O dary Ducha Świętego i Boże błog. dla klasy
maturalnej 2019/2020 roku
10:00AM † Piotr Łabuda i Nick Dowden
12:15PM † Jadwiga Siek w 7 rocz. śmierci
4:00PM † Andrzej Cwiak w rocz. śmierci
8:00PM † Marian Grzebień w 3 rocz. śmierci

Trojcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 15 listopada 2020 roku
$6,464.00 - z 223 kopert niedzielnych plus gotówka
$630.00 on-line
$184.00 - za gazety
$195.00 - na kwiaty
$1,266.00 - ofiary za świece
$73.00 - ofiary dla biednych
$35.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$185.00 - na bieżące remonty
$766.00 - Katolicka kampania na rzecz rozwoju człowieka
Ofiary możemy przekazywać w następujący sposób:
•
Tradycyjną formą w kościele
•
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.

22 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Tytularne święto Księży
Chrystusowców
i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
Wypraszajmy Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla naszych Księży i Sióstr.
Tego dnia, zostanie zebrana druga składka
na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.
Bóg zapłać!

ŚWIĘTO LITURGICZNEJ
SŁUŻBY OŁTARZA
Dzisiejsza niedziela jest również świętem
Liturgicznej Służby Ołtarza czyli Ministrantów.
Gratulujemy ks. Piotrowi, a jego podopiecznym pragniemy
podziękować za ich poświęcenie i oddanie naszej wspólnocie
parafialnej poprzez gorliwą służbę przy Ołtarzu
Eucharystycznym. Niech ten świąteczny dzień będzie dla
Was dniem radości ze służby Jezusowi Chrystusowi, Królowi
Wszechświata oraz umocnieniem w dalszym, wiernym
i oddanym jej wypełnianiu.

„Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie”
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W czwartek, 26 listopada obchodzić
będziemy Święto Dziękczynienia.
Z tej okazji zapraszamy na Mszę św.
na godz. 12:00PM podczas, której
będziemy dziękować za wszelkie dobro i łaski otrzymane
z ręki dobrego Boga. Ze względu na przepisy sanitarne
w tym roku nie będzie obiadu dziękczynienia.

Życie misji
MSZE ŚW. RORATNIE
Zapraszamy do udziału w adwentowym
oczekiwaniu
na
Narodzenie
Pańskie.
Pierwsze roraty już 30 listopada 2020 roku.
5:40AM Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
6:00AM Msze św. Roratnie
6:40AM Jutrznia, czyli modlitwa brewiarzowa
W środy i w piątki Msza św. Roratnia po łacinie
„ad orientem”, czyli ku wschodowi. W soboty Msza św.
Roratnia o godz. 8:00AM z udziałem dzieci i młodzieży.
Przed Mszą św. o godz. 7:30AM zostaną odśpiewane
Godzinki. Nie prześpijmy czasu radosnego oczekiwania.
ADWENTOWE
NIESZPORY NIEDZIELNE
o godz. 3:00PM Godzina Święta
Nieszpory rozpoczniemy o godz. 3:30PM.
Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.
ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA TRÓJCOWIE

W niedzielę, 6 grudnia w naszej parafii
będziemy
gościć
„św.
Mikołaja”.
Prosimy rodziców o przygotowanie
paczki (wartość paczki nie może
przekraczać
$20.00)
z
napisanym
imieniem i nazwiskiem dziecka na paczce.
W niedzielę przed Mszą św. o godz. 12:15PM prosimy
przynieść podpisane paczki przed boczny ołtarz
św. Józefa.

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ - 29 LISTOPADA 2020 ROKU
8:00AM

E. Dąbrowska, K, Miari, Z. Kawula

10:00AM

T. Kasia, E. Majchrowska, L. Drozdowski

12:15PM

A. Bigos, J. Kałużny, P. Plewa

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Przypominamy, że w dalszym ciągu
obowiązuje rejestracja na Msze św.
www.trojcowo.com
Na Msze św. w tygodniu prosimy
o zapisywanie się do zeszytu,
który wyłożony jest na stoliku przy wejściu do kościoła.
Ze względu
na długi weekend,
26 i 27 listopada,
ZAMKNIĘTE
czyli we czwartek
i piątek, biuro parafialne będzie nieczynne.

Trojcowo.com
WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Schola dziecięca „Dzieci Pana Boga” - niedziela po Mszy
o godz. 12.15PM
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
ks. Proboszcz i Mira Radzik
Lektorzy - opiekun ks. Mariusz Lis SChr,
koordynator Elżbieta Majchrowska
Marszałkowie - odpowiedzialny Tadeusz Bukowski
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 - odpowiedzialna Małgorzata Łyda
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.
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:00AM1:15PM
Prezydent - ks. Proboszcz, Dyrektor - Maria Baran
Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00AM -1:00PM. Koordynator - s. Małgorzata
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. 12:00-3:00PM;
niedziela, godz. 11:15AM- 2:15PM, odp. - Andrzej Zgiet
Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15PM - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Iwona Drasek
Wspólnoty Domowego Kościoła
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. 7:30PM, sala kard. Hlonda,
wejście od Groty Matki Bożej. Kontakt: Marcin 847-890-1034
Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota 1:00-3:00PM
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
• Easy Self Installation

“Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”

PARISHIONER DISCOUNT

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

CALL BY 9/30 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%
LABOR*

$19.

95 a month

*Does not include cost
of material.
Offer expires 9/30/20.

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!

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

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 9/30/20

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

MDMedAlert

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.®

✂ 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!

Your
ad
could
be in
this
space!

Online National
Directory of

Check It Out Today!
003147 Holy Trinity Church

(CST 2117990-70)

The Most Complete 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

Catholic Parishes www.CatholicCruisesandTours.com
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

