.

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

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

MSZE ŚW. W TYGODNIU
od poniedziałku do soboty o godz. 8:00AM,
dodatkowo w każdą środę i piątek
o godz. 7:30PM

SŁowo Życia

TrÓjcowo.com
CZY JA MAM JAKIEŚ TALENTY?

Kto jest tym człowiekiem, który przekazał swój majątek sługom przed wyruszeniem w daleką podróż?
Kim są słudzy? Co oznaczają ofiarowane im pieniądze? Człowiekiem, który wyruszył w podróż, jest Pan Jezus, który
wstąpił do nieba po swym zmartwychwstaniu. Powróci On ponownie przy końcu świata. Sługami jesteśmy my, wyznawcy
Chrystusa. Pan oczekuje od nas tego, że dobrze użyjemy ofiarowanych nam przez Niego talentów, aby budować
i rozszerzać królestwo Boże na ziemi.
Kiedy Chrystus powróci, wtedy oceni każdego z nas, jak dobrze używaliśmy darowanych nam przez Niego talentów
do budowania i szerzenia na ziemi Jego królestwa.
Interesujące jest w tej przypowieści to, że sługa, który otrzymał najmniej, tylko jeden talent, nie uczynił żadnego wysiłku,
aby pomnożyć to co otrzymał. Prawdopodobnie stwierdził, że ma tak mało w porównaniu z innymi,
że od samego początku może się czuć usprawiedliwiony i zwolniony od wszelkiego wysiłku. Ten sługa wybrał
rozwiązanie najgorsze z możliwych. Usłyszał w związku z tym od swego Pana ostre słowa nagany: „Sługo
zły i gnuśny!... A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębówʺ.
Nauka opowiedzianej dziś przez Chrystusa przypowieści jest bardzo przejrzysta. Niezależnie od tego, ile talentów
od Boga otrzymaliśmy, jesteśmy za ich wykorzystanie przed Bogiem odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni
za życie i zdrowie, za ofiarowany nam czas, za rozum i wolę, za łaskę wiary, nadziei i miłości, za Sakramenty św., które
przyjmujemy, za Kościół, do którego należymy, za Ewangelię, którą powierzył nam Chrystus. Jesteśmy odpowiedzialni
za siebie samych, za naszych bliskich, za przyjaciół i wrogów. Każdy z nas jest bowiem komuś potrzebny. Każdy
z nas może być komuś pomocny.
Tydzień temu nasza wspólnota otrzymała od Muzeum Polskiego nagrodę „Ducha Polonii”. Jesteśmy wdzięczni
za to wyróżnienie, które jest potwierdzeniem tego, że jako Trójcowska wspólnota staramy się urzeczywistniać przesłanie
dzisiejszej ewangelii, dzieląc się tym co dobre z innymi.
Nie zakopujmy zatem talentów otrzymanych od Boga, pamiętając, że On nas kocha i z miłości nas stworzył. Czeka zatem,
abyśmy na Jego miłość odpowiedzieli naszą miłością. Dał nam bowiem serca, abyśmy nimi kochali Jego
i naszych bliźnich. Dał nam ręce, abyśmy nimi pomagali biednym i potrzebującym. Dał nam usta, abyśmy mówili tylko
dobre i kochane słowa i w ten sposób podnosili ludzi na duchu.
W ubiegłym tygodniu odbyła się 40. Gala Polskiego Muzeum w Ameryce. Z oczywistych względów nie mogła
się ona odbyć w tradycyjnej formie. Dzięki współczesnej technologii mogliśmy w niej uczestniczyć za pomocą Internetu.
Nagranie z tej uroczystości dostępne jest na stronie muzeum:
https://www.facebook.com/PolishMuseumOfAmerica
Podczas tegorocznej Gali, Trójcowo otrzymało nagrodę zatytułowaną
„Duch Polonii”.
Ksiądz proboszcz odbierając w imieniu naszej Misji nagrodę, powiedział
m.in. takie słowa: W imieniu Polskiej Misji Duszpasterskiej chciałbym
serdecznie podziękować za to piękne wyróżnienie.
Cieszę się, że współpraca miedzy Polskim Muzeum i nasza Misją
trwa od wielu lat. Jestesmy sąsiadami i myślę ze ta współpraca będzie
w dalszym ciągu owocna. Każda instytucja ma swoje specyficzne
zadania do spełnienia,
ale jedno nas łączy:
wszyscy
służymy
człowiekowi.
Życzmy sobie, abyśmy
w
dalszym
ciągu
realizowali
cele,
dla
których
jesteśmy
powołani.
Niech
Bóg
błogosławi
Polskiemu
Muzeum i Polskiej Misji
na Trójcowie.

Życie Misji
WYPOMINKI

LISTOPADOWY
ODPUST ZA ZMARŁYCH
Przez cały listopad, a nie tylko przez
8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych,
będzie można otrzymać odpust zupełny dla
wiernych zmarłych. W związku z pandemią Covid-19
Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.
Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić
bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny
dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych
przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie
na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem
dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych
wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust
zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem
wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie
nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych
powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać
odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo
z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz
jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu. i mają intencję – kiedy to tylko będzie
możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź
sakramentalna,
Komunia
eucharystyczna
i
modlitwa
w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust
zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych
przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny
(na przykład Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia
i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć
medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii
z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia
poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
Penitencjaria
Apostolska
zwróciła
się
jednocześnie
do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością
i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali
Komunii Świętej chorym”.

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”

Trojcowo.com
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
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.
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.
XXXIII Niedziela w ciągu roku, 15 listopada
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog. i dary Ducha Świętego oraz
wytrwanie w powołaniu dla Michała Roguckiego
10:00AM † Stanisław Reczek
12:15PM O Boże błog. dla Wandy
12:15PM † Helena i Kazimierz Mroczkowscy
4:00PM † Katarzyna i Józef Guziak
8:00PM † Stanisław Włosek Jr.
Poniedziałek - 16 listopada
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Janina i Mieczysław Jagodzińscy
8:00AM † Urszula Kochowicz, Tadeusz Modzelewski
i za zmarłych z rodzin Modzelewskich,
Kochowicz, Jagodzińskich i Maciaszek
Wtorek - 17 listopada, św. Elżbiety Węgierskiej
8:00AM † Stanisław i Aniela Majchrowscy
8:00AM † Janina i Eugeniusz Petelscy
8:00AM † Za zmarłych rodziców: Danielę i Bolesława
Antonik oraz Stefanię i Stanisława Protas
Środa - 18 listopada, bł. Karoliny Kózkównej
8:00AM † Za zmarłych z rodziny Maziarków
7:30PM Intencje Zbiorowe
Czwartek - 19 listopada
8:00AM † Stanisław Czekaj w 19 rocz. śmierci
8:00AM † Za zmarłe Siostry Misjonarki i zmarłych
z rodzin sióstr
3:15 PM Msza dla Seniorów
Piątek - 20 listopada, św. Rafała Kalinowskiego
8:00AM † ks. Ryszard Głowacki SChr
8:00AM † Urszula Chmielewska
7:30PM Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog.
dla Janette i Keneth Johnson w 15 rocz. ślubu
Sobota - 21 listopada, Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
8:00AM † Pamela Heide Miętus w 7 rocz. śmierci
11:00AM Ślub: Paweł Kaczmarczyk i Katherine Kimel
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
22 listopada
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

Trojcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 8 listopada 2020 roku
$7,132.00 - z 221 kopert niedzielnych plus gotówka
$520.00 on-line
$140.00 - za gazety
$77.00 - na kwiaty
$814.00 - ofiary za świece
$106.00 - ofiary dla biednych
$40.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$672.00 - na bieżące remonty
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.
DZISIEJSZA DRUGA KOLEKTA

Składka diecezjalna:
katolicka kampania
na rzecz rozwoju człowieka.

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!

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.

Lektorzy na Niedzielę - ₂₂ listopada ₂₀₂₀
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

Życie misji
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa
przygotowują się:
Paweł D. Karczmarczyk & Katherine C. Kimel
Mark P. Jacks & Julia M. Gralczyk
Mateusz M. Gwizdała & Marta J. Kopeć
Dariusz Siatka & Anna Piotrowicz
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.
SENIORZY NA TRÓJCOWIE
19 listopada - czwartek
Zapraszamy do udziału
w spotkaniach grupy seniorów
2:30PM - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu
3:00PM - Koronka do
Miłosierdzia Bożego
3:15PM - Msza św.
Zapraszamy.
Spotkanie formacyjne Rycerzy
Miłosierdzia Bożego i Kół
Koronkowych
22 listopada - niedziela
Po Mszy św. o godz. 4:00 PM

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.
PROCES UZDROWIENIA
DLA OSÓB PO ROZWODZIE
KTÓRE WCZEŚNIEJ MIAŁY ŚLUB KOŚCIELNY

Kanoniczny proces badający ważność małżeństwa
sakramentalnego jest wyrazem troski Kościoła
wobec osób, które pragną uregulować swoją sytuację
w Kościele Katolickim po rozwodzie cywilnym.
Archidiecezja Chicago umożliwia prowadzenie takiego
procesu w j. polskim.
Potrzebne informacje można uzyskać:
dzwoniąc pod nr tel. 312 534 8260
na stronie www.metropolitantribunal.chicago
lub umówić się na spotkanie przy
Polskiej Misji Trójcy Świętej.
s. Stefania Gałka MChR
sędzia Trybunału Metropolitalnego w Chicago

Trojcowo.com
WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-849-8344
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.
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

