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

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     
Ks. Piotr Janas SChr  
 
SIOSTRY MISJONARKI  
CHRYSTUSA KRÓLA   
s. Stefania Gałka MChR     
s. Hiacynta Ratajczak MChR  
s. Aleksandra Antonik MChR    
s. Małgorzata Tomalka MChR  
 
 
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 



 Z Życia KoŚcioŁa                TrÓjcowo.com 

 

DEKRET  PENITENCJARII  APOSTOLSKIEJ 
„Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć 
Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 
150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła 
Katolickiego. 
Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony 
Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się 

Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego. 
Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek 
postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia 
poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny 
Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni 
realizując wolę Bożą. 
A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny 
z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat. 
Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje 
mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty. 
Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe 
doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe 
i stare” (Mt 13,52). 
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska 
chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża 
Franciszka. 
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz 
modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć 
będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską. 
1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem 
Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli 
Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę 
Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie. 
2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej 
tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum 
wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. 
Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, 
będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”. 
Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli 
otrzymać dar odpustu zupełnego. 
3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem 
Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu 
wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy 
odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi. 
4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność 
pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione 
zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać 
będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika 
z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca 
wszystkich ludzi była bardziej godna. 
5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, 
tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”. Udziela się zatem odpustu 
zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego 
Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego 
Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz  
i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju. 



 Rok Świętego JÓzefa          Intencje Mszy Św. 

 

 

Święto Chrztu Pańskiego - 10 stycznia 2021 r. 
8:00AM    Intencje Zbiorowe 
10:00AM  † Stanisława Malinowska - 10. gregoriańska 
10:00AM  † Tadeusz Koseski i Stanisław Koseski 
12:15PM   Dzięk. z prośbą o dalsze Boże błog. dla Marii  
       i  Kazimierza Guziaków z okazji 28. rocz. ślubu 
12:15PM   O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny  
       i Piotra Staszel z okazji 30. rocz. ślubu 
4:00PM     W intencji instruktorów oraz byłych,     
            obecnych i przyszłych członków zespołu  
       Pieśni i Tańca „Lajkonik” 
4:00PM     † Danuta Miętus 
8:00PM     † Irena Kubiak 
 

Poniedziałek - 11 stycznia 
8:00AM   † Stanisława Malinowska - 11. gregoriańska 
8:00AM   † Helena i Józef Brzeziński, Zofia Zych 
 

Wtorek - 12 stycznia 
8:00AM    O Boże błog. dla Stanisławy i Kazimierza  
       Wróbel z okazji 36. rocz. małżeństwa 
8:00AM    † Stanisława Malinowska - 12. gregoriańska 
8:00AM    † Helena Brzeziński 
 

Środa  -  13 stycznia 
8:00AM    O zdrowie i nawrócenie dla Karoliny 
8:00AM    † Stanisława Malinowska - 13. gregoriańska 
7:30PM     Intencje Zbiorowe 
 

Czwartek - 14 stycznia 
8:00AM    O Boże błogosławieństwo dla żyjących  
      Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne 
8:00AM   † Władysława Cichoń w 5. rocz. śmierci 
8:00AM   † Stanisława Malinowska - 14. gregoriańska 
 

Piątek - 15 stycznia 
8:00AM    † Stanisława Malinowska - 15. gregoriańska 
8:00AM    † Jan Kotas, długoletni członek trójcowskiej  
        orkiestry  - od członków orkiestry 
7:30PM     † Maria i Stanisław Tarczoń 
 

Sobota - 16 stycznia  
8:00AM     † Stanisława Malinowska - 16. gregoriańska 
8:00AM     † Krystyna Fit w 1. rocz. śmierci 
8:00AM     † Helena Brzeziński 
3:00PM      Ślub: Katarzyna Skórka i Dawid Słyś 
 

II Niedziela Okresu Zwykłego - 17 stycznia 
8:00AM    Intencje Zbiorowe 
10:00AM  Dzięk. za dar życia z prośbą o błog. Boże  
       i opiekę Matki Bożej dla Czarka z ok. urodzin 
10:00AM  † Stanisława Malinowska - 17. gregoriańska 
12:15PM   † Stanisław i Stanisława Mazur 
4:00PM     † Ks. Krzysztof Grobelny 
8:00PM     O Boże błog. dla Dominiki z okazji urodzin 

NABOŻEŃSTWA NA TRÓJCOWIE 
I środa miesiąca: Do Przeczystego Serca św. Józefa  
      o 7:30PM i w każdą środę po Mszy o godz. 8:00AM.  
I czwartek miesiąca: Godzina Święta o godz. 6:30PM 
      i Nabożeństwo do św. Charbela o godz. 8:00PM 
I piątek miesiąca: Nabożeństwo uwielbienia z prośbą   
       o uzdrowienie po Mszy św. o godz. 7:30PM  
I sobota miesiąca: Nabożeństwo Maryjne z procesją światła  
       o  godz. 6:30PM. 
Nowenna do MBN Pomocy: środa o godz. 7:30PM 
Godzinki do NMP:  niedziela o godz. 7:30AM  
Adoracja Najświętszego Sakramentu / Godzina 
Miłosierdzia piątek i niedziela o godz. 3:00PM 

Lektorzy na 2 Niedzielę Okresu Zwykłego - 17 stycznia 

8:00AM A. Bukowska, M. Włudyka, L. Bigos 

10:00AM M. Plewa, W. Alvarado, I. Alvarado 

12:15PM Polska Szkoła, kl. 2 licealna, katechetka B. Ignas 

4:00PM Rycerze Miłosierdzia 

8:00PM Młodzież 

 

NIESZPORY BOŻONARODZENIOWE 
Zapraszamy w każdą niedzielę  

okresu Bożego Narodzenia  
na świąteczne nieszpory o godz. 3:30PM 

(...) Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu 
Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej 
okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu 
zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie 
zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć 
Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie 
w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa  
(w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca  
i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu 
tego Świętego w tradycji łacińskiej.(...) 
W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, 
rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny 
na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających 
i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji  
nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu 
od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia,  
gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, 
odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje  
ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, 
pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując 
z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia. 
Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa,  
bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia. 

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii 
Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020”. 



Życie misji                          Trojcowo.com

 

 

KOPERTY PARAFIALNE  
 Na Rok 2021 

Prosimy o odebranie właściwego zestawu. 
Jeśli ktoś nie znalazł swojego zestawu, to 

bardzo proszę o kontakt z zakrystią lub biurem parafialnym. 
Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał do parafii, proszę, aby jak 
najszybciej to uczynić. Można się zapisywać w zakrystii. 
Korzystanie z kopert jest bardzo ważne. Dla księdza 
proboszcza jest potwierdzeniem, że dana rodzina aktywnie 
uczestniczy w życiu parafii, dla rodziny jest ułatwieniem 
otrzymania wszelakich zaświadczeń, dla kurii jest 
dowodem, że parafia jest aktywna i parafianie biorą 
odpowiedzialność za swoją wspólnotę, a jest to bardzo 
ważny sygnał szczególnie teraz, gdy w diecezji trwa 
reorganizacja - łączenie parafi. 

ZAPISY DO NASZEJ MISJI 
Zachęcamy wszystkich, którzy regularnie 
biorą udział w życiu naszej Wspólnoty, aby się 
zapisali do naszej misji i używali  kopert.  Zapis 
do parafii ułatwia załatwienie wszelkich formalności 
związanych z życiem sakramentalnym. Zwracamy się  
z prośbą do tych parafian, którzy zmienili adres 
zamieszkania, o kontakt  z biurem parafialnym  w celu 
uaktualnienia nowego adresu. Formularze do zapisu 
dostępne są w zakrystii lub na stronie internetowej 
www.trojcowo.com. 

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2020 
 
Imię i Nazwisko __________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Adres ___________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Telefon _____________________________ 
 
Numer koperty _________________________  

ZAŚWIADCZENIE 
PODATKOWE ZA ROK 2020 

Zapisani członkowie naszej Misji, 
którzy potrzebują zaświadczenia 
do Income  Tax w celach 
podatkowych za ofiary złożone 
na kościół w roku 2020, proszeni są o wypełnienie 
formularza umieszczonego poniżej. W celu otrzymania 
zaświadczenia, poniższą formę należy wyciąć, wypełnić  
i zwrócić do biura parafialnego lub zakrystii.  ZAPRASZAMY  

 NA KONCERT  KOLĘD  
10 stycznia - niedziela  

po Mszy św. o godz. 4:00PM,  
ZPiT Lajkonik  

31 stycznia - niedziela 
po Mszy św. o godz. 10:00AM,  

Chór „Śpiewajmy Panu”  
Koncert kolęd przygotowały nasze grupy parafialne.               

Niektóre kolędy, śpiewane do dziś, mają po kilkaset lat. 
Wykonując te stare pieśni, tak jak robili to nasi rodzice, 
dziadkowie, przodkowie, mamy poczucie wspólnoty                 
z nimi, z tymi ludźmi, którzy żyli przed nami.                 
Swoją obecnością przedłużymy cud Betlejemskiej Nocy.  
     Zapraszamy! 

SKARBY TRÓJCOWA 
NOWI PARAFIANIE 

Karol & Barbara Grzebień 
Jaime & Aleksandra Rodriguez 

Dorota Kozłowska 
Serdecznie witamy  

i życzymy Bożych łask pośród nas. 

CHRZEST ŚWIĘTY 
Przez Sakrament  
Chrztu świętego   

do wspólnoty Kościoła  
zostali włączeni: 

Alina Maria Zapotoczny 
Julian Morawczynski 

Nowoochrzczonym, rodzicom, rodzicom chrzestnym 
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem dawali 

przykład chrześcijańskiego życia. 

REJESTRACJA NA MSZE ŚWIĘTE 
Przypominamy, że w dalszym ciągu 
obowiązuje rejestracja na Msze św. 
Link do zapisów znajduje się na 

stronie internetowej www.trojcowo.com (przy rejestracji 
online prosimy nie używać polskich znaków). Na Msze św. 
w tygodniu zapisujemy się do zeszytu, który wyłożony jest 
na stoliku przy wejściu do kościoła. Osoby, które nie mają 
możliwości zapisania się przez Internet, prosimy aby 
dzwoniły do biura parafialnego pod nr  773-489-4140. 
Jesteśmy świadomi, że przestrzeganie powyższych 
przepisów wymaga od nas wiele odpowiedzialności, 
wyrozumiałości i cierpliwości. Ta trudna sytuacja, jaką 
przeżywamy, jest sprawdzianem dojrzałości naszego 
chrześcijaństwa i naszej wiary, dlatego serdecznie prosimy 
o dostosowanie się do niej. 



       Życie misji                  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. 
Orkiestra - niedziela, godz. 11:00AM, odpowiedzialny  
 Waldemar Ruszała 
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:00AM- 
 1:15PM  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. 

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 
Ofiary z Bożego Narodzenia 25 grudnia 2020 roku 

$32,330.00 - z 611 kopert plus gotówka 
$118.00 - za gazety 
$1,599.00 - ofiary za świece 
$63.00 - ofiary dla biednych 
$76.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 
$332.00 - na kwiaty do Żóbka 
$7,391.00 - na bieżące remonty  
 

Ofiary z niedzieli 27 grudnia 2020 roku 
$8,260.00 - z kopert niedzielnych plus gotówka 
$163.00 - za gazety 
$1,106.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 
$64.00 - ofiary dla biednych 
$201.00 - na kwiaty do Żóbka 
$397.00 - ofiary za świece 
$730.00 - na bieżące remonty  
 

Ofiary z niedzieli 3 stycznia 2021 roku 
$7,870.00 - z 287 kopert niedzielnych plus gotówka 
$7,519,00 - z Matki Bożej Rodzicielki, 1 stycznia 2021 r. 
$2,501.00 - on-line  
$103.00 - za gazety 
$329.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 
$72.00 - ofiary dla biednych 
$92.00 - na kwiaty 
$930.00 - ofiary za świece 
$8,525.00 - na bieżące remonty  
 

Donacje 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.  
 
 

DRUGA SKŁADKA 
W niedzielę, 24 stycznia 2021 roku, 

zostanie zebrana  
II składka diecezjalna wspierająca 

Kościół na Wschodzie.  
Bóg zapłać za wszelkie ofiary 

złożone na ten cel. 

ZAPISY DO ORKIESTY  
Potrzebujemy nowych członków  

do orkiestry dętej Trójcowo.  
Kontakt - Waldemar: 773-704-5915. 
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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 9/30/20

CALL BY 9/30 TO RECEIVE
75% 50% OFF

LABOR*
*Does not include cost

 of material.

 Offer expires 9/30/20.

x

$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!

The Most Complete

Online National

Directory of

Catholic ParishesCheck It Out Today!

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

✂

Your
ad

could
be in
this

space!

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.
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