BIURO PARAFIALNE
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9:00AM - 1:00PM, 2:00PM - 5:00PM
w soboty i niedziele biuro parafialne jest nieczynne
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KsięŻa Chrystusowcy:

MSZE ŚW. NIEDZIELNE:
8:00AM, 10:00AM,
12:15PM, 4:00PM, 8:00PM

Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Mariusz Lis SChr
Ks. Piotr Janas SChr

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

SAKRAMENT POKUTY
I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą świętą
i w pierwszy piątek miesiąca od godz. 6:30PM

Siostry Misjonarki Chrystusa KrÓla
s. Stefania Gałka MChR
s. Hiacynta Ratajczak MChR
s. Aleksandra Antonik MChR
s. Małgorzata Tomalka MChR

Organista
Mariusz Pluta, tel. 773 640 1379

1118 North Noble Street , Chicago, IL 60642-4015
tel. 773 489 4140; fax: 773 489 5918; parafia@trojcowo.com; www.trojcowo.com

IDŹCIE DO JÓZEFA ON WAM DOPOMOŻE
W nadzwyczajnym roku św. Józefa
zapraszamy do udziału w 30 - dniowym
nabożeństwie ku czci Opiekuna Jezusa,
które rozpocznie się w Środę Popielcową
i potrwa do 18 marca włącznie.
To nabożeństwo to jakby okrycie się
płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne
nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne
wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez
trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które
święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem
Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone,
jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta
Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy,
niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa,
a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli
najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą
i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej.
Nabożeństwo będzie też owocniejsze, jeżeli okażemy
jednocześnie gotowość do spełniania uczynków
miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością
prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask
u Boga. Zaleca się jednak, aby Nabożeństwo do świętego
Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym
i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy,
zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas
z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie
tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas
wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg –
do portu wiecznego zbawienia.
Zachęcamy do dołączenia swoich intencji i modlitw,
a w miarę możliwości podjęcia postu i złożenia jałmużny.
Intencje można składać na ołtarzu św. Józefa,
a jałmużnę do skarbony przy krzyżu.
Msza św. w tych intencjach zostanie odprawiona
w Uroczystość św. Józefa o 7:30PM.
Przewodnią intencją jest prośba o ustanie epidemii
i uzdrowienie wszelkich ran z nią związanych.
Osoby, które pragną dołączyć się do tego modlitewnego
wyzwania proszone są o kontakt z Jolantą Kondrat
tel. 773-617-8961.

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Obchodząc rok liturgiczny poświęcony
osobie św. Józefa, zachęcamy
do osobistej modlitwy
i udziału w nabożeństwach.
W naszej Misji Nabożeństwo
do Przeczystego Serca św. Józefa
• Pierwsza Środa miesiąca o godz. 7:30PM
• w każdą środę po Mszy o godz. 8:00AM
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA - SZAFARZA ŁASK
Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy
Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez
tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce,
gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle
przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą
ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów,
głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość
Bożąi wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki
nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem
dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie
z Nim w czasie i wieczności. Amen.
Liga Katolicka Pomocy Religijnej
Polsce i Polonii przyznaje po raz czwarty,
prestiżowe odnawialne
Stypendium Akademickie
im. Św. Jana Pawła Wielkiego
Biskup Andrzej P. Wypych w imieniu Ligi
Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii z wielką
radością zawiadamia, że grupa 31 stypendystów
do tej pory już otrzymała prestiżowe odnawialne
Stypendium Akademickie Ligi, im. Św. Jana Pawła
Wielkiego. W roku akademickim 2021-2022 piętnaście
Stypendiów w wysokości $5,000 każde zostało
przygotowane przez „Ligę”, dla kwalifikującej się
Polonijnej młodzieży akademickiej w regionie
obejmującym Illinois, Indiana i Wisconsin.
Gratulujemy otrzymanego stypendium tegorocznym
stypendystom i ich rodzinom, a teraz zapraszamy
potencjalnych stypendystów polskiego pochodzenia,
którzy aktywnie angażują się w pracach swojej parafii,
albo współpracujących z nami Polonijnych Organizacjach,
do ubiegania się o odnawialne stypendia na rok
akademicki 2021-2022. Termin składania aplikacji
i wspomagających dokumentów upływa
z dniem 31 marca 2021 roku.
Po więcej informacji dotyczących kwalifikacji
stypendialnej, jak również kryteriów przyznawania
stypendiów oraz innych dokumentów do pobrania, należy
odwiedzić stronę „Ligii” www.catholicleaguepolonia.org
Nie wahaj się, razem z nami możesz rozpocząć nowy
rozdział historii Polonii w Ameryce!

ŚRODA POPIELCOWA:
godz. 8:00AM; 10:00AM i 7:30PM
DROGA KRZYŻOWA:
Piątek: godz. 3:00PM
godz. 7:30PM
GORZKIE ŻALE:
Niedziela: godz. 3:30PM
GODZINKI O MĘCE PAŃSKIEJ
Niedziela: godz. 7:30AM

LECTIO DIVINA
W rozważaniu SŁOWA BOŻEGO
pomagają nam projekcje filmowe
ʺNOWA JAKOŚĆ ŻYCIAʺ bądące
impulsem, aby żyć w rytmie SŁOWA ŻYWEGO
ukrytego w Ewangelii. W czasie Wielkiego Postu,
w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 4:00PM będzie
możliwość wzięcia udziału w filmowej katechezie, która
podpowiada jak pochylić się nad SŁOWEM, które chce
być obecne w naszym życiu. ZAPRASZAMY!
NABOŻEŃSTWO
DROGI KRZYŻOWEJ
PIĄTEK, godz. 7:30PM
Poprowadzą je następujące
grupy naszej parafii:
19 lutego - Żywy Różaniec
26 lutego - Wspólnota
„Jezus z nami”, Zespół „Vox Domini”
5 marca - Ojciec Rekolekcjonista
6 marca (sobota), godz. 12.30pm - Droga Krzyżowa
Polskiej Szkoły
12 marca - Rycerze Miłosierdzia, Koła Koronkowe,
osoby przygotowujące się do zawierzenia
19 marca - Mężczyźni Świętego Józefa, Duc in Altum,
Wspólnota Młodych Małżeństw
26 marca - Lajkonik, ministranci, młodzież, dzieci, schola
„Dzieci Pana Boga”, Zespół młodzieżowy

ZADANIA DLA DZIECI NA WIELKI POST
Pan Jezus w Wielkim Poście zachęca nas
do czynienia dobra. W tym roku będziemy
to czynić przez spełnianie konkretnych zadań. W każdą
niedzielę Wielkiego Postu w koszykach przy ołtarzu
będą umieszczone karteczki dla dzieci. Po Mszy Świętej
losujemy jedno zadanie na najbliższy tydzień.
Ćwiczmy się w czynieniu dobra!
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
Piękną praktyką w Wielkim Poście jest
jałmużna. Skarbonki dostępne są na stolikach
w kościele lub w zakrystii.
W tym roku jałmużna zostanie przeznaczona
dla hospicjum pw. Św. Ojca Pio w Pucku,
którego założycielem jest ks. Jan Kaczkowski.

VI Niedziela Okresu Zwykłego - 14 lutego
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM Dziękczynna za 61 lat sakramentu
małżeństwa Marii i Jerzego Nosowiczów
10:00AM † Kazimierz Łączyński - 16. gregoriańska
12:15PM † Wiesław Kędryna
12:15PM † Jadwiga Kalinka zmarła w Polsce
4:00PM † Anna Kalembasa i Emilia Pękala
8:00PM Dzięk. za 40 lat małżeństwa Marii i Józefa Likos
z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski
Poniedziałek - 15 lutego, bł. Ks. Michała Sopoćko
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 17. gregoriańska
8:00AM † Władysława Michalczuk w 19 rocz. śmierci
Wtorek - 16 lutego
8:00AM O Boże błog. i zdrowie dla Mateusza
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 18. gregoriańska
8:00AM † Helena Brzeziński
Środa Popielcowa - 17 lutego
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 19. gregoriańska
8:00AM † Władysław Ćwikła
10:00AM † Ks. Józef Wojda SChr
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 18 lutego
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 20. gregoriańska
3:00PM Seniorzy
Piątek - 19 lutego
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 21. gregoriańska
8:00AM † Marian Iwaniuk
7:30PM O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski
dla Marka Skinderowicza z okazji urodzin
Sobota - 20 lutego
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski
dla Siostry Hiacynty z okazji imienin
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 22. gregoriańska
8:00AM † Jan Skorupa
I Niedziela Wielkiego Postu - 21 lutego
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Kazimierz Łączyński - 23. gregoriańska
10:00AM † Helena Mazur
12:15PM Dzięk. z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
dla Ireny i Janusza Kamola w okazji 50 r. ślubu
12:15PM † Jan i Władysława Skinderowiczowie oraz
zmarli z rodziny - o radość życia wiecznego
4:00PM † Ferdynand Pawełek - o dar nieba
8:00PM O Boże błog., dary Ducha Świętego
w rozeznaniu drogi życiowej dla Dawida

DOROCZNA
KWESTA KATOLICKA
2021 ROKU
Pójdź za mną…
i
nieś
światu nadzieję
Pójdź za Mną...
W
naszej
parafii
i nieś światu nadzieję
przeprowadzana
jest
kampania na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy
pamiętać, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś
zupełnie innym niż jednorazową specjalną kolektą. Jest to
kampania, podczas której składane są zobowiązania
finansowe, które mogą być spłacane w ratach. Hasło
tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną… i nieś światu
nadzieję” zostało wybrane ponieważ jako uczniowie
Jezusa podążamy za Mistrzem, który zarówno daje nam
nadzieję, jak i posyła nas, abyśmy nieśli nadzieję światu,
który tak bardzo jej potrzebuje. Każde zobowiązanie ma
znaczenie! Wszystkie parafie archidiecezji uczestniczą
w kampanii i to dzięki darom złożonym przez wiele osób
parafie, szkoły i wiele duszpasterstw może zapewniać
wiernym potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie.
Dziękujemy
za
rozważanie
swojej
odpowiedzi
na modlitwie i za hojną odpowiedź. Aby złożyć ofiarę,
prosimy o wypełnianie zobowiązania znajdującego się
na kopercie (kopert dostępnych w kościele) lub złożenie
ofiary przez Internet pod adresem:
annualcatholicappeal.com.
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.

Zaświadczenie za ofiary złożone w 2020 r.
Imię i Nazwisko __________________________________
_________________________________________________
Adres ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________
Telefon

________________

Numer koperty

IMIENINY SIOSTRY HIACYNTY
W sobotę, 20 grudnia, Siostra
Hiacynta będzie obchodziła swoje
imieniny. Życzymy Siostrze Bożego
błogosławieństwa, pokoju serca i
radości, a Patronka - św. Hiacynta niech wyprasza
potrzebne łaski do osiągnięcia świętości.
Otaczamy Siostrę modlitwą i pamięcią,
szczególnie w sobotę podczas Mszy św. o godz. 8:00AM.
Szczęść Boże!
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY PRAGNĄ
DOKONAĆ ZAWIERZENIA
TOTUS TUUS
W UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA NMP

W
Uroczystość
Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny, 25 marca podczas Mszy św.
o godz. 7:30PM dokonamy aktu zawierzenia.
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w niedzielę,
14 lutego po Mszy św. o godz. 4:00PM. Przypominamy,
że 33-dniowe przygotowanie należy rozpocząć
od 20 lutego. Więcej informacji u pani Danuty Grabiec
tel. 773-791-3620.
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 7 lutego 2021 roku
$6,684.94 - z 277 kopert niedzielnych plus gotówka
$653.00 - on-line
$651.00 - ofiary za świece
$545.00 - za gazety i książki
$381.00 - ofiary dla biednych
$107.00 - na kwiaty
$332.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$3,242.00 - 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”.
Czeki prosimy wystawić na „Holy Trinity Mission”.
Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.
DRUGA SKŁADKA
28 lutego 2021 roku zostanie zebrana
II składka przeznaczona na wspacie
Kościoła w Europie Centralnej
i Wschodniej. Bóg zapłać za wszelkie
ofiary złożone na ten cel.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
Chrzest udzielany jest w drugą
niedzielę miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 10:00AM oraz w czwartą
niedzielę miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 12:15PM. 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 POKUTY
I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą świętą
i w pierwszy piątek miesiąca
od godz. 6:30PM.
SENIORZY NA TRÓJCOWIE
18 lutego - czwartek
Zapraszamy do udziału w spotkaniach
grupy seniorów
2:30PM - Wystawienie Najświętszego
Sakramentu
3:00PM - Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:15PM - Msza św.

Lektorzy na 7 Niedzielę Okresu Zwykłego - 21 lutego
8:00AM

M. Włudyka, A. Bakowska, L. Bigos

10:00AM E. Majchrowska, T. Kasia, M. Kędryna
12:15PM

Polska Szkoła, kl. 1 licealna
katechetka p. Barbara Ignas

4:00PM Rycerze Miłosierdzia
8:00PM Młodzież

ZAPISY NA MSZE ŚWIĘTE
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

WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Duc in Altum - spotkania młodzieży studenckiej i pracującej
odbywają się co dwa tygodnie w niedziele, godz. 6:00PM,
opiekun ks. Piotr
„Dzieci Pana Boga” - schola dziecięca, próby w niedzielę po Mszy
o godz. 12.15PM
Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota 1:00-3:00PM
prowadzi Jan Góra
Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela po Mszy św.
o godz. 12:15PM
Instytut Dziedzictwa Polskiego - III niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 4:00PM, prowadzi Alfred Karwowski
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
Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz. 6:30PM
ks. Proboszcz i Mira Radzik
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
Lektorzy - opiekun ks. Mariusz Lis SChr,
koordynator Elżbieta Majchrowska
Marszałkowie - odpowiedzialny Tadeusz Bukowski
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. 9:00AM1:15PM Prezydent - ks. Proboszcz, Dyrektor - Maria Baran
Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00AM -1:15PM. 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
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 Anonimowych Alkoholików - spotkania
w poniedziałki, godz. 7:30PM, sala kard. Hlonda,
wejście od Groty Matki Bożej. Kontakt: Marcin 847-890-1034
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15PM - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Iwona Drasek
Wspólnota Młodych Małżeństw - spotkania w każda II niedzielę
misiąca; prowadzi ks. Piotr
Wspólnoty Domowego Kościoła
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00PM, opiekun ks. Piotr
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00PM - prowadzi
Marzena Włosek

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
773.471.1444
Best Work • Best Rates
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PARISHIONER DISCOUNT

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month

Take your FAITH ON A JOURNEY.

• Price Guarantee

Call us today at 860-399-1785 or email

• Easy Self Installation

(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

• No Long-Term Contract

eileen@CatholicCruisesandTours.com

Call Today!

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE

Please Ask
For Details

Receive a $25 Darden 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 or e-mailed within 30 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 Darden and
is subject to change without notice prior to reservation.
Expires 03/31/21.

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.

weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
The Most Complete
Online National
Directory of

Get it. And forget it.®

Check It Out Today!

Catholic Parishes

✂ 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!

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

