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
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

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
Organista
Mariusz Pluta, tel. 773 640 1379

HOLY TRINITY POLISH MISSION
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;
parafia@trojcowo.com
www.trojcowo.com

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
ORĘDZIE PAPIEŻA NA WIELKI POST 2021
W Watykanie zaprezentowano tegoroczne orędzie
Papieża na Wielki Post. Nosi ono tytuł: „Oto idziemy
do Jerozolimy… (Mt 20, 18)”. Franciszek zachęca w nim
do odnowy wiary, do zaczerpnięcia żywej wody nadziei
oraz przyjęcia otwartym sercem miłości Boga.
Przypomina, że post, modlitwa oraz jałmużna
są warunkami i znakami nawrócenia. Post odnosi się
do ubóstwa i wyrzeczenia, jałmużna wyraża się
w spojrzeniach i gestach miłości wobec poranionego
człowieka, natomiast modlitwa podejmuje synowski
dialog z Ojcem.
Ojciec Święty zwraca uwagę, że wiara oznacza przyjęcie
i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie poprzez
otwarcie na Słowo Boże, które przekazywane jest
w Kościele. Post przeżywany jako doświadczenie
wyrzeczenia prowadzi do odkrycia daru Bożego
i zrozumienia prawdy o nas jako o istotach stworzonych
ona obraz i podobieństwo Boga oraz znajdujących w Nim
spełnienie. Post czyni nas ubogimi i otwiera serca
na potrzeby innych. Wielki Post jest czasem wiary
wyrażającej się z przyjęciu Boga i umożliwienia Mu
zamieszkiwania z nami. Post prowadzi do uwolnienia
egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, od przesytu
informacji i od nadmiaru rzeczy, aby szerzej otworzyć
serce dla Zbawiciela.
Franciszek przypomina, że Duch Święty jest „żywą
wodą”, którą Jezus obdarowuje nas w Tajemnicy
Paschalnej. On pozostaje źródłem niezwodnej nadziei. Być
nią napełnionym to wierzyć, że historia nie kończy się
na błędach i grzechach, ale znajduje swoje spełnienie
w ojcowskim przebaczeniu, płynącym z otwartego serca
Jezusa. Czas Wielkiego Postu jest sposobny do przyjęcia
łaski pojednania, aby obdarzać nim potem innych.
Przebaczenie pozwala nam przeżywać Wielkanoc
braterstwa. W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest
nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które
oświeca wyzwania i wybory związane z naszym
powołaniem. Papież podkreśla, że przeżywanie Wielkiego
Postu z nadzieją czyni nas świadkami czasu, w którym
Bóg czyni wszystko nowym.
Najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei jest miłość,

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Przygotowując się do Uroczystości św. Józefa,
od 10 marca przez 9 dni rozpoczniemy wielką
Nowennę do Świętego Józefa. Będzie ona
odprawiana pod koniec każdej Mszy Świętej.

POZDROWIENIE ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Bądź pozdrowiony, święty Józefie,
napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą,
błogosławiony jesteś między sługami Bożymi
i błogosławiony mniemany Syn Twój, Jezus.
Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy,
mój najmilszy Opiekunie, że nigdy nie słyszano,
aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę
i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy.
Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie,
święty Józefie i z całym żarem ducha Tobie się polecam.
Nie odrzucaj mojej modlitwy,
przybrany Ojcze Odkupiciela,
ale przyjmij ją łaskawie i wysłuchaj. Amen.
wyrażająca się w naśladowaniu Chrystusa z uwagą oraz
współczuciem dla każdego spotkanego człowieka. Ojciec
Święty nazywa miłość porywem serca, który sprawia, że
przekraczamy samych siebie i który usposabia do
dzielenia się i komunii. Miłość jest darem nadającym sens
życiu oraz pozwala spojrzeć na osoby pozbawione
środków do życia jako swoich bliskich, z którymi należy
się podzielić tym, co posiadamy, w radości i prostocie.
Na zakończenie tegorocznego orędzia Franciszek życzy,
aby przeżywanie Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia,
modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, pomogło nam
powrócić do wiary w bliską obecność Chrystusa, do
nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego oraz do
miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne
serce Ojca.
Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/
oredzie-papieza-franciszka-na-wielki-post.html

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.
DROGA KRZYŻOWA:
Piątek: godz. 3:00PM i 7:30PM
GODZINKI O MĘCE PAŃSKIEJ
Niedziela: godz. 7:30AM
GORZKIE ŻALE:
Niedziela: godz. 3:30PM
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
Środa i piątek: podczas Mszy Świętej o godz. 7:30PM

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.
Najbliższa katecheza odbędzie się wyjątkowo
tydzień wcześniej, czyli 27 marca 2021 roku
(zamiast 3 kwietnia)
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.

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 misji:
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

PASCHALIKI
WIELKANOCNE
Zachęcamy do nabycia
Paschalików wielkanocnych,
które pięknie ozdobią
nasz stół wielkanocny.
Cały dochód ze sprzedaży Paschalików
jest przeznaczony dla scholki “Dzieci Pana Boga”.
Paschaliki są rozprowadzane z tyłu kościoła
przez rodziców dzieci ze scholki. Ofiara $7.00.
Bóg zapłać!
WIELKI POST Z KATECHIZMEM W TLE ...
Wiedza religijna pomaga nam stać
na straży naszej wiary i rozwijać się duchowo.
Z tej racji kontunuujemy katechezy w oparciu
o Katechizm Kościoła Katolickiego.
Zapraszamy do udziału w katechezach
w środy i piątki
podczas Mszy Świętej o godz. 7:30PM

III Niedziela Wielkiego Postu - 7 marca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Czesław Janik, Jan i Emilia
Czuba
10:00AM † Stanisława i Stanisław Mazur
12:15PM † Kazimiera i Iwona Cybulska
12:15PM † Wiesław Kurpaska
4:00PM † Stanisław Knup - 7. gregor.
8:00PM † Jan, Józefa Kurzydło i zmarli z rodziny
Poniedziałek - 8 marca
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Stanisław Knup - 8. gregoriańska
8:00AM † Za dusze w czyśćcu cierpniące
Wtorek - 9 marca
8:00AM O zdrowie i Boże błog. oraz potrzebne łaski
dla Alicji Kaźmierczuk
8:00AM † Stanisław Knup - 9. gregoriańska
8:00AM † Katarzyna i Wawrzyniec Kozubal
i zmarli z rodziny
Środa - 10 marca, I Dzień Nowenny do św. Józefa
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski
dla Andrzeja Roguckiego z okazji urodzin
8:00AM † Stanisław Knup - 10. gregoriańska
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 11 marca, II Dzień Nowenny do św. Józefa
8:00AM † Danuta Miętus
8:00AM † Stanisław Knup - 11. gregoriańska
8:00AM † Józef Brzeziński
Piątek - 12 marca, III Dzień Nowenny do św. Józefa
8:00AM † Stanisław Knup - 12. gregoriańska
8:00AM † Wacław Brzeziński w rocz. śmierci
7:30PM O Boże bł. i potrzebne łaski dla byłych,
obecnych i przyszłych członków Wspólnoty
„Jezus z Nami” i ich opiekunów
Sobota - 13 marca, IV Dzień Nowenny do św. Józefa
8:00AM † Stanisław Knup - 13. gregoriańska
8:00AM † Helena Brzeziński
IV Niedziela Wielkiego Postu - 14 marca,
V Dzień Nowenny do św. Józefa

8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog. dla Kasi i Czarka Ledzińskich
z dziećmi
10:00AM † Julian Jagielnik
12:15PM † Stanisław Knup - 14. gregoriańska
4:00PM † Stanisław Tomczak
8:00PM O Boże błog., zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Lorraine i George Sochacki

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 28 lutego 2021 roku
$8,397.20 - z 287 kopert
niedzielnych plus gotówka
$1045.00 - on-line
$720.00 - ofiary za świece
$265.00 - za gazety i książki
$196.00 - ofiary dla biednych
$21.00 - na kwiaty
$206.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$87.00 - na bieżące remonty
$3,815.00 - Pomoc Kościołowi w Centralnej
i Wschodniej Europie
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 wystawiać na „Holy Trinity Mission”.
Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.
DRUGA SKŁADKA
7 marca - składka na remonty naszego kościoła.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na ten cel.

SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE:
Kamil i Dominika Śledź
Serdecznie witamy
i życzymy Bożych łask pośród nas.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa
przygotowują się:
Klaudia Aneta Wilk & Albert Rafał Grzyb
Natalia L. Baradziej & Marcin Paweł Dąbrowski
Sara Izabela Spyt & Dariusz Michał Sieminski
Ewelina Urszula Basisty & Michael Anthony Boch
Dominika Wojtowicz & Kamil Śledź
Joanna Krok & Joseph Gasienica
Patrycja Kosacka & Bartosz Bąk
Ewa E. Glowik & David Chang
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.
Przypominamy o zmianie czasu z zimowego na letni.
W najbliższą niedzielę,
14 marca 2021 roku,
przesuwamy wskazówki zegara
z godz. 2:00AM na 3:00AM

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

REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE
dla rodziców po stracie dziecka
z powodu aborcji

12-14 marca oraz 19-21 marca
Prowadzi: s. Maksymiliana Kamińska MChR
wraz z zespołem
Miejsce rekolekcji: Chicago (adres objęty dyskrecją)
Zapisy i informacje: s. Maksymiliana 773-656-7703
rekolekcjechicago@gmail.com
Przyjdź! Tutaj znajdziesz zrozumienie, pocieszenie
i uzdrowienie. Zakończysz żałobę, wybaczysz sobie
i zapełnisz puste miejsce po stracie dziecka.

III Niedziela
Wielkiego Postu
I czytanie: Wj 20, 1-17;
II czytanie: 1 Kor, 22-25;

Psalm: Ps 19, 8-11;
Ewangelia: J 2, 13-25

Lektorzy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu - 14 marca
8:00AM

K. Miari, A. Kowalski, Z. Kawula

10:00AM Z. Sacha, G. Hudaszek, K. Miczek
12:15PM

Polska Szkoła, kl. 4A,
katechetka p. Barbara Ignaś

4:00PM Rycerze Miłosierdzia
8:00PM Młodzież

ZAPISY NA MSZE ŚWIĘTE
Przypominamy, że w dalszym
ciągu obowiązuje rejestracja
na Msze św. ww.trojcowo.com
Na Msze św. w tygodniu prosimy
o zapisywanie się do zeszytu, który wyłożony jest
na stoliku przy wejściu do kościoła.

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
WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!

✔Ambulance Solutions as Low as
Lic# 055-026066
✔Police ✔Fire
PARISHIONER DISCOUNT ✔Friends/Family FREE Shipping

weekly bulletin

$19.95 a month

delivered by

FREE Activation
NO Long Term Contracts

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

CALL
NOW!

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

For further information,
please call the Parish Office.

MDMedAlert
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The Most Complete Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
Online National

Get this

of the Sea of the United States of America

email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

Catholic Parishes 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

• 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

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your
home, or we’ll clean your
gutters for free.

• Easy Self Installation

Get it. And forget it.®

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

✂ 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!

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising
in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197 Email: sales@jspaluch.com
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

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

