„Gorliwość o dom Twój
pochłonie mnie”
J 2, 17

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

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. 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

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

LIST KARDYNAŁA CUPICHA
SŁOWO KSIĘDZA KARDYNAŁA
Z OKAZJI DNIA MATKI
Drogie Siostry
i drodzy Bracia w Chrystusie,
Matki są wielkimi, niedocenionymi
bohaterkami pandemii i potrzebują
naszej pomocy. Obowiązki i stres związany
z macierzyństwem zwiększyły się dziesięciokrotnie w ciągu
ostatniego roku. Zapewnienie członkom rodziny zdrowia,
mieszkania nad głową, wyżywienia, pomoc dzieciom
w nauce i wypełnianiu przez nie obowiązków szkolnych
oraz wspieranie rodziny pośród strachu i niepewności jest
ogromnym wyzwaniem. Dodajmy do tego hospitalizację
lub śmierć bliskich z powodu COVID-19, utratę pracy,
zarobków i zapewnienie opieki dzieciom oraz całkowitą
utratę tego, na co wiele rodzin mogło dotąd liczyć,
a zaczniemy rozumieć szkody wyrządzone przez pandemię
tak wielu matkom. Zdrowotne i ekonomiczne reperkusje
związane z COVID-19 są nieproporcjonalnie większe
w przypadku osób, które już przed pandemią borykały się
z ubóstwem, brakiem zabezpieczenia żywnościowego,
problemami zdrowia psychicznego i brakiem opieki
zdrowotnej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku
ciemnoskórych kobiet, które bardziej, niż inne
doświadczyły zarażeń, utraty życia i częstszej utraty pracy.
Twój dar złożony podczas kolekty na rzecz Katolickiej
Organizacji Charytatywnej Caritas (Catholic Charities)
z okazji Dnia Matki oznacza, że ci, którzy bezpośrednio
odczuwają skutki kryzysu, nie utracą gruntu pod nogami,
na który tak ciężko pracowali. Twój dar oznacza,
że uzyskają oni nić dostępu do zasobów - żywności,
pomocy w wynajmie mieszkania, poradnictwa oraz
profesjonalnej pomocy, której potrzebują, aby ich rodziny
nie zostały pozostawione samym sobie. Jaki jest lepszy
sposób na okazanie szacunku naszym własnym matkom
i innym kobietom, które podziwiamy, niż udzielenie
pomocy innej mamie w utrzymaniu i wzmocnieniu jej
własnej rodziny? Czy może być coś lepszego, niż
znalezienie się pośród tych, którzy dają im umocnienie
i pomagają w osiągnięciu sukcesu? Jest to wcielenie w życie
lekcji naszych mam, spośród których tak wiele miało
własne problemy, a mimo to tak bardzo starały się,
by zaszczepić w nas tę lekcję prawości i dobra. Wyrażam
szczerą wdzięczność za dotychczasowe wspieranie kolekty
z okazji Dnia Matki i gorąco proszę o ponowne złożenie
ofiary.
Dary
można
składać
na
stronie
www.catholiccharities.net/donate lub wysłać pocztą
na adres: Catholic Charities, 721 N. LaSalle St., Chicago, IL
Podczas tegorocznego Dnia Matki, twarzą
60654.
potrzebujących są matki i ich dzieci, twarzą nadziei jesteś
Ty. Prosimy, dołącz do Catholic Charities, organizacji, która
daje wielu nieskończone miłosierdzie Boże oraz jest
ogromną nadzieją dla tysiąca matek heroicznie
przeprowadzających swoje rodziny przez ten
bezprecedensowy czas.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
Kard. Blaze Cupich, Arcybiskup Chicago

TRÓJCOWO.COM
MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
W tym roku obchodzimy 230. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Na Litwie również obchodzony jest
Rok Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia
Wzajemnego Równości Obojga Narodów. Dodatkowo w
tym roku przypada 100. rocznica powstania SWAP
(Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce).
Z tych okazji dzisiaj, 2 maja o godzinie 10:00AM, pod
przewodnictwem ks. bp Andrzeja Wypycha, odbędzie się
uroczysta Msza święta w intencji Polski i Litwy oraz
wszystkich weteranów.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
NA LITWIE 2021
ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA
I ZARĘCZENIA WZAJEMNEGO
OBOJGA NARODÓW
W związku z przypadająca w tym roku 230.
rocznicą, Sejm podjął decyzję o ogłoszeniu
roku 2021 na Litwie Rokiem Konstytucji
3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga
Narodów. Konstytucja 3 maja to pierwsza w Europie
i druga na świecie spisana Konstytucja, deklarująca
szacunek dla praw człowieka. Reformę konstytucyjną
państwa zwieńczyło uchwalone 20 października 1791 roku
Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – wnoszące
zasadnicze poprawki do Konstytucji, zakładające, że Litwa
ma być reprezentowana jako równoprawny partner.
Duchem Konstytucji 3 maja w XIX w. kierowali się
przywódcy i uczestnicy zrywów narodowowyzwoleńczych mających na celu odrodzenie państwowości Litwy
i Polski.
W historii Litwy niezwykle ważne są dokumenty zarówno
z 3 maja, jak też – z 20 października. W 1791 roku została
uchwalona główna ustawa Rzeczypospolitej Obojga
Narodów – Konstytucja 3 maja, a 20 października 1791
roku – umacniające stosunki federacyjne Litwy i Polski
Wzajemne Zaręczenie Obojga Narodów.
Dokument Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów
to szczegółowe przepisy wykonawcze do Konstytucji
3 maja, uchwalone przez Sejm Czteroletni. Były
wyjaśnieniem niesformułowanych w Konstytucji 3 maja
przepisów, dotyczących stanu unii polsko-litewskiej.
Zaręczenie odwoływało się do związku Korony Królestwa
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powoływało
wspólny zarząd nad wojskiem i skarbem. Komisja Wojskowa
Obojga Narodów i Komisja Skarbowa Obojga Narodów miały
się składać z równej liczby przedstawicieli Korony i Litwy.
Zobowiązano się do takiej samej liczby ministrów
i urzędników na Litwie jak i w Koronie, z takimi samymi
tytułami i uprawnieniami. Zapewniono alternatę Korony
i Litwy w kierownictwie Komisji Skarbowej i Wojskowej, kasa
skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego pozostawać miała
na Litwie. Sprawy sądowe Komisji Skarbowej dotyczące
obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego i spraw litewskich
rozpatrywane miały być przez osobny sąd skarbowy powołany
dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. W zakończeniu wszystkie
wymienione postanowienia i gwarancje dla Wielkiego
Księstwa Litewskiego uznano artykułami aktu unii tychże
Narodów.

Z ŻYCIA MISJI
I KOMUNIA ŚWIĘTA NA TRÓJCOWIE
9 maja - niedziela, godz. 12:15PM
7 maja - w piątek, dzieci z naszej Misji
przystąpią po raz pierwszy do sakramentu
pokuty i pojednania, natomiast 9 maja odbędzie się
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Otoczmy dzieci
naszą modlitwą, aby to pierwsze pełne uczestnictwo
we Mszy świętej zaowocowało w ich życiu.
REJESTRACJA
DO POLSKIEJ SZKOŁY!
Rejestracji na rok szkolny 2021/2022
można dokonać do 15 maja
w sekretariacie szkoły
lub za pośrednictwem poczty. Regulamin i forma zapisów
dostępne są na stronie szkoły www.szkolanatrojcowie.com.
Przyjmujemy dzieci do przedszkola od 3-go roku życia.
ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO
POLSKIEJ SZKOŁY
Sobota - 15 maja
Zapraszamy Grono Pedagogiczne, uczniów Polskiej Szkoły
oraz rodziców na Mszę św. o godz. 9:00AM, która będzie
dziękczynieniem za mijający rok wspólnej
nauki i osiągniętych wyników.
Uczniów obowiązuje strój galowy,
tzn. biała bluzka - koszula, granatowe spodnie - spódnica.
A potem czas na wakacje...

TRÓJCOWO.COM
UROCZYSTOŚĆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI
3 maja
7:30PM Litania Loretańska i Msza św.
w intencji: o Boże błosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne.

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
O UPROSZENIE CNOTY CZYSTOŚCI
Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej
straży została powierzona sama Niewinność - Jezus
Chrystus i Najświętsza Maryja Panna; przez ten
podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję,
błagam Cię, strzeż mnie od wszelkiej nieczystości
i pomóż zachować czystość, abym myślą nieskalaną,
sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył
Jezusowi i Maryi w jak największej czystości. Amen.

ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO
GRUPY NIEDZIELNEJ
Niedziela - 23 maja
12:15 PM - Msza św. na Zakończenie Roku
Po Mszy św. rozdanie świadectw.

STYPENDIUM IM. H. PYZIKA
Od wielu lat nasza Misja przyznaje stypendia
naukowe im. Harrego Pyzika dla młodzieży
studiującej i należącej do Polskiej Misji
pod wezwaniem Świętej Trójcy.
O stypendium im. Harrego Pyzika mogą ubiegać się
tylko studenci, którzy aktywnie uczestniczą w życiu
Polskiej Misji Duszpasterskie na Trójcowie,
(czyli ci, którzy wraz z rodzicami są zapisani do naszej Misji,
należą do grup działających przy Misji, angażują się w różne
akcje prowadzone w Misji takie jak Festiwal Parafialny,
Opłatek czy Święconka Parafialna, Festival Zup itp.
lub są uczniami Polskiej Szkoły im Świętej Trójcy).
Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium
i spełniające te wymgi proszone są o wysłanie prośby
o aplikację na adres e-mail: biuro@trojcowo.com
Termin składania podań mija
w piątek, 11 czerwca 2021 roku.

NOWENNA DO DZIECIĄTKA PRASKIEGO
I ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
Nowenna jest odprawiana
w każdy wtorek o godz. 7:30PM
i transmitowana z naszego kościoła
na stronie: www.trojcowo.com/youtube

Kartki na intencje dostępne są w kościele.
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.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
5 Niedziela Wielkanocna - 2 maja
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM Za Ojczyznę
10:00AM † Jan Morawczyński
w 32 rocz. śmierci
10:00AM † Zygmunt Grudzień w 22. rocz. śmierci
12:15PM † Józef i Stanisława Ciepielewscy
4:00PM † Maciej - 2. Msza Św. gregoriańska
8:00PM † Piotr Miks
Poniedziałek - 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski
8:00AM † Zdzisław Rogucki w 12 rocz. śmierci
8:00AM † Maciej - 3. Msza Św. gregoriańska
7:30PM O Boże błogosławieństwo dla żyjących Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
Wtorek - 4 maja, św. Floriana
8:00AM † Maciej - 4. Msza Św. gregoriańska
8:00AM † Bonifacy Cichoń
7:30PM Nowenna do św. Antoniego
† Katarzyna i Wojciech Cieloch
Środa - 5 maja
8:00AM † Józef Brzeziński
8:00AM † Maciej - 5. Msza Św. gregoriańska
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 6 maja, św. Apostołów Filipa i Jakuba
Pierwszy czwartek miesiąca
8:00AM † Maciej - 6. Msza Św. gregoriańska
8:00AM † Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:30PM Intencje zbiorowe do św. Charbela
Piątek - 7 maja, Pierwszy piątek miesiąca
8:00AM W intencji Marzenny i jej rodziny
8:00AM † Maciej - 7. Msza Św. gregoriańska
5:30PM Pierwsza Spowiedź święta dzieci komunijnych
7:30PM † Stanisław Włosek- junior
Sobota - 8 maja, Uroczystość św. Stanisława
8:00AM † Maciej, 8. Msza Św. gregoriańska
8:00AM † Bruno Ćwiak
8:00AM † Maria Wasilewska w 8 rocznicę śmierci
2:00PM Chrzest: Liliana Sophia Wiszniewska
6 Niedziela Wielkanocna - 9 maja
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM W intencji Mam z okazji Dnia Matki
12:15PM Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
4:00PM † Zdzisław i Janina Roguccy

TRÓJCOWO.COM
SKARBY TRÓJCOWA
CHRZEST ŚWIĘTY
Przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Parker James DiMatteo, Emma Gasior,
Isabella Anna Mazur, David Stanula.
Nowoochrzczonym, rodzicom, rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem dawali
przykład chrześcijańskiego życia.
GRATULUJEMY NOWOŻEŃCOM

Ewelina Urszula Basisty
& Michael Anthony Boch
Życzymy Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Najświętszej i wszelkich
łask na nowej drodze wspólnego życia.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
od poniedziałku do piątku godz. 7:30PM
Z dniem 1 maja rozpoczynamy nabożeństwo
ku czci Matki Bożej. Zachęcamy do udziału
w modlitwie Litanią Loretańską.
W środy nabożeństwo odbywać się będzie przy grotce
Matki Bożej (jeśli pogoda na to nie pozwoli,
gromadzimy się w kościele).
MSZE ŚW. W INTENCJI NASZYCH MATEK
9 maja w Ameryce obchodzony jest Dzień Matki.
W naszym kościele zostanie odprawionych 9 Mszy św.
za żyjące i zmarłe matki. W ławkach znajdują się specjalne
kopertki przeznaczone na ten cel.
Prosimy, aby na kopertach umieścić
imiona i nazwiska matek, po czym
wrzucić je do koszyka podczas składki
lub przynieść do zakrystii.
Msze św. rozpoczną się 9 maja
i trwać będą do 17 maja.
PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA - 5 maja
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa
o godz. 7:30PM i w każdą środę po Mszy
o godz. 8:00AM.
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - 6 maja
6:30PM - Godzina Święta
7:30PM - Msza św. Po Mszy św. nabożeństwo
namaszczenia olejami św. Charbela.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 7 maja
6:30PM - spowiedź święta
7:30PM - Msza św. i nabożeństwo uwielbienia
z prośbą o uzdrowienie.
Jerycho Różańcowe kończy się
Mszą św. o godz. 8:00PM w sobotę.

ŻYCIE MISJI
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 25 kwietnia 2021 roku
$9,153.00 - z 241 kopert niedzielnych plus gotówka
$315.00 - ofiary online
$911.00 - ofiary za świece
$68.00 - za gazety
$249.00 - ofiary dla biednych
$1,198.00 - na ogrzewanie kościoła
$17.00 - na kwiaty
$270.00 - na 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 wystawiać na
„Holy Trinity Polish Mission”.
Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.
Sugerowana tygodniowa ofiara
na pokrycie bieżących wydatków
to równowartość jednej godziny wynagrodzenia.
II SKŁADKA Z OKAZJI
DNIA MATKI
NA RZECZ KATOLICKIEJ
ORGANIZACJI CHARYTATYWNEJ
www.catholiccharities.net
Prosimy o włączenie się akcję na rzecz Katolickiej
Organizacji Charytatywnej 9 maja 2021 roku, by nieść
miłosierdzie Boga matkom i dzieciom, które stanowią
największą grupę ludzi, którym służy ta organizacja.
Twoje wsparcie zapewni jedzenie, schronienie,
mieszkanie, pomoc psychologa, pomoc macierzyńską,
opiekę nad dziećmi, wsparcie w przypadku przemocy
domowej i inne programy zmieniające życie.

5 Niedziela Wielkanocna - CZYTANIA
I czytanie: Dz 9, 26-31; Psalm: Ps 22
II czytanie: 1 J 3, 18-24
Ewangelia: J 15, 1-8
Lektorzy na 6 Niedzielę Wielkanocną - 9 maja
8:00AM

A. Kowalski, A. Łoniewska, Z. Kawula

10:00AM

M. Kędryna, K. Łodziński, W. Alvarado

12:15PM

Dzieci komunijne

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

TRÓJCOWO.COM
WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Duc in Altum - dla młodzieży studenckiej i pracującej; 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. 8:00PM, w budynku domu Anawim;
kontakt: Anawim 773-486-8344
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15PM - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Iwona Drasek
Wspólnota Młodych Małżeństw - spotkania w każda II niedzielę
miesiąca; prowadzi ks. Piotr
Wspólnoty Domowego Kościoła
Wspónota Wiara i Światło - trzecia sobota miesiąca,
kontakt: Aneta Mirosławska - 773-960-7273
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

The Most Complete
Online National

773.471.1444

Directory of

Best Work • Best Rates

Check It Out Today!

PARISHIONER DISCOUNT

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Catholic Parishes

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

800.809.3352

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

MDMedAlert

(CST 2117990-70)

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

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

The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
www.CatholicCruisesandTours.com
Business Owners Interested In Advertising Please Call

Say Good-bye to Clogged Gutters!

Please Ask
For Details

CALL
NOW!

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

For further information,
please call the Parish Office.

INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

eileen@CatholicCruisesandTours.com

• 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

J.S. Paluch
1-800-621-5197

*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.®

Your
ad
could
be in
this
space!

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

