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

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

“Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego
powołania”. 2 Kor 12, 9

BIURO PARAFIALNE
Godziny otwarcia od czerwca do sierpnia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 9:00AM - 3:00PM
W czwartki, soboty i niedziele biuro parafialne
jest nieczynne

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

SŁowo Na Niedzielę
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Z GÓRY KARMEL
16 lipca Kościół obchodzić będzie wspomnienie Matki
Bożej z Góry Karmel, zwaną też Szkaplerzną. Na Jasnej
Górze, w Czernej pod Krakowem i wielu sanktuariach
maryjnych odbędą się odpusty. Obecnie na świecie
miliony katolików nosi szkaplerz - prostokątne kawałki
materiału lub medalik z wizerunkiem Matki Bożej
Szkaplerznej.
Tradycja Zakonu Karmelitańskiego podaje, że ruch
szkaplerzny zaczął się rozwijać po objawieniach, które
otrzymał w 1251 roku św. Szymon Stock, generał Zakonu
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Maryja
wskazując na szkaplerz zwróciła się do niego tymi
słowami: ʺTo będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich
karmelitów - kto w nim umrze, nie zazna ognia
piekielnegoʺ. Przyjęcie więc szkaplerza, całkowite
zawierzenie Matce Bożej, niesie ze sobą obietnice
szczególnej opieki Maryi w niebezpieczeństwach życia
oraz szczęśliwej śmierci i zachowania od wiecznego
potępienia. Pod koniec XV wieku do powyższych łask
dołączono jeszcze tzw. przywilej sobotni. Zgodnie z nim
Matka Jezusa już w pierwszą sobotę po śmierci uwalnia
z czyśćca tych, którzy za życia praktykowali
nabożeństwo szkaplerzne.
Noszenie szkaplerza stało się powszechne także wśród
świeckich. Osoba, która go przyjmuje zobowiązuje się do
naśladowania postawy Maryi w swoim codziennym
życiu. Nosząc dzień i noc Jej znak, przyjmuje Ją
za Matkę, powierzając Jej siebie, wraz ze wszystkimi
swoimi problemami i słabościami. Wie, że Ona zawsze
będzie dla niego wielkim wsparciem.
Szkaplerz jest darem nie tylko dla ludzi starszych,
chorych i umierających. Szczególną łaskę otrzymują
też młodzi, zmierzający ku małżeństwu. Ukazując
przykład czystej miłości Maryi, szkaplerz przynosi Jej
wstawiennictwo w trosce o zachowanie czystości
przedmałżeńskiej.
Kościół stale przypomina, że szkaplerza nie można
traktować magiczne - przywiązując się do myśli, iż samo
noszenie tego znaku zapewnia obiecane przez Matkę
Bożą łaski. Istotą nabożeństwa jest naśladowanie
w życiu Maryi i to prowadzi do uzyskania łask.
Nie można więc koncentrować się jedynie na obietnicach,
zapominając o życiowej postawie, od której zależą.
Do wielkiej rodziny szkaplerznej należą nie tylko zakony
karmelitańskie, lecz również wielka rzesza duchownych
i świeckich z całego świata. Nosili go królowie i wybitni
wodzowie. Najsłynniejszym z nich jest papież Jan Paweł
II. Wielokrotnie wspominał swoje zawierzenie Maryi
w tym znaku. ʺA szkaplerz do dzisiaj noszę, tak jak go
przyjąłem u karmelitów na Górce, mając kilkanaście latʺ powiedział 16 czerwca 1999 r. na Rynku w Wadowicach.

TrÓjcowo.com
PIESZA PIELGRZYMKA DO MERRILLVILLE, IN
Czas Pielgrzymki: 7 – 8 sierpnia 2021 r.
Hasło: „Maryjo Tyś Moją Królową”
PLAN:
Sobota, 7 Sierpnia
5:30AM – Zbiórka
6:00AM – Wyjazd autobusów:
kościół św. Alberta – Burbank,
kościół św. Ferdynanda – Chicago,
Bazylika św. Jacka – Chicago,
kościół św. John Brebeuf – Niles
7:30AM – Msza św. w Kościele św. Michała
(8235 S South Shore Drive Chicago, IL 60617
(E 83rd St South Shore Drive, Chicago)
przewodniczy ks. Biskup Witold Mroziewski
z Nowego Yorku
Pielgrzymka wyrusza po Mszy Świętej
Pierwszy dzień pielgrzymki kończymy
w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej
w Muster (Carmelite Fathers) w Munster, IN
Niedziela, 8 Sierpnia
7:00AM – wyruszamy a sanktuarium Matki Bożej
Ludźmierskiej w Munster
2:00PM – Uroczysta Msza św. Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej – przewodniczy ks. Biskup
Witold Mroziewski z Nowego Yorku
W Merrillville pielgrzymi nabywają posiłki
na własny koszt!!!
6:00PM – Wyjazd autobusów do Chicago, Niles i Burbank
7:30PM (około) – Planowany przyjazd do Chicago, Niles
Burbank pod kościoły: św. Alberta, św. Jacka,
św. Ferdynanda, św. John Brebeuf
ZAPISY
Od tego roku na Pielgrzymkę można się zapisać
online!!! Zapisy online na stronach:
polonijnapielgrzymka.com i salwatorianie.us
Zapisy na pielgrzymkę odbywają się w dniach
23 lipca – 6 sierpnia
W DNI POWSZEDNIE: Księgarnia “Źródło”, Doma,
Polamer, Kościół Św. Alberta
W NIEDZIELE (25 lipca i 1 sierpnia):
Kościoły w Chicago: św. Konstancji i Jezuicki Ośrodek
Milenijny; Burbank - Kościół św. Alberta; Niles - Kościół
św. John Brebeuf; Lombard - Misja Miłosierdzia Bożego;
Palatine - Parafia św. Tomasza; Merrillville - Ojcowie
Salwatorianie
UWAGA!

Niezapisani nie będą dopuszczeni
do udziału w pielgrzymce
Opłaty: $ 45 – całość pielgrzymki; $ 30 (jeden dzień –
tylko na niedzielę), $ 25 – dziecko do lat 10.
Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki dostępne
są na stronie ww.polonijnapielgrzymka.com

Z Życia Misji
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.
WITAMY GOŚCI NA TRÓJCOWIE
Czas wakacyjny jest związany z poznawaniem
nowych miejsc, często także sakralnych.
Cieszymy się bardzo, że i naszą Trójcowską
świątynie odwiedzają różni goście, którzy
zachwycają się nie tylko pięknem kościoła ale
zatrzymują się i na modlitwie. Witamy Was pośród nas.
Czujcie się mile widziani w naszej wspólnocie polonijnej.
Niech waszej uwadze nie umkną katakumby, które
znajdują się pod kościołem. Piękna kolekcja świętych
patronów wypełnia to miejsce i zachęca do podążania
tą samą drogą.

SERDECZNE ŻYCZENIA
WSZYSTKIM
SOLENIZANTOM I JUBILATOM
Wszystkim obchodzącym w tym
tygodniu swoje imieniny, urodziny,
inne rocznice i uroczystości składamy najserdeczniejsze
życzenia. Zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci
oraz życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Bożej i świętych patronów. Szczęść Boże.
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

Lektorzy na 16 Niedzielę w ciągu roku - 18 lipca
8:00AM

L. Bigos, A. Bakowska, S. Ochwat

10:00AM A. Wincenciak, W. Jóźwiak, A. Jóźwiak
12:15PM

P. Majewski, A. Bastrzyk

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

TrÓjcowo.com
NOWOŻEŃCY
Matthew Czyzewski & Patricia Eva Cyran
Michael A. Kviken & Anna K. Lakoma
Mateusz K. Ezlakowski & Ewelina K. Smosna
zawarli Związek Małżeński.
Gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Bożej i wszelkich łask
na nowej drodze wspólnego życia.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa
przygotowują się:
Arkadiusz M. Wiśniewski & Magdalena B. Kusiak
Mateusz Łokieć & Kinga Lis
Thomas Gebka & Victoria Szczepańska
Alexander A. Myrna & Izabela H. Rosłaniec
Dawid Machaj & Sylwia Bartoszewicz
Collin John Jones & Karolina A. Bukowski
Joseph J. Kawa & Katarzyna K. Dudzik
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.
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.
CZYTANIA
15 Niedziela zwykła
I czytanie: Am 7, 12-15
Psalm: Ps 85 II czytanie: Ef 1, 3-14
Ewangelia: Mk 6, 7-13

Intencje Mszy Świętej
15 Niedziela Zwykła - 11 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Stanisława i Stanisław Mazur
12:15PM † Danuta Miętus w 1 r. śmierci
4:00PM † Jan Langowski
8:00PM † Zdzisław Walencik - 11. Msza gregoriańska
Poniedziałek - 12 lipca, św. Brunona Bonifacego
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Zdzisław Walencik - 12. Msza gregoriańska
Wtorek - 13 lipca, św. Andrzeja Świerada i Benedykta
8:00AM † Zdzisław Walencik - 13. Msza gregoriańska
8:00AM † Helena Brzezińska
Środa - 14 lipca
8:00AM † Zdzisław Malinowski - w 3. rocz. śmierci
8:00AM † Zdzisław Walencik - 14. Msza gregoriańska
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 15 lipca, św. Bonawentury
8:00AM † Zdzisław Walencik - 15. Msza gregoriańska
8:00AM W intencji ks. Mirosława o cud uzdrowienia
Piątek - 16 lipca, Wspomnienie NMP z Góry Karmel
8:00AM O Boże błog., dary Ducha Świętego i wytrwanie
w powołaniu dla diakona Michała Roguckiego
8:00AM † Zdzisław Walencik - 16. Msza gregoriańska
7:30PM † Adam Materna w 2. rocz. śmierci - o dar nieba
Sobota - 17 lipca
8:00AM † Zdzisław Walencik - 17. Msza gregoriańska
1:00PM Ślub: Sebastian Macznik & Małgorzata Jezierczak
3:00PM Ślub: Scott Sands & Alessandra Spilotro
16 Niedziela Zwykła - 18 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
członków Towarzystwa parafii Strzelce Wielkie
i o łaskę nieba dla zmarłych
10:00AM O zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne
łaski dla Krystyny, Renaty i Marka Zdeb
12:15PM † Zdzisław Walencik - 18. Msza gregoriańska
4:00PM † Tadeusz Kaganek, Lucyna i Adam Prytuła
8:00PM Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo
dla Anny i Mariana Kanasów z okazji 31 r. ślubu

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 4 lipca 2021 roku
$6,283.00 - z 231 kopert niedzielnych plus gotówka
$885.00 - ofiary za świece
$141.00 - za gazety
$261.00 - ofiary dla biednych
$70.00 - na ogrzewanie kościoła
$182.00 - na kwiaty
$5,250.00 - 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.
SKŁADKA DIECEZJALNA
W dniu dzisiejszym zostanie zebrana druga składka
„Mission Cooperation Plan”, wyznaczona przez naszą
archidiecezję na Misje.
Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.
Koperty na ten cel wyłożone są
na stolikach w kościele.
GODNY STRÓJ W KOŚCIELE
Trwa lato, a w zwiąku z nim
gorące dni nasz codzienny strój
ulega też zmianie. Jednak prosimy,
by przychodząc do kościoła pamiętać o godności tego
miejsca. Prosimy, aby strój był odpowiedni do kościoła,
by swoim ubiorem nie gorszyć nikogo ani nie
prowokować.

SIEDEM WAKACYJNYCH WSKAZÓWEK:
* sprawdź gdzie jest najbliższy kościół
* sprawdź kiedy odprawiana
jest niedzielna Msza św.
* sprawdź godziny spowiedzi świętej
* zacznij dzień od modlitwy
* zakończ dzień modlitwą
* odwiedzaj kościoły w celach religijnych
ale i zabytkowych
* wyciągnij rękę po dobrą katolicką książkę
lub czasopismo

Z Życia Misji
PIELGRZYMKA DO GRECJI
ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
14-24 października 2021 roku
Cena pielgrzymki: $1,300 + przelot
Opiekun duchowy - ks. Piotr Janas SChr
Zapisy na pielgrzymkę
w Parafii Trójcy Świętej
pod numerem (773) 489-4140
lub u Czarka (630) 292-3332
Więcej informacji na stronie: www.trojcowo.com
ZAPISY NA NOWY ROK
Trwają zapisy na nowy rok szkolny
2021/2022 do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago.
Zapraszamy! Tel. 773-255-1850
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.szkolanatrojcowie.com

ZAPISY DO LAJKONIKA
ZPiT Lajkonik, działający od 30. lat przy Misji Świętej
Trójcy, pod patronatem ZNP zaprasza już teraz
wszystkich chętnych (w tym także byłych tancerzy),
do zgłaszania się i zaplanowania swej przygody
tanecznej z zespołem.
Pragniemy wcześniej zaplanować zajęcia,
które wznowimy w kilku grupach wiekowych
we wrześniu 2021 r.
Wszelkich informacji udzieli
kierownik administracyjna zespołu
p. Maria Grzebień tel: 847 8097628
www.lajkonikchicago.us
Zatańczcie z nami - zapraszamy!
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 języku 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

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,
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
Wspólnota 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
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Patronize One of Our Advertisers

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month

Get this

• No Long-Term Contract

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!
(CST 2117990-70)

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

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

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

This promotion assumes an estimated job cost of $7883. The
advertised payment of $99 a month is an estimate only, and
assumes that third-party financing is available for new customers
at an estimated 9.99% annual percentage rate for 132 months.
Promotion available to qualified buyers on approved credit with
$99 down payment. Not all buyers will qualify. Higher annual
percentage rates apply for buyers with lower credit ratings.
LeafGuard is neither a broker nor a lender. Financing is provided
by third-party lenders unaffiliated with LeafGuard, under terms and
conditions arranged directly between the customer and such
lender, all of which are subject to credit requirements and
satisfactory completion of finance documents. Any finance terms
advertised are estimates only. LeafGuard does not assist with,
counsel or negotiate financing, other than providing customers an
introduction to lenders interested in financing its customers.
Expires 8/31/2021

Receive a $25 Amazon 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 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 Amazon and is subject to change without notice prior
to reservation. Expires 8/31/2021

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

delivered by
email - for FREE!
Sign up here:

Say Good-bye to Clogged Gutters!
$99 Down
$99 Per Month
$99 Installation

weekly bulletin

• 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

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

*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

