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

„Jezus więc wziął chleby
i odmówiwszy dziękczynienie,
rozdał siedzącym;
podobnie uczynił i z rybami
rozdając tyle, ile kto chciał”.
por. J 6, 11

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 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

SŁowo Na Niedzielę
PIERWSZY ŚWIATOWY
DZIEŃ DZIADKÓW
I OSÓB STARSZYCH
Penitencjaria Apostolska ogłosiła
13 maja dekret o udzieleniu
odpustu z okazji Światowego Dnia Dziadków
i Osób Starszych. Osoby starsze mogą uzyskać odpust
uczestnicząc w jednej z Mszy św. odprawianych
z okazji tego Światowego Dnia.
Z uwagi na nadal utrzymujący się stan zagrożenia
zdrowia i fakt, że niektórzy seniorzy nie będą mogli
osobiście uczestniczyć we Mszy św. z powodów
zdrowotnych, odpust obejmie również tych, którzy będą
uczestniczyli we Mszy za pośrednictwem telewizji, radia
lub Internetu. Udziela się także odpustu tym wszystkim,
którzy w tym Światowym Dniu wykonają ʺuczynek
miłosierdziaʺ, odwiedzając samotną osobę starszą.
W miejscach, gdzie władze publiczne wyraźnie
zabraniają osobistych odwiedzin, aby uniknąć zarażenia,
możliwe jest także uzyskanie odpustu poprzez
spotkanie wirtualne.

TrÓjcowo.com
MODLITWA
Dziękuję Ci, Panie, za ukojenie w Twojej obecności.
Nawet gdy jestem samotny, jesteś moją nadzieją i moją
ufnością, od mej młodości jesteś moją skałą i twierdzą!
Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę i pobłogosławiłeś mnie
długim życiem. Dziękuję Ci za chwile radości i trosk,
za marzenia już spełnione i te, które jeszcze przede mną.
Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo,
do którego mnie wzywasz. Umocnij, o Panie, moją wiarę,
uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
naucz mnie przygarniać tych,
którzy cierpią bardziej niż ja, abym nigdy nie przestał
marzyć i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich
cudach. Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały
Kościół, aby światło Ewangelii dotarło do każdego
zakątka ziemi. Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić
świat, aby ucichła burza pandemii, ubodzy doznali
pocieszenia i ustały wszelkie wojny. Wspieraj mnie
w słabości i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili,
którą mi dajesz, – w pewności, że jesteś ze mną przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.

PROSTE GESTY MIŁOSIERDZIA

„Jeśli słyszycie syrenę – niezależnie od tego, czy to wóz strażacki,
karetka pogotowia czy policja – odmówcie krótką modlitwę,
ponieważ ten sygnał oznacza, że gdzieś ktoś ma problem”.
Kardynał Timothy Dolan, metropolita Nowego Jorku, wezwał wiernych,
by pomodlili się za każdym razem, kiedy usłyszą ambulans.
W swojej prośbie duchowny odniósł się również do wszystkich sytuacji,
kiedy słyszymy przejeżdżającą straż pożarną, policję czy kondukt żałobny,
ponieważ we wszystkich tych sytuacjach jest ktoś, kto potrzebuje solidarności
i pomocy, także duchowej.
W krótkim filmie umieszczonym w sieciach społecznościowych 28 czerwca kardynał przypomniał, że tych prostych
gestów miłosierdzia zwykle uczymy się od rodziców, dziadków i innych członków rodziny.
Jeśli słyszycie syrenę – niezależnie od tego, czy to wóz strażacki, karetka pogotowia czy policja – odmówcie krótką
modlitwę, ponieważ ten sygnał oznacza, że gdzieś ktoś ma problem. Jeśli słyszycie karetkę pogotowia, pomódlcie się
za chorych. Jeśli słyszycie syrenę policyjną, pomódlcie się, bo być może gdzieś dochodzi właśnie do przemocy. Kiedy
słyszycie syrenę straży pożarnej, pomódlcie się, bo być może czyjś dom stanął w płomieniach. W takich sytuacjach
powinniśmy się modlić z miłości i na znak miłosierdzia wobec innych.
Wieczne odpoczywanie dla zmarłych
Kardynał Dolan przypomniał również dawny zwyczaj odmawiania modlitwy na dźwięk bijących dzwonów
kościelnych, zwłaszcza ogłaszających czyjąś śmierć. Przy tej okazji opowiedział, jak to wyglądało, kiedy on sam
chodził do szkoły.
Nie wiedzieliśmy, kim był parafianin, którego pogrzeb właśnie trwał, ale kiedy biły dzwony, nauczyciele mówili:
„Dzieci, wstańmy i pomódlmy się wspólnie: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj
mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen”.
Tę samą modlitwę można odmówić, kiedy widzimy przejeżdżający kondukt żałobny. „W życiu duchowym
potrzebujemy wszelkiej możliwej pomocy – dodał kardynał. – Święty Paweł mówi, że prawy człowiek modli się
siedem razy dziennie”.

Z Życia Misji
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ŻYCZENIA Z OKAZJI
PIERWSZEGO ŚWIATOWEGO DNIA
DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH
Wszystkim dziadkom i osobom starszym
z naszej Misji życzymy, by z mądrością towarzyszyli
rodzinom oraz przekazywali skarb wiary wnukom
i młodszym pokoleniom. Osoby starsze, samotne niech
doznają życzliwości od innych. Życzymy chorym, aby
swój krzyż cierpienia oddawali Panu Jezusowi, a jeśli
to jest zgodne z Wolą Bożą, by doznali uzdrowienia.
Niech dobry Bóg Wam błogosławi!
POŚWIĘCENIE POJAZDÓW
Dzisiaj, 25 lipca, po każdej Mszy świętej
będziemy święcić wszelkiego rodzaju
pojazdy, prosząc przez wstawiennictwo
św. Krzysztofa o Boże błogosławieństwo
i bezpieczną jazdę dla kierowców
i podróżujących.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
25 lipca, niedziela - poświęcenie samochodów
1 sierpnia, niedziela - 77. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego
4 sierpnia: I środa miesiąca
7:30PM - Nabożeństwo do św. Józefa
5 sierpnia: I czwartek miesiąca
7:30PM - Nabożeństwo do św. Charbela
6 sierpnia, I piątek miesiąca, Przemienienie Pańskie
7:30PM - Nabożeństwo do NSPJ
7 sierpnia, I sobota miesiąca
5:00PM - Katecheza przedchrzcielna
6:30PM - Nabożeństwo fatimskie
7 - 8 sierpnia, sobota - niedziela
34. Polonijna Piesza Pielgrzymka do Merrilville
12 sierpnia, czwartek - 72 rocz. śmierci ks. K. Sztuczko
- pierwszego proboszcza kościoła Świętej Trójcy
15 sierpnia, niedziela - Wniebowzięcie NMP
26 sierpnia, czwartek - MB Częstochowskiej
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

SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE
Kazimierz Czerkies
Serdecznie witamy
i życzymy Bożych łask pośród nas.

NOWOŻEŃCY
Scott Daniel Waters & Emily Dorothy Morzy
zawarli Związek Małżeński.
Gratulujemy i życzymy
Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Bożej i wszelkich łask
na nowej drodze wspólnego życia.
WIRTUALNA PRECANA PO POLSKU
Biuro Lifelong Formation Archidiecezji
Chicago serdecznie zaprasza do udziału
w wirtualnych sesjach formacyjnych przygotowujących
do zawarcia sakramentu małżeństwa. Sesje prowadzone
są na żywo w języku polskim i odbywają się za
pośrednictwem platformy Zoom. Gospodarzami spotkań
są pary z wieloletnim stażem małżeńskim. Organizatorzy
zapewniają sesje w małych, kilkuosobowych grupach.
Spotkania odbywają się co drugą sobotę miesiąca w
godzinach od 9 am do 3 pm. Aby zarejestrować się na
sesje PreCana odwiedź events.archchicago.org/
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.

Intencje Mszy Świętej
17 Niedziela Zwykła - 25 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Rudolf Warzecha w 1. r. śmierci
12:15PM O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Piotra Dziurkiewicza z okazji urodzin
4:00PM Przez wstawiennictwo MB Miłosierdzia w intencji
żywych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego,
Kół Koronkowych i ich rodzin oraz ks. Opiekuna,
w intencji podopiecznych i chorych w Domu
Opieki Regency i im posługującym

8:00PM † Zdzisław Walencik - 25. Msza gregoriańska
Poniedziałek - 26 lipca, św. Joachima i Anny
8:00AM † Zofia Szczepaniek w rocz. śmierci
8:00AM † Zdzisław Walencik - 26. Msza gregoriańska
Wtorek - 27 lipca
8:00AM † Zdzisław Walencik - 27. Msza gregoriańska
8:00AM † Władysława i Jan Skinderowicz o radość życia
wiecznego oraz za zmarłych z rodziny
Środa - 28 lipca
8:00AM † Zdzisław Walencik - 28. Msza gregoriańska
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 29 lipca, św. Marty, Marii i Łazarza
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Zdzisław Walencik - 29. Msza gregoriańska
Piątek - 30 lipca
8:00AM † Zdzisław Walencik - 30. Msza gregoriańska
7:30PM † Stanisław Włosek
Sobota - 31 lipca, św. Ignacego z Loyoli
8:00AM O zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny
Roguckiej w dniu urodzin
1:00PM Ślub: Vincent Nicholas Leone & Angelica Mulica
3:00PM Ślub: Marcin Ścigaj & Monika Irenkiewicz
18 Niedziela Zwykła - 1 sierpnia
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Paweł Czop
12:15PM O zdrowie i potrzebne łaski dla Magdaleny
Roguckiej w dniu urodzin
4:00PM † Justyna Krukowska - 1. Msza gregoriańska
8:00PM † Helena i Józef Brzezińscy

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 18 lipca 2021 roku
$6,721.00 - z 211 kopert niedzielnych plus gotówka
$1,788.00 - ofiary on-line
$722.00 - ofiary za świece
$123.00 - za gazety
$315.00 - ofiary dla biednych
$70.00 - na ogrzewanie kościoła
$486.00 - na kwiaty
$169.00 - na bieżące remonty
$300.00 - kawiarenka niedzielna

W przyszłą niedzielę druga składka przeznaczona
jest na remonty w naszej Misji. Bóg zapłać!
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.
NIEDZIELNY OBIAD NA TRÓJCOWIE
W przyszłą niedzielę, 1 sierpnia,
zapraszamy wszystkich na obiad do
naszej odnowionej sali im. Ks. Władysława Gowina.
Dziękujemy za przygotowanie posiłku i zachęcamy do
zejścia do sali, by budując wspólnotę stołu, nasza
wzajemna więź również się umacniała.
SERDECZNE ŻYCZENIA
SOLENIZANTOM I JUBILATOM
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
swoje imieniny, urodziny, inne uroczystości
składamy najserdeczniejsze życzenia. Zapewniamy o
naszej modlitewnej pamięci oraz życzymy Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.
GOŚCIE 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.

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: 847-809-7628 lub www.lajkonikchicago.us

Lektorzy na 18 Niedzielę w ciągu roku - 1 sierpnia
8:00AM

E. Dąbrowska, A. Kowalski, N. Cetnar,

10:00AM M. Kędryna, K. Łodziński, P. Plewa
12:15PM

J. Kałużny, A. Bastrzyk

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

17 Niedziela zwykła

CZYTANIA

I czytanie: 2 Krl 4, 42-44
Psalm: Ps 145
II czytanie: Ef 4, 1-6
Ewangelia: J 6, 1-15
GODNY STRÓJ W KOŚCIELE
Prosimy, by przychodząc do kościoła
pamiętać o godności tego miejsca,
aby strój był odpowiedni.

TrÓjcowo.com
PIESZA PIELGRZYMKA DO MERRILLVILLE, IN
Czas Pielgrzymki: 7 – 8 sierpnia 2021
Hasło: „Maryjo Tyś Moją Królową”
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
przewodniczy ks. Bp Witold Mroziewski z NY
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
Posiłek w Merrillville 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 kancelarii parafialnej
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
Opłaty: $ 45 – całość pielgrzymki; $ 30 (jeden dzień –
tylko na niedzielę), $ 25 – dziecko do lat 10
PRZYWITANIE PIELGRZYMÓW
Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego organizuje pielgrzymkę
do
Sanktuarium
Matki
Bożej
Częstochowskiej
w
Merrillville,
IN
w niedzielę 8 sierpnia na przywitanie
34. Pieszej Pielgrzymki oraz Uroczystą
Mszę Świętą. Wyjazd: Centrala Radia Maryja (Belmont/
Sayer o godz 9:30AM); przy Banku PNC (Milwaukee/
Belmont o godz 10:00AM). Powrót do Chicago ok 6:00PM.
Informacje i zapisy: Edyta 773-704-3234

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

WHY IS IT

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

(CST 2117990-70)

A man wakes up after sleeping
under an ADVERTISED blanket
on an ADVERTISED mattress

Medical Alert System

and pulls off ADVERTISED pajamas
bathes in an ADVERTISED shower

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

Toll Free 1.877.801.8608

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

of ADVERTISED coffee
drives to work
in an ADVERTISED car
and then . . . .
refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor
he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Say Good-bye to Clogged Gutters!

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

eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup

• Easy Self Installation

$99 Down
$99 Per Month
$99 Installation

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

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

• One Free Month

Call Today!

Catholic Parishes

• 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.

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

Get it. And forget it.®

✂ 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

