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

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

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
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
NOWE WEZWANIA W LITANII DO ŚW. JÓZEFA
Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia,
Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron
cierpiących, Patron ubogich - to nowe wezwania
w Litanii do św. Józefa. Ich brzmienie w języku polskim
zatwierdziła 12 czerwca Konferencja Episkopatu Polski.
Objaśnienie do nowych wezwań:
Wyrażenie Custos Redemptoris (Opiekun Odkupiciela)
pochodzi z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris
Custos” św. Jana Pawła II, której polski oficjalny tytuł
brzmi „Opiekun Zbawiciela”. W litanii zachowano
bardziej dosłowne i wierne łacinie znaczenie
„Redemptor” („Odkupiciel”).
Wyrażenie Servus Christi (Sługa Chrystusa) pochodzi
z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966, jest też
przywołane w adhortacji „Redemptoris Custos” i w liście
„Patris Corde”. Wprawdzie w oryginalnym tekście
homilii Papieża Pawła VI używa się wyrażenia
„Mesjasz”, jednak kierując się podobieństwem do tekstu
łacińskiego zachowano wyrażenie „Chrystus”. Łacińskie
„Christus” jest tożsame z „Mesjasz”, podobnie polskie
„Chrystus” oznacza w rzeczywistości „Mesjasz” (dosł.
namaszczony).
Wyrażenie „Minister salutis”(Sługa zbawienia) pochodzi
z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii wg
św. Mateusza, było też przywołane przez Jana Pawła II
w adhortacji „Redemptoris Custos”. Dosłowne polskie
tłumaczenie „minister” to „sługa”, które ostatecznie
wybrano ze świadomością, że w tekście Litanii obok już
jest wezwanie „sługo Mesjasza” z użytym innym
terminem łacińskim (servus). Język łaciński jest w tej
dziedzinie bogatszy i chociaż w polskich tłumaczeniach
„minister” czasami oddaje się terminem „szafarz”,
to jednak w przypadku omawianego tytułu lepiej brzmi
„sługa”.
Wyrażenie Fulcimen in diﬃcultatibus (Podpora
w trudnościach) pochodzi ze wstępu do listu
apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”.
Wprawdzie w oficjalnym tekście polskim tego listu pada
wyrażenie „pomocnik w chwilach trudnych”, to jednak
łacińskie „fulcimen” oznacza dosłownie podporę,
kolumnę. Dlatego przyjęto, aby powtórzyć polskie słowo
„podporo”, które w Litanii już pada obok w zwrocie
„podporo rodzin” (z użyciem łacińskiego „columen”).
Wyrażenia Patronus exsulum (Patron wygnańców),
Patronus aﬄictorum (Patron cierpiących) i Patronus
pauperum (Patron ubogich) pochodzi z listu
apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”,
w polskiej wersji przyjęto terminy identyczne z polskim
tekstem listu Papieża (nr 5).
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WAKACJE Z BOGIEM
W dniach 12, 19 i 26 czerwca w naszej Misji odbyły się
półkolonie „Wakacje z Bogiem”. Treścią ich były trzy
cnoty Boskie: wiara, nadzieja i miłość. Zastanawialiśmy
się razem z dziećmi, w jakiego Boga wierzymy, co jest
symbolem naszej wiary i co oznacza znak krzyża
świętego. Kolejne spotkanie poświęcone było nadziei,
którą daje nam Pan Bóg, a którą jest spotkanie się
z Nim i ze wszystkimi świętymi, także z naszymi
bliskimi. Ostatniego dnia mówiliśmy o miłości, którą
pokazał nam Jezus umierając na krzyżu za nasze
grzechy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do tegorocznych „Wakacji z Bogiem”. Dziękujemy
paniom: Barbarze Mizak, Ewie Staszkiewicz, Agacie
Mitev, Małgorzacie Belcik, Beacie Zagórskiej,
Katarzynie
Łapińskiej-Jabłońskiej
oraz
paniom
przygotowującym posiłki: Marii Wójcik, Annie Kanas
i Ewie Serafin. Dziękujemy również naszej kochanej
młodzieży - wolontariuszom: Dominice i Kamilowi
Śledź, Karolinie i Claudii Kędrynom, Izie i Veronice
Alvarado, Aleksandrze Witkowskiej, Victorii Król,
Zuzannie Kawuli. Serdeczne Bóg zapłać!
ks. Piotr Janas SChr, s. Małgorzata Tomalka MChR

Z Życia Misji
INDEPENDENCE DAY
4 lipca - niedziela
Tego dnia w Ameryce jest obchodzony
Dzień Niepodległości. Otoczmy
modlitewną pamięcią tych, którzy wywalczyli
Niepodległość tego kraju - kraju,
który stał się naszą drugą Ojczyzną.
Wszystkim życzymy miłego świętowania
w gronie najbliższych.
______________________________________________________

W poniedziałek, 5 lipca biuro parafialne
będzie zamknięte.
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 Misji 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.
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 15. Niedzielę w ciągu roku - 11 lipca
8:00AM

J. Łoniewska, K. Miari

10:00AM M. Kędryna, V. Alvarado, I. Alvarado
12:15PM

A. Bastrzyk, J. Kałużny

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież
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NOWOŻEŃCY
Nicholas Lubenow & Natalia Hornik
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.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie
do wieczności odeszła

śp. Danuta Bedkowska.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.
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.
14 Niedziela zwykła
CZYTANIA
I czytanie: Ez 2, 2-5
Psalm: Ps 123 II czytanie: 2 Kor 12, 7-10
Ewangelia: Mk 6, 1-6

Intencje Mszy Świętej
14 Niedziela Zwykła - 4 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM Dzięk. za 28 lat Sakramentu
Małżeństwa Katarzyny i Czarka
Łodzińskich z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i zdrowie
12:15PM † Zdzisław Kisielewski
4:00PM † Zdzisław Walencik - 4. Msza gregoriańska
8:00PM † Krystyna Olender
Poniedziałek - 5 lipca
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Zdzisław Walencik - 5. Msza gregoriańska
Wtorek - 6 lipca,
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
8:00AM † Zdzisław Walencik - 6. Msza gregoriańska
8:00AM † Józef i Helena Brzezińscy
Środa - 7 lipca, Pierwsza Środa Miesiąca
8:00AM † Zdzisław Walencik - 7. Msza gregoriańska
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 8 lipca, św. Jana z Dukli
8:00AM † Zdzisław Walencik - 8. Msza gregoriańska
8:00AM O zdrowie i Boże błog. dla Urszuli Bohm
z okazji urodzin
Piątek - 9 lipca
8:00AM O Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie
dla Renaty i jej rodziny
7:30PM † Zdzisław Walencik - 9. Msza gregoriańska
Sobota - 10 lipca
8:00AM † Zdzisław Walencik - 10. Msza gregoriańska
10:00AM Pogrzeb: ŚP. Danuta Bedkowska
1:00PM Ślub: Matthew Czyzewski & Patricia Eva Cyran
3:00PM Ślub: Michael A. Kuiken & Anna K. Lakoma
5:00PM Ślub: Mateusz K. Ezlakowski & Ewelina K. Smosna
15 Niedziela Zwykła - 11 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Stanisława i Stanisław Mazur
12:15PM † Danuta Miętus w 1. rocz. śmierci
4:00PM † Jan Langowski
8:00PM † Zdzisław Walencik - 11. Msza gregoriańska
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WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 27 czerwca 2021 roku
$6,919.00 - z 248 kopert niedzielnych plus gotówka
$578.00 - ofiary za świece
$147.00 - za gazety
$148.00 - ofiary dla biednych
$205.00 - na ogrzewanie kościoła
$280.00 - na kwiaty
$215.00 - na remonty
$278.00 - kawiarenka z niedzieli
$1,222.00 - kuchnia z niedzieli
$3,434.00 - Peter’s Pence, czyli Świętopietrze
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.
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
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.

Z Życia Misji
ISKRA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Zjednoczona w Miłości „Wspólnota
Miłosierdzia
Bożego”
zaprasza
do służby dla potrzebujących (dla osób
samotnych, chorych, niedomagających,
potrzebujących pomocy w codziennych
obowiązkach - zakupy, wyjazd do lekarza, do kościoła,
rozmowa...
Podarowanie swojego wolnego czasu i serdecznego
uśmiechu z miłości do bliźniego jest najpiękniejszym
darem, który może rozjaśnić życie. Pan Jezus mówił:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Osoby w potrzebie i wolontariusze prosimy o zgłoszenie
się do p. Ewy (501)350-2955.
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

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
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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

KONSERWATOR
BUDYNKÓW
APARTAMENTOWYCH

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
773.471.1444

Potrzebny fachowiec/
złota rączka
For further information,
do konserwacji budynków
please call the Parish Office.
apartamentowych.
WHY IS IT
Angielski do porozumienia. Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
A man wakes up after sleeping
of the Sea of the United States of America
Emeryt mile widziany.
under an ADVERTISED blanket
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Praca na pół etatu, przez
on an ADVERTISED mattress
cały rok.
Call us today at 860-399-1785 or email
and pulls off ADVERTISED pajamas piatekmanagementcompany@gmail.com
eileen@CatholicCruisesandTours.com

Best Work • Best Rates

(CST 2117990-70)

PARISHIONER DISCOUNT

Medical Alert System

bathes in an ADVERTISED shower

$29.95/Mo. billed quarterly

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

• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee

Toll Free 1.877.801.8608

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

Catholic Parishes

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

773-777-7677

www.CatholicCruisesandTours.com

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup

• Easy Self Installation

Call Today!

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

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?

• 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

