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. Iwona Borońska MChR
s. Aleksandra Antonik MChR
s. Małgorzata Tomalka MChR

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

„Jeden jest Bóg, i nie ma innego prócz Niego.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całą swoją duszą”.
por. Mk 12, 32-33

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą świętą
i w pierwszy piątek miesiąca
od godz. 6:30PM
BIURO PARAFIALNE
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 9:00AM - 1:00PM,
2:00PM - 5:00PM
w soboty i niedziele biuro parafialne jest nieczynne
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

Z Życia KoŚcioŁa
PRZYGOTOWANIA DO SYNODU
W
całym
Kościele
rozpoczęły
się
przygotowania do Synodu Biskupów,
który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku.
Módlmy się za naszą Archidiecezję i za cały
Kościół, aby ten czas był dla wszystkich wzmocnieniem
w komunii i uczestnictwie w dziele Kościoła.

MODLIWA ZA SYNOD
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię
Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj
w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak
mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni, nie dozwól,
abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza
sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość
wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy
naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia
wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego,
co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który
działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków. Amen

TrÓjcowo.com
ZADUSZKI TRÓJCOWSKIE

6:30PM - Nabożeństwo
8:00PM - Msza Święta
UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada - poniedziałek
Msze św. w naszym kościele odprawione będą o godz. 8:00AM,
10:00AM, 7:30PM
1 listopada biuro parafialne będzie nieczynne

DZIEŃ ZADUSZNY
2 listopada - wtorek
Msze św. o godz. 8:00AM,
10:00AM i 7:30PM.

MODLITWA
NA CMENTARZU
W poniedziałek, w uroczystość
Wszystkich Świętych zapraszamy
chętnych do modlitwy różańcowej
w intencji naszych bliskich
zmarłych.
Spotykamy się na cmentarzu
św. Wojciecha przy pomniku
katyńskim o godz. 12:00PM.

WYPOMINKI
W dniach od 2 do 10 listopada będzie odprawiona Nowenna 9 Mszy
św. w intencji zmarłych wymienionych w wypominkach. Imiona i nazwiska zmarłych będą odczytywane
przed każdą Mszą św. Koperty na wypominki znajdują się w ławkach. Prosimy o czytelne wypisywanie
imion i nazwisk zmarłych!
Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić
odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie
cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.

ŚWIECE
PAMIĘCI
Osoby, które
nie mają możliwości osobiście zapalić znicza
na grobach swoich najbliższych mogą to uczynić
w naszej świątyni. Niech ta płonąca świeca będzie
symbolem pamięci modlitewnej o tych,
którzy już odeszli.
„... A światłość wiekuista niechaj im świeci”

Z Życia Misji
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
Nabożeństwo do św. Charbela
4 listopada

6:30PM - Godzina Święta
7:30PM - Msza św. Po Mszy św. nabożeństwo
namaszczenia olejami św. Charbela.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie
5 listopada

6:30PM - spowiedź święta
7:30PM - Msza św. i nabożeństwo
uwielbienia z prośbą
o zdrowienie. Jerycho Różańcowe kończy
Msza św. o godz. 8:00AM w sobotę.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
6 listopada

6:30PM - Różaniec, Msza św. i procesja
światła.

ZAWIERZENIE
TOTUS TUUS
Zapraszamy wszystkich, którzy
pragną dokonać zawierzenia Jezusowi przez Maryję wg
traktatu „O doskonałym nabożeństwie do NMP
św. Ludwika Grignion de Montfort” w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia (środa) o godz.
7:30PM w kościele Świętej Trójcy. To 33-dniowe
przygotowanie należy rozpocząć 5 listopada. Więcej
informacji u p. Danuty: 773-791- 3620.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W czwartek 25 listopada obchodzić
będziemy Święto Dziękczynienia.
Z tej okazji zapraszamy na Mszę św.
o godz. 12.00PM podczas, której będziemy dziękować
za wszelkie dobro i łaski otrzymane z ręki dobrego Boga.
Obiad dziękczynny
Po Mszy św. zapraszamy na obiad, który odbędzie się
w naszej sali parafialnej. Osoby pragnące wziąć udział
w obiedzie dziękczynnym proszone są o wcześniejsze
zgłoszenie swojej obecności w biurze parafialnym.

SZLACHETNA PACZKA USA
Szlachetna Paczka działa na terenie Chicago
i okolic od 2016 roku. W ciągu 5 edycji akcji
pomoc otrzymało już ponad 200 polonijnych rodzin.
Do projektu Szlachetna Paczka włączane są rodziny, które
z niezależnych od siebie przyczyn znalazły się w trudnej
sytuacji materialnej. Jeśli chcesz pomóc dołącz do projektu Szlachetna Paczka USA.
Kontakt: info@springfundation.org

TrÓjcowo.com
PRZYJMOWANIE
KOMUNII ŚWIĘTEJ
Pragniemy poinformować,
że na Trójcowie Komunia Święta
udzielana jest przy balaskach
na klęcząco lub stojąco, do ust lub na rękę.

SKARBY TRÓJCOWA
CHRZEST ŚWIĘTY
Przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła została włączona:

Vanessa Kamilla Cebulska
Nowo ochrzczonej, rodzicom, rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem
dawali przykład chrześcijańskiego życia.

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 6 listopada 2021 roku
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.
PIELGRZYMKA
DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE
Nasza Misja pw. Świętej Trójcy zaprasza na Pielgrzymkę
do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe,
w dniach od 9 do 13 grudnia 2021
– udział w głównych uroczystościach
490. rocznicy objawień Matki Bożej
w dniu 12 grudnia 2021 roku.
Cena: $750 plus koszt przelotu.

Intencje Mszy Świętej
31. niedziela zwykła - 31 października
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Władysława Kasia w 5. rocz. śmierci
12:15PM † Krystyna, Konrad Olender i Teresa Winters
4:00PM O Boże błog. dla Kazimierza i Cecylii Cygan
z okazji rocznicy ślubu
6:30PM Nabożeństwo - Zaduszki Trójcowskie
8:00PM † Józef Dziurkiewicz - o dar nieba
Poniedziałek - 1 listopada
Uroczystość Wszystkich Świętych

8:00AM

O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
10:00AM † Za zmarłe Siostry Misjonarki i zmarłych
z rodziny sióstr
7:30PM † Zdzisław i Janina Roguccy
Wtorek - 2 listopada, Wspomnienie wiernych zmarłych
8:00AM † Wanda Bożek
10:00AM † Bogusława i Stanisław Serafin
7:30PM Za zmarłych z wypominek
Środa - 3 listopada
8:00AM Za zmarłych z wypominek
8:00AM † Stanisław Włosek
7:30PM Intencje zbiorowe

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 24 października 2021 roku
$6,078.00 - z 215 kopert niedzielnych plus gotówka
$228.00 - ofiary on-line
$511.00 - ofiary za świece
$125.00 - za gazety
$80.00 - na ogrzewanie kościoła
$43.00 - ofiary dla biednych
$51.00 - na kwiaty
$178.00 - ofiary na remonty
Donacje możemy przekazywać w następujący sposób:
 Tradycyjną formą w kościele
 Wysyłając swoją ofiarę pocztą.
 Skanując znajdujący się obok kod QR
 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.

PODZIĘKOWANIE

Czwartek - 4 listopada,
Pierwszy czwartek miesiąca
8:00AM O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mileny
Wróbel z okazji 5. rocz. urodzin
8:00AM Za zmarłych z wypominek
7:30PM Intencje zbiorowe do św. Charbela

Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
kremówek w ubiegłą niedzielę, 25 października.
Dochód ze sprzedaży i z kawiarenki wyniósł $2,432.00.
Bóg zapłać za wsparcie naszej Misji.

Piątek - 5 listopada,
Pierwszy piątek miesiąca
8:00AM Za zmarłych z wypominek
8:00AM † Antoni Kaźmierczuk w 3. rocz. śmierci
7:30PM O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety
Majchrowskiej z okazji imienin

ZMIANA CZASU
Przypominamy o zmianie czasu
z letniego na zimowy. W najbliższą
niedzielę, 7 listopada 2021 roku,
przesuwamy wskazówki zegara
z godz. 2:00AM na 1:00AM.

Sobota - 6 listopada,
Pierwsza sobota miesiąca
8:00AM Za zmarłych z wypominek
8:00AM † Józef Brzeziński
6:30PM Wynagradzająca za zniewagi i grzechy,
które ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane
Serce Maryi oraz o łaskę nawrócenia
dla zatwardziałych grzeszników
32. niedziela zwykła - 7 listopada
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM Msza św. w intencji Ojczyzny
† Kapitan Kamilla Zielińska
i za Współtowarzyszy broni z AK
10:00AM † Stanisława i Stanisław Mazur
12:15PM † Marian Knapiński w 10. rocz. śmierci
4:00PM Za zmarłych z wypominek
8:00PM Za zmarłych z rodziny Siewko, Jankowskich,
Drozdów i Ignasów

CZYTANIA na 31. niedzielę zwykłą
I czytanie: Pwt 6, 2-6
Psalm: Ps 18
II czytanie: Hbr 7, 23-28
Ewangelia: Mk 12, 28-34

Lektorzy na 32. niedzielę zwykłą - 7 listopada
8:00AM

A. Bakowska, J. Łoniewska, A. Kowalski

10:00AM M. Silezin, Z. Sacha, A. Silezin
12:15PM J. Prędki, M. Belcik
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Misji
REKLAMA SWOJEJ FIRMY
W NASZYM KALENDARZU
PARAFIALNYM
Każdego roku nasza Misja przygotowuje Kalendarz
Parafialny. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji
w jakiej jesteśmy od marca 2020 roku, ale naszym
wspólnym pragnieniem jest chęć kontynuowania tej już
10-letniej tradycji edytowania parafialnego kalendarza.
Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem, a my dzięki
temu możemy pozyskać fundusze na potrzeby i remonty
budynków na Trójcowie.
Reklama wielkości: 4,75 x 3 inch, w kalendarzu
o rozmiarach 11 x 11 inch, w kwocie $250.00
zamieszczona będzie na końcu kalendarza, a logo firmy
na tzw. przydłużonej stopce przy ostatniej stronie
kalendarza. Termin nadsyłania materiałów dotyczących
reklam upływa z dniem 30 października 2021 roku
na adres mailowy: majbetka@gmail.com
Prosimy wystawiać czeki na:
HOLY TRINITY POLISH MISSION
i przekazywać do zakrystii lub biura parafialnego.
SPOTKANIE MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
Spotkanie Wspólnoty Młodych Małżeństw
odbędzie się 14 listopada 2021 r. o godz. 6:00PM,
a młodzieży starszej Duc in Altum 7 i 21 listopada
o godz. 6:00PM. Zapraszamy!
REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE
dla rodziców po stracie dziecka
z powodu poronienia

12-14 listopada
Prowadzi: s. Maksymiliana Kamińska MChR,
kapłan i zespół
Miejsce rekolekcji: Chicago
Zapisy i informacje: s. Maksymiliana 773-656-7703
rekolekcjechicago@gmail.com
Przyjdź! Zapełnij puste miejsce po stracie dziecka.

KOŚCIELNY
PROCES MAŁŻEŃSKI
Jest wyrazem troski Kościoła wobec osób,
które pragną uregulować swoją sytuację
w Kościele Katolickim po rozwodzie cywilnym.
Informacje na temat rozpoczęcia procesu badającego
ważność małżeństwa sakramentalnego:
s. Stefania Gałka MChR
sędzia Trybunału Metropolitalnego w Chicago
312.534.8260 lub 872.305.8749
sgalka@archchicago.org
www.metropolitantribunal.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
Ruch Czystych Serc - II i IV piątek miesiąca; prowadzi ks. Piotr
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 każdą II niedzielę
miesiąca; prowadzi ks. Piotr
Wspólnoty Domowego Kościoła
Wspólnota Wiara i Światło - trzecia sobota miesiąca,
kontakt: Aneta Mirosławska - 773-217-9868
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

MARK HANSON

Jesli potrzebujesz ubezpiecznie
na dom, auto, zycie lub biznesowe
dzwon do Emilii 708-689-4035
emilia@markfromsf.com

773.471.1444
Best Work • Best Rates

PARISHIONER DISCOUNT

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Get this

• One Free Month

Your
ad weekly bulletin

• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

could
be in
this
space!

delivered by
email - for FREE!
Sign up here:

Catholic Parishes

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 10/31/2021

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 10/31/2021

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

*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.®

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

(CST 2117990-70)

$99 Down
$99 Per Month
$99 Installation

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

www.CatholicCruisesandTours.com

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

✂ 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

