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

SAKRAMENT POKUTY
I POJEDNANIA:

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego,

30 minut przed każdą Mszą świętą
i w pierwszy piątek miesiąca
od godz. 6:30PM

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

w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos:
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie».”
Łk 3, 21-22
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

Podsumowanie Roku

TrÓjcowo.com

PODSUMOWANIE 2021 ROKU
Drodzy Trójcowianie, w pierwszych dniach Nowego Roku, chciałbym krótko podsumować
miniony rok i wraz z Wami podziękować Bogu za dobro, którego doświadczyliśmy jako
wspólnota.
Warto zwrócić uwagę, że pomimo covidowych obostrzeń, mieliśmy wiele okazji,
aby uczestniczyć w wydarzeniach duchowych, które miały miejsce w naszym kościele.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy Nabożeństwa Czterdziestogodzinne, które odbywały się podczas rekolekcji
adwentowych i wielkopostnych. W 2021 r. mieliśmy kilka serii nauk głoszonych podczas rekolekcji. Po rocznej
przerwie, odbyło się Forum Charyzmatyczne. Również nauczanie ks. Marka Dziewieckiego podczas tegorocznego
Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia stało się okazją do pogłębionej refleksji na temat relacji z Bogiem i drugim
człowiekiem.
Trwa zapoczątkowany w 2020 roku Modlitewny Patrol Miasta. Powstały nowe wspólnoty: Wspólnota „Wiara
i Światło” gromadząca rodziny osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, Wspólnota Młodych Małżeństw oraz
„Ruch Czystych Serc” dla młodzieży ze szkół średnich.
29 maja 2021 roku został wyświecony na kapłana ks. Piotr Dymon, salwatorianin, nasz były organista, s. Aleksandra
Antonik MChR obchodziła srebrny jubileusz życia zakonnego.
13 października przy udziale setek ludzi, miała miejsce piękna procesja maryjna z kościoła św. Jana Kantego.
Wprowadziliśmy do naszej świątyni relikwie męczenników Ugandyjskich i bł. Stefana Wyszyńskiego.
Ochrzczonych zostało 28 dzieci; do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło 26 dzieci. W tym roku nie było
bierzmowania młodzieży szkolnej, lecz udzielono tego sakramentu 1 dorosłej osobie. 48 par zawarło w naszym
kościele sakramentalny związek małżeński. Do Misji zapisały się 42 rodziny, a do wieczności odeszło 18 parafian.
W tym roku rozpoczęły się obchody 30. rocznicy powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Lajkonik”, Uwieńczeniem
tych obchodów, będzie Jubileuszowa Gala, która odbędzie się 5 lutego 2022 roku.
W czerwcu, po raz pierwszy, odbyły się półkolonie dla dzieci, natomiast w październiku udało nam się zorganizować
na terenie kościelnym piknik Trójcowa.
Jeśli chodzi o projekty materialne, to należy wymienić: zakończenie remontu sali parafialnej, przywrócenie balasek,
sprowadzenie do naszej świątyni Dzwonu Nadziei i remont biura parafialnego.
W minionym roku odbyły się pielgrzymki do Grecji i Meksyku oraz jednodniowe do pobliskich sanktuariów
maryjnych.
Te wszystkie wydarzenia oraz to co najważniejsze, przyjęte sakramenty święte, doświadczenia duchowe, regularne
spotkania wspólnot i organizacji, dają nam możność uświadomienia sobie, jak żywą jesteśmy wspólnotą.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie w rozwój tego miejsca. Doceniam Wasz czas, wolontariat, Waszą
hojność, dzięki którym możemy się rozwijać. Bez Waszej otwartości, nie byłoby tylu wydarzeń, nie byłoby
Trójcowa. Bóg zapłać za wszystko.
U progu Nowego Roku polecam Was, Wasze rodziny i całą Wspólnotę na Trójcowie szczególnej opiece św. Józefa,
któremu zawierzamy nadchodzący czas.
ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz
KONSEKRACJA ŚW. JÓZEFOWI
Osoby, które zapisały się na listę uczestników duchowego
zawierzenia św. Józefowi, proszone są o odebranie
w zakrystii zamówionych książek.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę,
13 lutego, po Mszy św. o godz. 4:00PM.
Przygotowanie duchowe potrwa 33 dni i rozpocznie się 15 lutego 2022
roku. W uroczystość św. Józefa, 19 marca dokonamy konsekracji
św. Józefowi.
ks. Andrzej Totzke SChr
PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ
Pragniemy poinformować, że na Trójcowie Komunia
Święta udzielana jest przy balaskach na klęcząco
lub stojąco, do ust lub na rękę.

Z Życia Misji
GODZINA MIŁOSIERDZIA
I NIESZPORY BOŻONARODZENIOWE

Zapraszamy dzisiaj o godz. 3:00PM
na godzinę Miłosierdzia i na
świąteczne nieszpory o godz. 3:30PM
Uwaga:
W
przyszłą
niedzielę,
z racji Opłatka Parafialnego, nie będzie Wystawienia
Najświętszego Sakramentu i nieszporów świątecznych.

JASEŁKA GÓRALSKIE
„Szkółka Pieśni i Tańca”
oraz zespół „HOLNI”
działający pod patronatem Zarządu Głównego
Związku Podhalan
w Północnej Ameryce zapraszają na tradycyjne góralskie
jasełka, które odbądą się dzisiaj w naszym kościele
po Mszach świętych o godz. 10:00AM i 12:15PM.
Szkółka jest najstarszym zespołem na terenie USA w tym
roku obchodziła 42-lecie istnienia.
ZAPRASZAMY
NA KONCERT
KOLĘD
23 stycznia - niedziela
po Mszy św. o godz. 4:00PM,
ZPiT Lajkonik
30 stycznia - niedziela
po Mszy św. o godz. 10:00AM, Chór „Śpiewajmy Panu”
Koncert kolęd przygotowały nasze grupy parafialne.
Niektóre kolędy, śpiewane do dziś, mają po kilkaset lat.
Wykonując te stare pieśni, tak jak robili to nasi rodzice,
dziadkowie, przodkowie, mamy poczucie wspólnoty
z nimi, z tymi ludźmi, którzy żyli przed nami.
Swoją obecnością przedłużymy cud Betlejemskiej Nocy.

Zapraszamy!

TrÓjcowo.com
KOLĘDA
Wizyta duszpasterska to nie tylko
błogosławieństwo, ale także spotkanie
duszpasterza z parafianami. Formularze z zaproszeniem
na kolędę dostępne są w kościele pod chórem.

SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE: Renata Wójcik

oraz Małgorzata i Maciej Lulkiewicz
Serdecznie witamy i życzymy Bożych łask pośród nas.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie do wieczności odeszli:
Śp. Helena Cudzich, lat 95
śp. Zdzisław Piwowar, lat 74.
Msza św. pogrzebowa za śp. Zdzisława zostanie
odprawiona 15 stycznia o godz. 11:00AM.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
WIRTUALNA PRECANA PO POLSKU
Sesje prowadzone są na żywo w języku
polskim i odbywają się za pośrednictwem
platformy Zoom. Organizatorzy zapewniają sesje
w małych, kilkuosobowych grupach. Spotkania odbywają się co drugą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00AM
do 3:00PM. Aby zarejestrować się na sesje PreCana
odwiedź: events.archchicago.org/precanapolsku.

Intencje Mszy Świętej
Święto Chrztu Pańskiego, 9 stycznia
8:00AM Intencje zbiorowe
10:00AM † Julian Surlas w 10. rocz. śmierci
10:00AM † Agnieszka Silezin i Ewa Piwowarska
12:15PM O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej dla Claudii Kędryny z ok. 21. r. ur.
4:00PM † Wanda Miczek - 9. Msza Św. gregoriańska
8:00PM † Barbara Gąsior, Stanisław Rychtarczyk,
Władysław Pokorny, Kazimierz, Ludwika i Ludwik
Kawalec, Władysław i Zofia Zakroccy, Tadeusz
i Halina Leja, Katarzyna i Jan Sukiennik, Barbara
i Stanisław Chmura, Krzysztoforski
Poniedziałek - 10 stycznia
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM O Boże błog., zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Aleksandry Brzezińskiej
8:00AM † Wanda Miczek - 10. Msza Św. gregoriańska
Wtorek - 11 stycznia
8:00AM O zdrowie i łaski Boże dla Janusza Buczko
8:00AM O powrót do Boga dla syna i pojednanie
w rodzinie
8:00AM † Wanda Miczek - 11. Msza Św. gregoriańska
Środa - 12 stycznia
8:00AM O powrót do Boga dla syna i pojednanie
w rodzinie
8:00AM † Wanda Miczek - 12. Msza Św. gregoriańska
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 13 stycznia
8:00AM † Wanda Miczek - 13. Msza Św. gregoriańska
8:00AM † Piotr Nowakowski w 1. rocz. śmierci
8:00AM † Helena Brzeziński - od rodziny
Piątek - 14 stycznia
8:00AM † Wanda Miczek - 14. Msza Św. gregoriańska
7:30PM † Maria, Jan i Adolf Misiaszek,
† Wiktoria i Władysław Bryła
Sobota - 15 stycznia
8:00AM Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla Bożeny i Roberta
Wasilewskich z ok. rocz. ślubu oraz o potrzebne
łaski dla Zofii Wasilewskiej z okazji urodzin
8:00AM † Wanda Miczek - 15. Msza Św. gregoriańska
11:00AM Msza św. pogrzebowa: śp. Zdzisław Piwowar
II Niedziela w ciągu roku, 16 stycznia
8:00AM Intencje zbiorowe
10:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Dominiki
Śledź z okazji urodzin
12:15PM O zdrowie i Boże błog., dla Adama Ruteckiego
z okazji 18 rocz. urodzin
4:00PM † Stanisława Malinowska
8:00PM † Wanda Miczek - 16. Msza Św. gregoriańska

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 26 grudnia 2021 roku
$29,478.00 - ofiary z Bożego Narodzenia z 25 grudnia

$9,194.00 - I składka niedzielna
$10,954.00 - II składka na fundusz remontowy
$1,266.00 - na ogrzewanie kościoła
$252.00 - za gazety
$228.00 - ofiary dla biednych
$1,509.00 - ofiary za świece
$232.00 - ofiary na kwiaty
$558.00 - ofiary z kalendarzy
Ofiary z niedzieli 2 stycznia 2022 roku
$5,748.00 - z 1 stycznia 2022 roku
$5,731.00 - I składka niedzielna
$4,674.00 - II składka na fundusz remontowy
$1,410.00 - on-line
$111.00 - za gazety
$85.00 - na ogrzewanie kościoła
$194.00 - ofiary dla biednych
$60.00 - ofiary na kwiaty
$654.00 - ofiary za świece
$589.00 - ofiary z kalendarzy

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.
NOWE WYDANIE „MIŁUJCIE SIĘ!”
W numerze znajdziemy m.in.:
spektakularne uzdrowienia i nawrócenia
za wstawiennictwem św. ojca Pio;
świadectwo Artura, który przez wiele lat poważnie
chorował i został uzdrowiony w Medjugorju; „Wiara
i nauka nie przeciwstawiają się sobie” – dorobek
wybitnego lekarza i genetyka, Lejeune’a.
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8:00AM

A. Bakowska, M. Włudyka, L. Bigos

10:00AM

L. Drozdowski, A. Jóźwiak, W. Jóźwiak

12:15PM

J. Kałużny, A. Bastrzyk, J. Prędki

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Misji
RUCH CZYSTYCH SERC
Duszpasterstwo Młodzieży na Trójcowie
zaprasza młodzież w wieku 13-21 lat
na spotkania młodzieżowe „RUCHU
CZYSTYCH SERC”. Spotkania odbywają się co dwa
tygodnie: w II i IV piątek miesiąca. Najbliższe
spotkania: 14 i 28 stycznia. Rozpoczynamy Mszą Świętą o
godz. 7:30PM. Po Mszy świętej schodzimy do sali
pod kościołem. Zapraszam - ks. Piotr Janas SChr

DUC IN ALTUM
Ze względu na Opłatek Parafialny, który odbędzie się
16 stycznia, w tym miesiącu nie będzie spotkania.
Następne spotkanie młodzieży pracującej 20 lutego.
KOPERTY PARAFIALNE NA 2022 ROK
Bardzo prosimy o zabranie swojego
kompletu kopert na nowy rok. Jeśli ktoś
nie znajdzie swojego zestawu, proszony jest o kontakt
z zakrystią lub biurem parafialnym. Osoby, które
jeszcze nie zapisały się do naszej Misji, proszone są,
aby jak najszybciej to uczynić. Można się zapisywać
w zakrystii. Korzystanie z kopert jest bardzo ważne.
Dla księdza proboszcza jest potwierdzeniem, że dana
rodzina aktywnie uczestniczy w życiu parafii,
dla rodziny jest ułatwieniem otrzymania wszelakich
zaświadczeń, dla kurii jest dowodem, że nasza Misja jest
aktywna
i
parafianie
biorą
odpowiedzialność
za swoją wspólnotę.
ZAŚWIADCZENIE
PODATKOWE ZA ROK 2021
Zapisani członkowie naszej Misji,
którzy
potrzebują
zaświadczenia
do Income Tax w celach podatkowych za ofiary złożone
na kościół w roku 2021, proszeni są o wypełnienie
formularza umieszczonego poniżej. W celu otrzymania
zaświadczenia, poniższy formularz należy wyciąć,
wypełnić i zwrócić do biura parafialnego lub zakrystii.

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2021
Imię i Nazwisko __________________________________
_________________________________________________
Adres ___________________________________________
_________________________________________________
Telefon _________________________________________
Numer koperty _________________________

TrÓjcowo.com
WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Duc in Altum - dla młodzieży pracującej; w III niedzielę
miesiąca, 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, prowadzi Katarzyna Wołek
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 każdą 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 - dla młodzieży, II i IV piątek miesiąca, Msza
św. 7:30PM, po Mszy św. spotkanie; 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
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

Get this

Your
ad weekly bulletin
could
be in
this
space!

$29.95/Mo. billed quarterly

delivered by

• One Free Month
• No Long-Term Contract

email - for FREE!

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Sign up here:

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

(CST 2117990-70)

Medical Alert System

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

The Most Complete

www.jspaluch.com/subscribe

Online National

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

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
End of the
Year Sale!

75% OFF
LABOR!
Offer does not include cost of material.
Discount applied by representative at
time of contract execution.
Offer ends 12/31/2021.

Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute
in-home product consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary. Retail
value is $50. Offer sponsored by LeafGuard Holdings, Inc. Limit one gift card per household.
LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for
homeowners over 18 years of age. If married or have a life partner, both cohabitating persons
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID,
understand English, and be legally able to enter into a contract. The following persons are not
eligible for this offer: employees of LeafGuard or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home consultation within
the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal
or greater value if it deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.
darden.com/gift-cards/terms-and-conditions) of such gift card will be mailed to the participant
via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form provided at consultation. Not
valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not sponsored or
promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation.
Offer ends 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

CALL NOW 708-462-6373

Check It Out Today!

Catholic Parishes

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

Call during this program &
receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate &
free gutter inspection!

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

Directory of

• 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.®

24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

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

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

✂ 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

