MSZE ŚW. W WIELKANOC:
Rezurekcja 7:00AM, 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
Siostry Misjonarki Chrystusa KrÓla:
s. Stefania Gałka MChR
s. Iwona Borońska MChR
s. Aleksandra Antonik MChR
s. Małgorzata Tomalka MChR

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

BIURO PARAFIALNE
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9:00AM - 1:00PM, 2:00PM - 5:00PM
w soboty i niedziele biuro parafialne jest nieczynne

Życzenia Świąteczne

TrÓjcowo.com

WIELKANOC 2022 ROKU
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Kiedy gromadzimy się, aby świętować Zmartwychwstanie naszego Pana, nie możemy zapominać
o okolicznościach, jakie towarzyszą nam w bieżącym roku. Pandemia, doświadczenia niepokojów
społecznych i codziennej przemocy na naszych ulicach oraz oczywiście okropność wojny na Ukrainie
i w innych częściach świata – wszystko to przypomina nam, jak bardzo w naszym życiu potrzebujemy
odkupieńczej i uzdrawiającej mocy Pana.
Źródłem naszej nadziei w obliczu tych wyzwań jest to, czego byliśmy świadkami podczas liturgii
Wielkiego Tygodnia. Uczciliśmy fakt, że Pan Jezus wszedł w pełnię naszego ludzkiego przeżywania. Dotarł
do najciemniejszych krawędzi ludzkiego doświadczenia. Wszedł w nasze cierpienie, walkę, a nawet
rozpacz, kiedy na krzyżu wołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”. On sam na krzyżu stanął
twarzą w twarz z grzechem i śmiercią.
I właśnie wtedy, gdy zupełnie się ogołocił, oddając się całkowicie w ręce Boga, zwycięsko powstał
z martwych. Jednak Jego powstanie z martwych to nie tylko kwestia Jego osobistego usprawiedliwienia.
Jezus zmartwychwstał dla nas, aby dać nam udział w swoim zwycięstwie. Tak dzieje się podczas naszego
chrztu, który jest utwierdzony w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego oraz podtrzymywany
przez Eucharystię. Pan żyje w nas, tak samo jak żyje w nas Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.
Jak przypomina nam Papież Franciszek, musimy dzielić się zwycięstwem zmartwychwstania z innymi,
tak jak Jezus uczynił to względem nas. Czynimy tak, kiedy jedni dla drugich jesteśmy siostrami i braćmi.
Jako Kościół jesteśmy rodziną wiary, która towarzyszy sobie wzajemnie w chwilach bólu, walki i smutku,
która zachowuje żywą obietnicę, że Jezus, zwycięzca grzechu i śmierci, pozostaje z nami. Nigdy
nie jesteśmy sami. Modlę się za nas wszystkich w Archidiecezji Chicago, abyśmy trwali niewzruszenie
w nadziei, pewni, że Ten, który był przed nami w śmierci, powrócił
dla nas z martwych. Niech pokój Zmartwychwstałego będzie z Wami
i z tymi, których kochacie.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
Arcybiskup Chicago

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej Misji,
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, podczas których
celebrować będziemy najważniejsze tajemnice naszej wiary, w imieniu
Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, pragnę Wam życzyć, abyście doświadczyli
cudu zmartwychwstania w waszych relacjach z Bogiem i wszystkimi siostrami i braćmi.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie światu udręczonemu nienawiścią i wojną upragniony pokój.
Niech orędzie Paschalne dotrze do wszystkich, szczególnie do ofiar wojny na Ukrainie i do naszych
rodaków spieszących im pomocą. Niech Książe Pokoju dotknie i przemieni serca sprawców bratobójczej
wojny.
Pragnę Wam serdecznie podziękować za modlitwy, za troskę, za ofiarność i za zaangażowanie
na rzecz Trójcowa.
Z serca Wam wszystkim błogosławię i zapewniam o modlitewnej pamięci.

Z Życia Misji
PROCESJA DO KOŚCIOŁA ŚW. STANISŁAWA
23 KWIETNIA
W ramach przygotowania do Uroczystości Miłosierdzia
Bożego wzorem ubiegłych lat, zapraszamy do udziału
w procesji do Sanktuarium Miłosierdzia przy kościele
św. Stanisława Kostki.
6:30PM - Msza Św. w naszym kościele
7:30PM - Rozpoczęcie procesji
7:45PM - Nabożeństwo w kościele
św. Stanisława
Prosimy o przygotowanie na procesję sztandarów,
figurki Matki Bożej oraz obrazu Miłosierdzia Bożego.
NOWENNA
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Od Liturgii Wielkiego Piątku,
rozpoczęliśmy Nowennę do Miłosierdzia
Bożego. Dziś, w Wielkanoc, zostanie
odprawiona o godz. 3:00PM,
od poniedziałku do soboty przed Mszą św.
o godz. 7:30PM, w czwartek o 8:00AM.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
24 kwietnia przypada Święto Patronalne Wspólnoty
Miłosierdzia Bożego - Rycerzy, Kół Koronkowych,
Iskry Miłosierdzia
3:00PM Uroczysta Godzina Miłosierdzia
4:00PM Msza Święta w naszych intencjach
Po Mszy będzie poświęcenie obrazów Jezusa Miłosiernego: prosimy o przyniesienie swoich obrazów lub będzie
możliwość nabycia nowych.
Zapraszamy również wszystkich czcicieli Miłosierdzia
Bożego na agapę, czyli wspólne świętowanie
do sali im. ks. Władysława Gowina.
WIECZÓR UWIELBIENIA
Z MODLITWĄ
UZDROWIENIA
W Niedziele Miłosierdzia
po Mszy o 4:00PM zapraszamy
na
wieczór
modlitwy
połączony ze świadectwami
działania Boga w życiu człowieka. Modlitwę
poprowadzi Marcin Zieliński wraz z członkami
wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic.
XVII PRZEJAZD MOTOCYKLOWY
24 kwietnia - niedziela
W przyszłą niedzielę
na Mszy świętej o godz.
10:00AM będziemy gościć uczestników
XVII przejazdu motocyklowego
ku czci św. Jana Pawła II.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w tym wydarzeniu.

TrÓjcowo.com
BÓG ZAPŁAĆ ZA POMOC
Pragniemy z serca podziękować
tym wszystkim, którzy pomagali
w przygotowaniu naszej świątyni
do Świąt Wielkiej Nocy.
Za poświęcony czas i życzliwość - Bóg zapłać.
Słowa wdzięczności kierujemy także do grup
parafialnych - od najmłodszych do najstarszych:
za wspólne trwanie na modlitwie i troskę o piękno
Liturgii podczas Triduum Paschalnego.
Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni Was
Swą mocą w dalszej trosce o naszą wspólnotę parafialną.
Bóg zapłać!
TRÓJCOWO CZYTA BIBLIĘ
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w akcję
Trójcowo czyta Biblię”. Cieszymy
się, że 234 rodziny wzięło udział
w tym duchowym wydarzeniu.
Przez te 3 miesiące Pismo Święte
zostało wspólnie przeczytane 3 razy.
WIRTUALNA PRECANA PO POLSKU
Archidiecezja Chicago serdecznie zaprasza do udziału
w wirtualnych sesjach formacyjnych przygotowujących
do zawarcia sakramentu małżeństwa:
events.archchicago.org/precanapolsku.
LINK DO NOWEJ STRONY PO ANGIELSKU
https://pvm.archchicago.org/lifelong-formation.
III ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Dariusz M. Giza & Ewa Pluta
Daniel J. Leja & Angelina K. Kadzielawa
Ryan J. Filarski & Monika A. Boduch
Rafał Buzinski & Patrycja K. Dolba
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.

GODZINY BIURA
W Poniedziałek Wielkanocny
biuro parafialne będzie nieczynne.

Intencje Mszy Świętej
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 17 kwietnia
7:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
7:00AM Intencje zbiorowe
10:00AM † Edward Puchalski
12:15PM † Janina Mosio - w rocz. śmierci
4:00PM † Zofia Kanas - w 6. rocz. śmierci
8:00PM † Za zmarłych z rodzin Lipskich i Gilów
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy - 18 kwietnia
8:00AM O potrzebne łaski dla Zdzisława Michalczuka
w dniu urodzin (ojciec)
10:00AM † Iwona Bełkowska - 1. Msza św. gregoriańska
7:30PM † Michał i Michalina Dyrda w rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny
Wtorek w oktawie Wielkanocy - 19 kwietnia
8:00AM O Boże błog. i dary Ducha Świętego
dla s. Stefanii Gałki z ok. urodzin
8:00AM † Iwona Bełkowska - 2. Msza św. gregoriańska
Nowenna do św. Antoniego - 2
7:30PM † Stanisław Mówiński

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 10 kwietnia zostaną podane
w następnym wydaniu biuletynu
Ofiary z niedzieli 3 kwietnia 2022 roku
$8,346.00 - z 277 kopert niedzielnych plus gotówka
$4,854.00 - druga składka na remonty
$170.00 - on-line
$726.00 - ofiary na kwiaty
$895.00 - ofiary za świece
$84.00 - za gazety
$184.00 - ofiary dla biednych
$60.00 - na ogrzewanie kościoła
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”.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.

Środa w oktawie Wielkanocy - 20 kwietnia
8:00AM † Iwona Bełkowska - 3. Msza św. gregoriańska
8:00AM † Jadwiga Raubo
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek w oktawie Wielkanocy - 21 kwietnia
8:00AM O Boże błog. dla żyjących Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Iwona Bełkowska - 4. Msza św. gregoriańska
3:00PM Seniorzy
Piątek w oktawie Wielkanocy - 22 kwietnia
8:00AM † Bronisława Dakowicz
8:00AM † Maria Skocz w 14. rocz. śmierci
7:30PM † Iwona Bełkowska - 5. Msza św. gregoriańska

DRUGA SKŁADKA
Dzisiaj druga składka zostanie zebrana
na remont głównych schodów w naszym
kościele. Bóg zapłać za złożone ofiary!
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 spotkanie 22 kwietnia.
SENIORZY NA TRÓJCOWIE
21 kwietnia - czwartek
Zapraszamy do udziału
w spotkaniach grupy seniorów
2:30PM - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu
3:00PM - Koronka
do Miłosierdzia Bożego
3:15PM - Msza Święta.
Po Mszy Świętej zapraszamy
na spotkanie.

Sobota w oktawie Wielkanocy - 23 kwietnia
8:00AM W intencji Maturzystów
8:00AM † Hieronim Kowalski w 17. rocz. śm. o dar nieba
6:30PM † Iwona Bełkowska - 6. Msza św. gregoriańska
Niedziela Miłosierdzia Bożego - 24 kwietnia
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM Dzięk. za 55 lat małżeństwa Haliny
i Zbigniewa Łodzińskich z prośbą o dalsze błog.
10:00AM O Boże błog. dla Iwony i Elżbiety Dziurkiewicz
z okazji urodzin
12:15PM † Zdzisław i Janina Roguccy
4:00PM Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia
w intencji żywych i zmarłych ze Wspólnoty
Miłosierdzia Bożego, ich rodzin, Ks. Opiekuna,
za podopiecznych i chorych w Domu Opieki
Regency i im posługującym, ks. Piotra Łapę

8:00PM

† Iwona Bełkowska - 7. Msza św. gregoriańska

Lektorzy na Niedzielę Miłosierdzia Bożego - 24 kwietnia

8:00AM

E. Gurbisz-Sas, E. Dąbrowska, N. Cetnar

10:00AM E. Majchrowska, T. Kasia, A. Kanas
12:15PM J. Kałużny, A. Bastrzyk, J. Prędki
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Naszej Misji
NOWENNA
DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
Mówi się o nim Antoni z Padwy, choć
urodził się w Lizbonie, a w Padwie spędził tylko ostatni
rok życia. Nie ma chyba kościoła w którym nie byłoby
ołtarza, figury albo obrazu św. Antoniego. Legenda głosi,
że pewnego dnia, gdy czytał Pismo Święte, pojawiło się
na nim uśmiechnięte Dzieciątko Jezus. Pod figurami św.
Antoniego można spotkać skarbonki z napisem
„Chleb św. Antoniego”. Od 12 kwietnia, przez 13 tygodni,
zapraszamy do udziału w Nowennie ku czci
św. Antoniego we wtorki o 7:30PM.

PIELGRZYMKA DO JORDANII
30 września – 10 października 2022 r.
Trójcowo zaprasza na 10-cio dniową pielgrzymkę
do Jordanii. Zwiedzimy biblijną górę Nebo,
miejsce śmierci proroka Mojżesza, Madabę,
z najstarszą mozaiką z mapą świata bizantyjskiego; Amman-stolicę Jordanii; Gerazę,
miasto nazywane „Pompejami Bliskiego Wschodu”.
Zaplanowany jest odpoczynek nad Morzem Martwym,
oraz przejażdżka samochodowa po pustyni. Całodzienny
pobyt w Petrze, wykutym w skale starożytnym mieście,
najbardziej znanej atrakcji Jordanii.
Pełny program na stronie www.trojcowo.com
Przewodnik duchowy pielgrzymki Ks. Piotr Janas, SChr.
Cena $1400 plus koszt biletu lotniczego.
AMAZON I WSPARCIE TRÓJCOWA
Wszystkich, którzy robią zakupy przez Internet
na Amazon, zapraszamy do wsparcia Trójcowa
poprzez wybranie na Amazon Smile akcji charytatywnej
na rzecz: Holy Trinity Mission. Kupującego nic to nie
kosztuje, a Trójcowo może zyskać wsparcie finansowe.
Więcej informacji: www.smile.amazon.com

XIII MOTOCYKLOWY ZLOT GWIAŹDZISTY
im. Marka Kawczyńskiego w Merrillville, IN
30 kwietnia, sobota
6:00PM - Spotkanie motocyklistów z Jackiem
Kawczyńskim w Sali u Ojców Salwatorianów
9:00PM - Apel Jasnogórski
1 maja, niedziela
12:00PM - Msza Święta, po Mszy poświęcenie motocykli,
sprzedaż znaczków SRKPiT za sezon 2022 i tradycyjny
bufet. Zlotowi patronują Ojcowie Salwatorianie.
Stowarzyszenie Rajd Katyński „Pamięć i Tożsamość”

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
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00PM - prowadzi
Marzena Włosek

Ed the Plumber
Ed the Carpenter

MARK HANSON

773.471.1444

Medical Alert System

Best Work • Best Rates
PARISHIONER DISCOUNT

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month

Take your FAITH ON A JOURNEY.

• Price Guarantee

(CST 2117990-70)

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

• No Long-Term Contract

Call us today at 860-399-1785 or email

• Easy Self Installation

eileen@CatholicCruisesandTours.com

Call Today!

www.CatholicCruisesandTours.com

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
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!

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

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

800.809.3352

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

Toll Free 1.877.801.8608

Get this
Your
ad weekly bulletin
could
be in
this
space!

Say Good-bye to Clogged Gutters!
Receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate
& free gutter inspection!

$99
Installation*
*Does not include cost of material. Expires 3/31/22.

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 3/31/2022.

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

delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
The Most Complete
Online National

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

Directory of
Get it. And forget it.

®

Check It Out Today!

Catholic Parishes

✂ 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

