MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości
do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu
kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

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

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

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
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

Festiwal Naszej Misji

TrÓjcowo.com

Po dwuletniej przerwie rozpoczęliśmy przygotowania do
18 Festiwalu naszej Misji, który odbędzie się
12 czerwca 2022 roku w Casa Italia przy 3800 Division,
Stone Park, Il. 60165.
Wydarzenie to rozpoczniemy Mszą św. o godzinie
10:00AM. Dochód tegorocznego festiwalu pragniemy
przeznaczyć na konieczny remont głównych schodów
naszego kościoła. Punktem kulminacyjnym festiwalu
będzie losowanie głównej nagrody w wysokości $3,000
oraz wielu innych wspaniałych nagród rzeczowych.
Przygotowując się do organizacji tego przedsięwzięcia,
zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej
woli o pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.
Zachęcamy i zapraszamy:
 współorganizatorów festiwalu do sfinansowania
jednej z atrakcji festiwalowych (głównie dla dzieci)
w wysokości $500
 sponsorów nagród loterii fantowej
 właścicieli firm, pragnących zareklamować swój
biznes, w następujących kategoriach:
Złoty Sponsor - $300 dolarów i więcej; Srebrny Sponsor
- $150 - $250 Brązowy Sponsor - do $100
Rezygnując w tym roku z biuletynu festiwalowego,
pragniemy zaproponować wszystkim sponsorom,
zamieszczenie ich logo na:
* dwóch monitorach w czasie festiwalu,
* oraz na parafialnej stronie internetowej do końca
roku kalendarzowego.
Cena za wykupienie miejsca na stoiska wynosi $100
(prosimy przynieść ze sobą parasol, stół i krzesło).
Wszystkie czeki należy wystawiać na Holy Trinity
Polish Mission do dnia 5 czerwca 2022 roku. Przypominamy również, że wszyscy sponsorzy po zakończeniu
festiwalu otrzymają list, który może posłużyć
do rozliczenia podatków z tytułu darowizny.
Dziękując za wsparcie naszej Misji, polecamy Was opiece
Matki Najświętszej.

Potrzebujemy wolontariuszy!
Osoby chętne proszone są o kontakt
ze Zbigniewem Sachą (773 330 7562).
LOSY LOTERYJNE
Zachęcamy do zakupienia losów, które wezmą
udział w losowaniu nagród Festiwalu. Można je
zakupić ($5) w zakrystii lub w biurze. Dziękujemy
za wsparcie i życzymy dobrej zabawy!

CIASTO NA FESTIWAL
Prosimy o przynoszenie ciasta w dniu
Festiwalu Parafialnego, czyli 12 czerwca
2022 roku. Bóg zapłać!

UWAGA ZMIANY!!!
11 czerwca, godz. 7:00PM - Msza św. w intencji
wszystkich wolontariuszy pracujących
i pomagających w czasie Festiwalu
12 czerwca, Festiwal naszej Misji
Msza św. w Casa Italia o godz. 10:00AM.
Msze św. w kościele o godz. 8:00AM;
10:00AM; 4:00PM i 8:00PM.
Nie ma Mszy św. o godz. 12:15PM
19 czerwca, Boże Ciało
Msze św. o godz. 8:00AM; 10:00AM; 4:00PM
i 8:00PM. Nie ma Mszy św. o godz. 12:15PM
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
19 czerwca - niedziela
Tego dnia podczas Mszy świętej
o godz. 10:00AM, odbędzie się rocznica
I Komunii Świętej. Do wspólnej modlitwy zapraszamy
dzieci, które w zeszłym roku po raz pierwszy
w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej.
WAKACYJNE GODZINY BIURA
Informujemy, że od 1 czerwca - na czas wakacji Nastąpiła zmiana godzin pracy biura.
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00AM - 3:00PM.
Czwartek, sobota i niedziela - biuro nieczynne.

Z Życia Misji
POŻEGNANIE
KS. MARIUSZA
Decyzją Prowincjała, posługę
w naszej misji na Trójcowie
ukończył ks. Mariusz Lis SChr,
który od 1 lipca rozpocznie
swoją pracę w parafii
św. Alberta Wielkiego
w Burbank, IL.
Dziękujemy ks. Mariuszowi
za czteroletnią pracę
duszpasterską w naszej Misji i życzymy sił oraz darów
Ducha Świętego w nowej posłudze.
DZIEŃ OJCA
19 czerwca - niedziela
W tym dniu rozpoczniemy Nowennę
dziewięciu Mszy świętych w intencji
naszych żywych i zmarłych Ojców.
W ławkach znajdują się specjalne kopertki przeznaczone
na ten cel. Prosimy, aby na kopertach umieścić imiona
i nazwiska ojców, po czym wrzucić je do koszyka
podczas składki lub przynieść do zakrystii. Niech
modlitwa za naszych ojców będzie wyrazem wdzięczności za ich miłość, troskę i dobro, które nam ofiarowali.
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Miesiąc czerwiec poświęcony jest
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Z tej okazji zapraszamy na Nabożeństwo czerwcowe. W naszym kościele litania do Serca
Pana Jezusa odmawiana będzie przez cały tydzień:
7:30AM Wystawienie Najświętszego Sakramentu
7:45AM Litania do Serca Pana Jezusa
Dodatkowo w piątki przed wieczorną Mszą św.
o godz. 7:15PM.
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SREBRNY JUBILEUSZ
Siostra Małgorzata Tomalka MChR
obchodzi w tym roku 25-lecie życia
zakonnego. Msza Święta w intencji
siostry zostanie odprawiona dzisiaj
o
godz.
12:15PM.
Ogarnijmy
modlitwą siostrę prosząc dla niej
o dar wytrwania i łaskę świętości.
Siostra
Małgorzata
pochodzi
z Dobiegniewa, woj. lubuskie i tam
uczęszczała do szkoły podstawowej.
Liceum ogólnokształcące ukończyła w 1996 roku w Krzyżu Wielkopolskim i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. 1 maja
1997 roku siostra rozpoczęła dwuletni nowicjat i tym samym - życie zakonne. W 1999 roku s. Małgorzata złożyła
pierwsze śluby, a wieczyste w 2004 roku. Pierwszym obowiązkiem, który otrzymała była praca w kuchni: w pierwszym roku w Domu Głównym w Morasku, a następnie
przez dwa lata w Seminarium Księży Chrystusowców
w Poznaniu. Kolejnym obowiązkiem była praca w zakrystii w parafii w Warszawie. W tym czasie siostra kończyła
też studia teologiczne w Poznaniu. We wrześniu 2003 r.
s. Małgorzata została skierowana do pracy w Stanach
Zjednoczonych.
Pracowała
na
poszczególnych
placówkach:
2003 - Polska Misja św. Brata Alberta w San Jose, CA
2005 - 2008 Misja Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL
2008-2010 Polska Misja pw. Świętej Trójcy w Chicago, IL
2010-2012 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
w Sterling Heights, MI
2012
Dom Modlitwy w Morasku
2013
w parafii pw. Św. Alberta w Burbank, IL
2013 - 2020 Parafia św. Kazimierza w Newark, NJ
Od września 2020 roku ponownie na Trójcowie.
10 czerwca przypadają imieniny s. Małgorzaty.
W piątek podczas Mszy św. o godz. 8:00AM
będziemy modlić się w intencji siostry.

SKARBY TRÓJCOWA
Przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła zostaną włączone:
Natalia Veronica Bartoszuk
Kenzi Elisa Schmittle
Nowo ochrzczonym, rodzicom, rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem dawali
przykład chrześcijańskiego życia.
NOWENNA DO DZIECIĄTKA PRASKIEGO
I ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
Nowenna jest odprawiana
w każdy wtorek o godz. 7:30PM
i transmitowana z naszego kościoła na stronie:
www.trojcowo.com/youtube. Specjalne koperty
na te intencje dostępne są w kościele.

NOWOŻEŃCY
Gloria Majka & Piotr Szyszka
zawarli Związek Małżeński.
Gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wszelkich łask
na nowej drodze wspólnego życia.

Intencje Mszy Świętej
Zesłanie Ducha Świętego - 5 czerwca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O dary Ducha Świętego i wytrwanie
w powołaniu dla ks. Michała Roguckiego
12:15PM O Boże błog. dla s. Małgorzaty Tomalki MChR
z okazji 25. rocz. życia zakonnego
12:15PM † Józef Kurpaska
4:00PM † Alina Nowogrodzka i zmarłych z rodzin
Nowogrodzkich, Siedleckich i Bukowskich
8:00PM Dzięk. z prośbą o dalsze błog. dla Moniki i Jana
Warzechy w 28. rocz. ślubu
Poniedziałek - 6 czerwca,
NMP Matki Kościoła
8:00AM O Boże błog. dla żyjących Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM O Boże błog. i zdrowie dla córki z rodziną
Wtorek - 7 czerwca
8:00AM † Józef Bem
Nowenna do św. Antoniego - 9
7:30PM † Maria i Stanisław Tarczoń
Środa - 8 czerwca,
św. Jadwigi Królowej
8:00AM O zdrowie, Boże łaski i opiekę Matki Bożej
dla Magdaleny i Jakuba z okazji urodzin
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 9 czerwca, Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski
dla ks. Proboszcza - od Heleny
8:00AM O dary Ducha Świętego dla s. Małgorzaty
- od Heleny
Piątek - 10 czerwca
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski
dla s. Małgorzaty w dniu imienin
8:00AM O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Adama
Gąsiora w dniu urodzin
7:30PM † Stanisław Pawlikowski, Stanisław i Stefania
Orawiec
Sobota - 11 czerwca,
św. Barnaby, apostoła
8:00AM O zdrowie i Boże błog. dla Teresy i Stefana
1:00PM Ślub: Kevin Rucker & Melania Zagórski
7:00PM W intencji wszystkich wolontariuszy
pracujących i pomagających w czasie Festiwalu
Uroczystość Najświętszej Trójcy - 12 czerwca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Jan i Janina Mosio
10:00AM † Helena Mazur (na Festiwalu w Casa Italia)
4:00PM † Janina Rogucka w 23 rocz. śmierci
8:00PM † Helena Brzeziński - od rodziny
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WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego
29 maja 2022 roku
$6,002.40 - I składka z 201 kopert
$110.00 - na remont schodów
$996.00 - ofiary dla biednych
$407.00 - ofiary za świece
$145.00 - na ogrzewanie kościoła
$561.00 - na kwiaty
$322.00 - ofiary z niedzielnej kawiarenki

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.
DRUGA SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka zostanie zebrana na remonty
w naszym kościele. Bóg zapłać za złożone ofiary.
W przyszłym tygodniu druga składka
zostanie przeznaczona na fundusz
emerytalny dla księży
z tutejszej archidiecezji. Bóg zapłać!

I KOMUNIA ŚWIĘTA
W sobotę 28 czerwca
ze Wspólnoty Wiara
i Światło, Pierwszą
Komunię Świętą przyjęli
Maya Sadowicz i Adam
Szczech. Gratulujemy dzieciom i ich rodzicom
i obejmujemy ich naszą modlitwą. Serdecznie
dziękujemy za oprawę muzyczną zespołowi Vox Domini.
STYPENDIA IM. HARRY PYZIKA
Osoby aktywnie zaangażowane w życie naszej
Misji i zainteresowane otrzymaniem
stypendium, proszone są o wysłanie prośby
o aplikację na adres e-mail: biuro@trojcowo.com.
Termin składania podań mija 10 czerwca 2022 roku.

Lektorzy na Zesłanie Ducha Świętego - 12 czerwca
8:00AM

K. Miari, R. Wójcik, J. Łoniewska

10:00AM W. Jóźwiak, A. Jóźwiak, L. Drozdowski
10:00AM Festiwal: Grupa Młodzieżowa
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Naszej Misji
WITRAŻ „KORONACJA MARYI
PRZEZ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ”
Jeden z witraży, które będą instalowane
w
kościele
w
Lombard,
nawiązuje
do alegorii umieszczonej nad głównym
ołtarzem w naszym kościele. Mając
na uwadze fakt, że łączy nas bardzo
wiele z kościołem w Lombard, zrodziła się
inicjatywa,
aby
współfinansować
ten
konkretny witraż, na którym znajdzie się
również napis o ufundowaniu go przez
Trójcowian. Będzie to trwałe i piękne
świadectwo
dla
przyszłych
pokoleń,
potwierdzające wzajemne wspieranie się
w dobrym. Jeśli ktoś, oczywiście w całkowitej wolności,
chciałby wesprzeć swoją ofiarą tę inicjatywę, to bardzo
proszę o kontakt.
Proboszcz
REJESTRACJA
DO POLSKIEJ SZKOŁY!
Rejestracji na rok szkolny 2022/2023
można dokonać za pośrednictwem poczty.
Regulamin i forma zapisów dostępne są na stronie szkoły
www.szkolanatrojcowie.com. Tel: 773-255-1850.
Przyjmujemy dzieci do przedszkola od 3-go roku życia.

ZAPISY DO LAJKONIKA
ZPiT Lajkonik zaprasza wszystkich
chętnych, do zgłaszania się i zaplanowania
swej przygody tanecznej z zespołem.
Pragniemy
wcześniej
zaplanować
zajęcia,
które
wznowimy w kilku grupach wiekowych we wrześniu
2022 r. Wszelkich informacji udzieli p. Maria Grzebień,
tel: 847 809 7628 lub www.lajkonikchicago.us.

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.
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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 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

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

Best Work • Best Rates

For further information,
please call the Parish Office.

773.471.1444
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MDMedAlert

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

Your
ad

Download Our Free App or Visit

https://www.oneparish.com

could
be in
this
space!

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

(CST 2117990-70)

✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

Grow in your faith, find a Mass,

Catholic Parishes

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

www.CatholicCruisesandTours.com

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

Get this
weekly bulletin

*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.®

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

delivered by
email - for FREE!

Medical Alert System

Sign up here:

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month

www.jspaluch.com/subscribe

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

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

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

