DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KsięŻa Chrystusowcy:
ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
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

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 Naszej Misji
„Panie, naucz nas się modlić”
Modlitwa. Czym jest? Uświadamiany sobie to chyba najbardziej w
momentach trudnych, kiedy po ludzku nic już nie można zrobić. Wtedy ręce jakby same składają się do modlitwy, w oczach pojawiają się
łzy bólu, wzruszenia, smutek po stracie najbliższych. Ale i łzy nadziei
na wyzdrowienie kogoś bliskiego. Nieraz są to tylko krótkie, przery-

TrÓjcowo.com
POŚWIĘCENIE POJAZDÓW
Dzisiaj 24 lipca, po każdej Mszy
świętej będziemy święcić
wszelkiego rodzaju pojazdy,
prosząc przez wstawiennictwo
św. Krzysztofa o Boże
błogosławieństwo
i bezpieczną jazdę dla kierowców
i podróżujących.

wane wezwania, akty strzeliste, płynące jak „smsy do Pana Boga”.
Ktoś mówi: nie mam czasu, więc jest krótko. Albo: nie czuję modlitwy.
Czy rzeczywiście muszę czekać na to, aż odczuję pragnienie, ba potrzebę modlitwy? A jeśli owo „czucie” nie pojawi się, co wtedy? Czy
mogę zapomnieć o Tym, w Imię którego przyjąłem chrzest. Czy mogę
zapomnieć o Tym, który jeden tylko jest dobry i przebacza grzechy?
Czy mogę zapomnieć o Tym, który daje mi siebie samego w Eucharystii? „Panie, naucz nas się modlić”. Kieszonkowa książeczka pod tytułem „Sms do Pana Boga” to modlitewnik dla mających mało czasu. We
wstępie znajdujemy interesujące słowa: „W XXI wieku nasze życie
nabiera coraz większego tempa, nieustannie zmieniamy miejsce poby-

tu, zajęcie. Ciągle spieszymy się, by zdążyć z tym, co mniej ważne,
zapominając o najważniejszym powołaniu człowieka: Znać Boga!
Czcić Boga! Kochać Boga! Służyć Bogu! Aby całe życie wypełnić
obecnością Boga, musimy z Nim rozmawiać. To, co najważniejsze,
jest również tym, co najpiękniejsze. Czas spędzony na modlitwie,
chociaż czysto po ludzku bezproduktywny, stracony, okazuje się
bezcenną i najbardziej pewną na ziemi inwestycją. Inwestujemy w
życie wieczne, a gwarantem tej inwestycji jest sam Bóg. On nigdy
się nie męczy, ale również nigdy się nie myli. On zna każdego z
nas po imieniu i nieustannie czeka na spotkanie z nami. „Panie,
naucz nas się modlić”. Brak czasu, pośpiech, brak refleksji i wrażliwości. To chyba najważniejsze przeszkody w mojej rozmowie z
Bogiem. To one sprawiają, że dla Boga braknie w moim życiu
miejsca. A przyjaciel, o którym się zapomina, przestaje być przyjacielem, staje się kimś odległym, zapomnianym. Co wtedy robić?
Potrzeba na nowo przemyśleć swoją relację z Bogiem. Nie wystarczy teoria, trzeba modlić się i ufać. Na ile zaufamy, na tyle otrzymamy. Aby całe życie wypełnić obecnością Boga, powinienem z
Nim rozmawiać, jak rozmawia się z najlepszym przyjacielem. I nie
tylko od czasu do czasu, ale regularnie, każdego dnia. Modlitwa
pragnie toczyć się powoli; wymaga zatrzymania się, dystansu do
własnych potrzeb. ks. Leszek Smoliński

Św. Krzysztof jest patronem kierowców i
przewoźników. Patronuje także mostom, miastom, które leżą
nad rzekami, żeglarzom, biegaczom, pielgrzymom, turystom i
podróżnikom.
Legenda o świętym głosi, że był wyjątkowo wysokim
mężczyzną. Odznaczał się też dużą siłą. Aby wykorzystać swój
dar, postanowił służyć najpotężniejszemu władcy ziemi.
Najpierw posługiwał królowi, kiedy jednak odkrył, że ten lęka
się Szatana, skierował się ku niemu. Po czasie uświadomił
sobie, że Szatan obawia się jedynie Chrystusa. Rozpoczął
poszukiwanie Jezusa. Przystąpił do chrztu i zaczął posługę nad
rzeką Jordan. Na swoich barkach przenosił pielgrzymów,
którzy podróżowali do Ziemi Świętej. W czasie służby miało
objawić mu się Dzieciątko Jezus. Poproszony o pomoc w
dotarciu na przeciwległy brzeg rzeki, bez wahania wziął
Dzieciątko w ramiona. Wtedy miał poczuć przygniatający go
ciężar. Objawiony Jezus przepowiedział mu, że na swoich
plecach będzie niósł ciężar całej ziemi i niedługo zginie.
Zginąć miał śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem lub
spalenie na stosie. W ten sposób wykupił sobie u Boga duszę.

Z Życia Misji
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 parafii 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.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Michael Strojny & Alexandra Pahos
Daniel W. Bobek & Claudia Czaja
Michael A. Moron & Jessica M. Wieckowski
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom
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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.

NOWOŻEŃCY
Izabela Ćwikło & Lukasz Kosakowski
zawarli Związek Małżeński.
Gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wszelkich łask
na nowej drodze wspólnego 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.
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.

NABOŻEŃSTWA NA TRÓJCOWIE
I środa miesiąca: Do Przeczystego Serca św.
Józefa
o 7:30PM i w każdą środę po Mszy o godz.
8:00AM.
Czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca:
Godzina Święta o godz. 6:30PM i Nabożeństwo do
św. Charbela o godz. 8:00PM
I piątek miesiąca: Nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie po Mszy
św. o godz. 7:30PM
Jerycho Różańcowe kończy się Mszą św. o godz.
8:00PM w sobotę.
I sobota miesiąca: Nabożeństwo Maryjne z
procesją
światła o godz. 6:30PM.
Nowenna do MBN Pomocy: środa o godz.
7:30PM
Godzinki do NMP: niedziela o godz. 7:30AM
Adoracja Najświętszego Sakramentu / Godzina
Miłosierdzia piątek i niedziela o godz. 3:00PM

Intencje Mszy Świętej
17 Niedziela Zwykła - 24 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Rudolf Warzecha w 2 rocz. śmierci
12:15PM † Aniela Bielańska
4:00PM Przez wstaw. MB Miłosierdzia w intencji żywych
i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Kół
Koronkowych, ich rodzin oraz ks. Opiekuna;
za podopiecznych i chorych w Domu Opieki
Regency i im posługującym

8:00PM † Anna Kalembasa,† Emilia Pękala
Poniedziałek - 25 lipca, Święto św. Jakuba Apostoła
8:00AM O Boże błog. dla żyjących Parafian a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Krzysztof Jurga
Wtorek - 26 lipca, Święto św. Joachim i św. Anna
8:00AM † Anna i Franciszek Jurga
8:00AM † Regina Mejer
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WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z 16 Niedzieli Zwykłej
17 lipca 2022 roku
$6,663.00 - I składka z 199 kopert
$170.00 - na remont schodów
$573.00 - ofiary za świece $70.00 na chłodzenie kościoła
$567.00 - na kwiaty
$67.00 - za gazety
$78.00 - ofiary dla biednych
$313.00 - 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.

Środa - 27 lipca
8:00AM † Stanisław Lis w 20 rocznicę śmierci
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 28 lipca, Wspomnienie św. Charbela
8:00AM O radość nieba dla +Jana i +Władysławy
Skinderowicz i zmarłych z Rodziny
8:00AM † Harry Pyzik - int. Od Mateusza Bartnik
Piątek - 29 lipca, Święto św. Marty
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski oraz opiekę
Matki Bożej dla Teresy Malec z ok. urodzin
7:30PM O Boże błog. i wypełnienie woli Bożej dla
uczestników Rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym

WRĘCZENIE STYPENDIÓW
IM. HARREGO PYZIKA
W niedzielę 21 sierpnia 2022, w czasie Mszy
Świętej o godzinie 10:00 rano, zostaną wręczone
stypendia naukowe.
Zapraszamy studentów, którzy otrzymali
potwierdzenie o przyznanym stypendium
naukowym im. H. Pyzika.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce.

Sobota - 30 lipca
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny
Roguckiej w dniu urodzin
10:00AM Chrzest: Vera Orłowska Comb
18 Niedziela Zwykła - 31 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM Dziekcz. za 29 lat Sakramentu Małżeństwa i z prośbą o dalsze Boże błog. dla Katarzyny i Cezarego Łodzńskich

12:15PM Dziekcz. za 32 lata Sakramentu Małżeństwa i z
prośbą o dalsze Boże błog. dla Anny i Mariana Kanas

4:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00PM O zdrowie i Boże błog. dla Jolanty Bartnik z ok.
urodzin oraz o Dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla
Mateusza Bartnik

Lektorzy na 18 Niedzielę Zwykłą - 31 lipca
8:00AM

E. Dąbrowska, N. Cetnar, M. Kędryna

10:00AM D. Eźlakowska, K. Łodziński, B. Eźlakowski
12:15PM J. Kałużny, A. Bigos
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Naszej Misji
XXXV Piesza Polonijną Pielgrzymka Maryjna
Chicago - Merrillville
pod hasłem “Królowo Pokoju – módl się za nami”
Pielgrzymka odbędzie się tradycyjnie w weekend,
który obejmuje drugą niedzielę sierpnia, czyli w dniach
13-14 sierpnia 2022
więcej informacji na stronie: www.pielgrzymka.us
Zapisy 31 lipca i 7 sierpnia : Parafia Św. Jana Brebeuf w Niles,
Parafia Św. Konstancji w Chicago, Jezuicki Ośrodek Milenijny,
Parafia Miłosierdzia Bożego w
Lombard
Parafia Św. Alberta w Burbank
Parafia Św. Tomasza w Palatine
Zapisy w dni powszednie
Księgarnia ,,Żródło’’
DOMA
POLAMER

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: 773-2551850.

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.

Cena: $ 1500 plus koszt biletu lotniczego w obie strony
Opiekun Duchowy ks. Piotr Janas, TChr
Zapisy pod numerami (630) 292-3332 lub (773) 489- 4140,
informacje na stronie www.trojcowo.com

Cena pielgrzymki obejmuje:
- Zwiedzanie zgodnie z programem
- Transfery autokarem na terenie Libanu
- Noclegi w hotelu ****
- Pokoje dwuosobowe
- Śniadania i obiadokolacje
- Codzienna Msza Święta
- Lokalni przewodnicy
- Bilety wstępów do miejsc zwiedzanych
Cena pielgrzymki nie obejmuje:
- Kosztu przelotu lotniczego
- Ubezpieczenia na czas przelotu
i pobytu w Libanie
- Posiłków popołudniowych
- Napojów do obiadokolacji
- Wydatków prywatnych
- Napiwków
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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

PARISHIONER DISCOUNT

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

and connect with your

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

$19.95 a month

Catholic Community
with OneParish!

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

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

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

