„Wy też bądźcie gotowi,
gdyż o godzinie,
której się nie domyślacie,
Sy Człowieczy przyjdzie”.
Łk 12, 40

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

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

TrÓjcowo.com
Godziny Eucharys i
Niedziela 21 sierpnia:
8:00AM, 10:00AM,12:15PM;
4:00PM i 8:00PM

W tygodniu 22-24 sierpnia:
8:00AM i 7:30PM

Prowadzi:
Ks. Teodor Sawielewicz
Ksiądz katolicki, youtuber,
charyzmatyk, pasjonat głoszenia Ewangelii.
Zaraz po święceniach kapłańskich w 2017 roku
rozpoczął internetowe dzieło ewangelizacyjne
„Teobańkologia”.
Znany główne z prowadzenia różańca oraz
modlitw wstawienniczych na YouTube - na żywo
o godz. 20:30.

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 roku.
Więcej informacji na stronie: www.pielgrzymka.us
Zapisy 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
PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIUM
W MERRILLWILLE, IN
Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego organizuje
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej w Merrillville,
Indiana w niedzielę 14 sierpnia na przywitanie 35-tej
Pieszej Pielgrzymki z Chicago oraz Uroczystą Mszę
Świętą. Wyjazd: Centrala Radia Maryja przy ul. Belmont/
Sayer o godz. 9:30AM z zatrzymaniem się przy Banku
PNC przy ul. Milwaukee/Belmont Ave. o godz 9:45AM.
Powrót do Chicago ok 6:30/7:00PM.
Informacje i zapisy: Edyta 773-704-3234

MIESIĄC ABSTYNENCJI
Sierpień, jako miesiąc dobrowolnej
abstynencji, to wieloletnia praktyka
duszpasterska, kontynuowana od czasów
bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, która
wydała wiele dobrych owoców - pisze
bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
NOWE WYDANIE „MIŁUJCIE SIĘ”
W najnowszym numerze znajdziemy
wiele ciekawych artykułów i świadectw,
takich jak: Analiza rzeczowych dowodów
zmartwychwstania Chrystusa.
- Niezwykła postać arcybiskupa Fultona
Sheena z USA. Charyzmatyczny mówca,
który występował w telewizji i nawrócił bardzo wielu
niewierzących.
- Poruszające świadectwo uzdrowienia z nowotworu.
Małżeństwo z trójką dzieci przechodzi próbę wiary,
gdy u męża zostaje wykryty złośliwy guz.
- Świadectwo Beaty i Jacka, którzy mimo rozwodu,
dzięki łasce Bożej, odbudowali swoje małżeństwo.
- Monika wpadła w pułapkę pornografii. Przeszła
bolesny proces nawracania i długo walczyła o swoją
czystość.
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

Z Życia Misji
ZAPISY DO NASZEJ MISJI
I AKTUALIZACJA DANYCH
Parafie w Polsce mają charakter terytorialny,
tzn. że do danej parafii należą katolicy
zamieszkujący w jej granicach. W Stanach
Zjednoczonych wspólnoty parafialne działają na zasadzie
rejestracji. Oficjalna przynależność do parafii jest
konieczna przy załatwianiu wszelkich formalnych spraw
kancelaryjnych dotyczących sakramentów, referencji
do szkoły i zaświadczeń. Parafianin to osoba, która
dobrowolnie zgłosi się do biura i wypełni kartę
przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie
uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy św.
i wszelkich inicjatywach związanych z parafią. Osoby
pragnące zarejestrować się lub zmienić (zaktualizować)
swoje dane istniejące w naszej parafialnej bazie danych,
prosimy o kontakt z naszym biurem parafialnym
dzwoniąc pod numer 773-489-4140.
APEL MISYJNY
W przyszłą niedzielę będziemy gościć
w naszej świątyni ks. Jarosława Jasso,
misjonarza z Madagaskaru,
który wygłosi Słowo Boże.
Zachęcamy do wsparcia jego misyjnego dzieła.
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.

TrÓjcowo.com
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.

SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE:
Jarosław Myśliński i Jolanta Pentala
Lukasz Pawlik i Jessica Kielczewska
Serdecznie witamy i życzymy Bożych łask pośród nas.
NOWOŻEŃCY
Alexandra Pahos & Michael Strojny
zawarli Związek Małżeński. Gratulujemy
i życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej
i wszelkich łask na nowej drodze wspólnego życia.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

Bartholomew P. Krupa & Marisa E. Roberts
Thomas Niewolik & Elzbieta A. Wasacz
Patryk J. Poborca & Sarah E. Jackson
Mateusz Małek & Ana M. Stoyanova
Sebastian Borys & Monica Werner
Noah Mayster & Alexandra Galas
David Gonzalez & Sabina Staszel
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.
WIRTUALNA PRECANA PO POLSKU
Archidiecezja Chicago serdecznie zaprasza do udziału
w wirtualnych sesjach formacyjnych przygotowujących
do zawarcia sakramentu małżeństwa. Rejestracja
na sesje PreCana: events.archchicago.org/precanapolsku
LINK DO NOWEJ STRONY
PO ANGIELSKU
Zainteresowane pary,
które chciałyby wziąć udział
w tym kursie, ale po angielsku,
zapraszamy na stronę:
https://pvm.archchicago.org/lifelong-formation.

Intencje Mszy Świętej
19 Niedziela Zwykła - 7 sierpnia
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Zenona Daﬀy
12:15PM O Boże błog. i zdrowie
dla Barbary Langowski
z okazji rocznicy urodzin

4:00PM

Dzięk. i z prośbą o dalsze Boże
błog. dla Magdaleny i Arkadiusza
Wiśniewskich z ok. 1 rocz. ślubu

8:00PM † Józef i Helena Brzezińscy - od rodziny
Poniedziałek - 8 sierpnia
8:00AM O Boże błog. dla żyjących Parafian, a dla zmarłych
o życie wieczne

8:00AM † s. Magdalena Karolczak MChR
Wtorek - 9 sierpnia, św. Teresy Benedykty od Krzyża
8:00AM † Władysław Pachut, Władysław Mejer
8:00AM † Eugeniusz Anna Patulscy
Środa - 10 sierpnia
św. Wawrzyńca
8:00AM † Katarzyna i Wawrzyniec Kozubal
oraz zmarli z rodziny
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 11 sierpnia, św. Klary
8:00AM O zdrowie i potrzebne łaski dla Syna
8:00AM † Regina Mejer
Piątek - 12 sierpnia,
św. Joanny Franciszki de Chantal
8:00AM † Michalina, Franciszek, Józef Bukowski,
Franciszek Bachula, Maria Szczelina
7:30PM O Boże błog. i wypełnienie woli Bożej
dla uczestników rekolekcji Odnowy
w Duchu Świętym
Sobota - 13 sierpnia
8:00AM † Helena Brzeziński - od rodziny
8:00AM O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Bożeny
i Tadeusza Koryszewskich i ich dzieci
1:00PM Ślub: Claudia Czaja & Daniel Bobek
3:00PM Ślub: Jessica Więckowski & Michał Moroń
20 Niedziela Zwykła - 14 sierpnia
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Maria Sosińska
12:15PM † Józef Boduch w rocznicę śmierci
4:00PM † Krystyna i Konrad Olender - od rodziny
8:00PM † Anna Kalembasa i Emilia Pękala

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z 18 Niedzieli Zwykłej
31 lipca 2022 roku
$6,143.00 - I składka z 209 kopert
$4,069.00 - ofiary on-line (wpłacane od 9 maja)
$135.00 - na remont schodów
$404.00 - ofiary za świece
$189.00 - ofiary dla biednych
$135.00 - ofiary na kwiaty
$67.00 - za gazety
$145.00 - na chłodzenie kościoła

$305.50 - 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
W tygodniu druga składka
zostanie zebrana na remont
głównych schodów w naszym
kościele. Bóg zapłać!
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. Harrego Pyzika.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce.

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.

Lektorzy na 20 Niedzielę Zwykłą - 14 sierpnia
8:00AM

J. Łoniewska, K. Miari, R. Wójcik

10:00AM A. Wincenciak, G. Hudaszek, K. Łodziński
12:15PM P. Majewski, J. Kałużny
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Naszej Misji
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.

UWAGA!!!!
Dodatkowe zapisy na rok szkolny 2022/2023
odbywają się DZISIAJ od godziny 9:00AM
do 12:00PM w sali parafialnej. Zapraszamy!
KSIĄŻKA „ŚWIĘTY SZARBEL „
Dlaczego Bóg wybrał maronickiego mnicha
z Libanu – kraju, którego nazwa niewielu coś
mówi – aby przez niego dokonywać
niesamowitych cudów i uzdrowień na całym
świecie? Skąd fenomen Świętego Szarbela,
który przychodzi w snach, w wizjach, przeprowadza
operacje oraz poucza zbłąkanych? Czytelnik, szukający
odpowiedzi na te pytania, ma w rękach bogato ilustrowaną publikację, przedstawiającą nowe, pochodzące
z arabskojęzycznych źródeł, informacje i świadectwa
nadzwyczajnych interwencji Świętego Szarbela oraz
nieznane dotąd modlitwy za jego wstawiennictwem.
Dzięki temu odkryje w tym libańskim pustelniku nie tylko
cudotwórcę, ale wiernego przyjaciela i przewodnika
na drodze chrześcijańskiego życia.
Książka jest dostępna w zakrystii.

Pielgrzymka śladami Św. Szarbela
1-10 październik 2022
Cena: $1,500
plus koszt biletu lotniczego w obie strony
Opiekun Duchowy: ks. Piotr Janas SChr
Zapisy pod numerem:
(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

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

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

