.

10 listopada 2019
XXXII niedziela w ciągu roku

101. rocznica odzyskania
przez Polskę Niepodległości

Modlitwa za Ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności
Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną
Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę
przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku
szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką
i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce,
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich
pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju
naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie
powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
ks. Piotr Skarga

1118 North Noble Street
Chicago, IL 60642-4015
tel. 773 489 4140 ; fax: 773 489 5918
e-mail: parafia@trojcowo.com
strona internetowa: www.TROJCOWO.COM
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 9:00AM DO 1:00PM & 2:00PM DO
5:00PM. W SOBOTY I NIEDZIELE BIURO JEST NIECZYNNE.
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Piotr Janas SChr - Asystent;
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA
Sr. Jadwiga Kokolus MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
ORGANISTA
Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
MSZE ŚW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm, 4:00pm,
8:00pm
MSZE ŚW. W TYGODNIU Od poniedziałku do soboty—
8:00am dodatkowo w każdą środę i piątek - 7:30pm
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA:
30 min. przed Mszą św. i w pierwszy piątek miesiąca o 6:30pm
NABOŻEŃSTWA:
I środa miesiąca: Do Przeczystego Serca św. Józefa o 7:30pm i
w każdą środę po Mszy o godz. 8:00am. I czwartek 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 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

SŁOWO ŻYCIA

TRÓJCOWO.COM

WIERZYMY W ZMARTWYCHWSTANIE
Słuchając dzisiaj opowiadania z księgi Machabejskiej
o męczeńskiej śmierci siedmiu synów, którzy ze względu
na wiarę odmówili wykonania rozkazu króla, nie możemy
pominąć także postawy ich matki. Możemy sobie wyobrazić
jej cierpienie, gdy patrzyła jak kolejno jej umiłowani synowie
przelewali krew dla Boga. Ich wiara była mocniejsza niż lęk
przed śmiercią. Ich postawa pomogła tez innym trwać
w postawie wierności Bożemu prawu. Dzisiejsze czytania
prowokują nas do postawienia sobie pytania jak reaguje na
różne próby wiary, z którymi przychodzi nam się zmagać na
co dzień. Może przeciwnicy Boga jeszcze nie chcą nas
mordować fizycznie, ale często są brutalni w narzucaniu
wartości sprzecznych
z Ewangelią. Pamiętajmy,
że moja odważna postawa,
może pomóc również
innym w wytrwaniu
w dobru. Z okazji 101.
rocznicy odzyskania przez
Polskę
niepodległości
pragniemy polecać Bożej
Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym
świecie. Przywołujemy tych wszystkich, którzy podobnie jak
matka i bracia z Księgi Machabejskiej, nie zawahali
się poświęcić swojego życia dla wyższej wartości jakim była
niepodległa Polska. Mając w pamięci ubiegłoroczne obchody,
chcemy i dzisiaj zjednoczyć się w modlitwie. Pragniemy
też wspólnie podczas pikniku celebrować tę piękną rocznicę.
Chciałbym podziękować Radzie parafialnej i wszystkim
wolontariuszom, za przygotowanie dzisiejszego świętowania.
Dzisiejsza listopadowa niedziela kieruje nasze myśli
na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych
dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również
kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna ojczyzna.

W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane
z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się
doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero
światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie
mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość.
W I wojnie światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu
Niemiec i Austro-Węgier. W rezultacie również
na ziemiach Polski wytworzyły się stronnictwa
prorosyjskie i proaustriackie.
Koniec I wojny spowodował chaos w całej Europie.
Na terenach zaborczych rozpoczęło się spontaniczne
rozbrajanie wycofujących się oddziałów niemieckich.
Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powołanie
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej
w nocy 6-7 listopada 1918 spowodowało ustabilizowanie
się sytuacji. Przełomowym momentem było przybycie do
Warszawy Piłsudskiego 10 listopada 1918r.
Zostałon mianowany naczelnym dowódcą wojska
polskiego. Politycy w kraju porozumieli się wreszcie
z przebywającym na emigracji rządem Dmowskiego
i utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim na czele.
Wydał on dekret 22 listopada mianujący Piłsudskiego
Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Skupiając pełnię
władzy w jednym ręku udało się ustabilizować sytuację w
kraju. Było to praktyczne uzyskanie niepodległości,
potwierdzone następnie w licznych walkach zarówno
na Ukrainie, jak i w wojnie z bolszewikami. Wywalczone
ziemie zostały później przyznane

ZAKAZANA KSIĄŻKA O PRZEMYŚLE ABORCYJNYM „NIEPLANOWANE”
PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI!
W książce „Nieplanowane” Abby Johnson odkrywa sekrety przemysłu aborcyjnego, metody
jakimi posługują się menedżerowie klinik aborcyjnych a także sposoby manipulowania
ich pracownikami. Abby Johnson przez kilkanaście lat pracowała w klinice Planned Parenthood,
w tym przez 8 lat była dyrektorem tej kliniki. – Podpisałam 22 tysiące zgód na aborcje. Dokonałam
też dwie aborcje na własnych dzieciach – mówi dzisiaj autorka książki. Od kilku lat Abby
poświęca się działalności w klinikach aborcyjnych. Chce, by jak najwięcej ich pracowników
otrzymało szansę przemiany swojego życia. Dotąd udało się jej wyciągnąć z klinik aborcyjnych
525 pracowników. Abby jest dzisiaj matką ośmiorga dzieci i szczęśliwą żoną. Kilka lat temu, wraz
z mężem Dougiem, zdecydowała się przejść na
katolicyzm. Książka Abby Johnson
„Nieplanowane” spotkała się z licznymi protestami ze strony lewicowych organizacji. Podobnie
było z filmem. W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit.

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 10 listopada XXXII Niedziela Zwykła

8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am Msza św. z okazji 101. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości
10:00am O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla księdza Piotra Janasa SChr z okazji urodzin
10:00am † Władysławę Kasia w 3 rocznicę śmierci
10:00am † Piotr Labuda w 1 rocznicę śmierci
12:15pm †† Helena i Józef Brzeziński
4:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00pm †† Jan Janina Masio
† Józef Boduch
Poniedziałek - 11 listopada św. Marcina z Tours
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am † Mieczysław
8:00am † Jarosław Adamek w 2 rocznicę śmierci
Wtorek - 12 listopada św. Jozafata Kuncewicza
8:00am † Dariusz Maziarka
8:00am † Zofia Surowiak w 12 rocznicę śmierci
Środa - 13 listopada św. Benedykta, Jana, Izaaka,
Mateusza i Krystyna
8:00am †† Maria i Karol Skocz
8:00 † Stanisław Modzelewski
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 14 listopada
8:00am †† Henryk i Celina Kusia
8:00am † Stanisław Lis
Piątek 15 listopada
8:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i wytrwanie w powołaniu dla Michała Roguckiego
w dniu urodzin
8:00am † Rozalia Kowalska w 6 rocznicę śmierci
7:30pm O Boże błogosłąwieństwo, opiekę Matki Bożej
dla Przemysława z okazji urodzin
Sobota 16 listopada
8:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Alicji
i Macieja Szremskich
8:00am Za zmarłych z rodzin Skoczów, Maziarków i
Gonetów
11:00 am ślub Kayla Andrzejkowicz & Amadeusz Zaborek
1:00 pm ślub Emily Jonhson & Paweł Bronkowski
Niedziela - 17 listopada XXXIII Niedziela Zwykła

8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Moniki Zajączkowskiej z okazji 30 urodzin
10:00am † Stanisław Reczek
12:15pm †† Zofia i Stanisław Zych
12:15pm † Sabina Pokładek
4:00pm † Józef Dziurkiewicz
8:00pm † Halina Rogulska

TRÓJCOWO.COM
LEKTORZY NA NIEDZIELĘ - 17 LISTOPADA
8:00am

A. Bakowska, S. Ochwat, M. Wudyka

10:00am

L. Drozdowski, K. Miczek, A. Wincenciak

12:15pm

P. Majewski, Justyna Kałużna, P.Plewa

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W czwartek 28 listopada obchodzić będziemy
Święto Dziękczynienia.
Z tej okazji zapraszamy na Mszę św. na godz. 12.00pm
podczas, której będziemy
dziękować za wszelkie dobro
i łaski otrzymane z ręki
dobrego Boga.
* Obiad dziękczynny
Po Mszy św. zapraszamy na
obiad, który odbędzie się w
naszej sali parafialnej.
Osoby pragnące wziąć udział w obiedzie dziękczynnym
proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności w
biurze parafialnym.

24 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Tytularne święto
Księży Chrystusowców
i Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla.
Wypraszajmy Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla naszych Księży i Sióstr.
Tego dnia, zostanie zabrana druga składka
na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.
Prosimy o używanie kopert wyłożonych w ławkach.
Bóg zapłać!

WYJAZD NA NARTY
27 - 29 grudzień 2019
Zapisy wraz z opłatą na parafialny
wyjazd na narty do Cascade
Mountain przyjmowane będą w następną niedzielę,
tj. 17 listopada po Mszach św. o godz. 8:00am,10:00am
oraz 12:15pm, w sali na pod kościołem. Parafianie mają
pierwszeństwo, osoby z poza parafii przyjmowane będą na
listę rezerwową.
Dodatkowe informacje na stronie:
www. trinityski.com

ŻYCIE PARAFII

TRÓJCOWO.COM

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
2 niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00am
oraz 4 niedziela 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 I -szy 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.

ŚWIECE PAMIĘCI
Nie wszyscy mamy możliwość zapalenia znicza na
grobach naszych bliskich. Niech ta płonąca świeca
będzie symbolem pamięci modlitewnej o tych,
którzy już odeszli.

WYPOMINKI
Przez cały miesiąc listopad,
10 min. przed Mszą św.
są odczytywane imiona i
nazwiska zmarłych wypisanych w wypominkach.
Koperty na wypominki znajdują się w środku i z tyłu
kościoła.
PROSIMY O CZYTELNE WYPISYWANIE
IMION I NAZWISK ZMARŁYCH!

SKARBY TRÓJCOWA
przez Sakrament Chrztu Świętego
do Kościoła Świętego włączeni
zostaną
Ava Kasperski
Oliver Jan Bafia
Nowo ochrzczonym, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzymy, aby własnym życiem dawali
dzieciom przykład chrześcijańskiego życia.

Szczęść Boże
ZAPISY DO NASZEJ MISJI
Zachęcamy wszystkich, którzy
regularnie biorą udział w życiu naszej
Wspólnoty, aby się zapisać do naszej
misji i używać kopert. Dlaczego to jest
tak ważne?
Po pierwsze, te osoby otoczone są
modlitwą Proboszcza (każdego tygodnia
sprawowana jest Msza w intencji parafian).
Po drugie, jest to widoczne świadectwo wzięcia
odpowiedzialności za konkretną Wspólnotę, która tylko
w ten sposób może się rozwijać.
Po trzecie, należy wiedzieć, że ci, którzy planują
w przyszłości na Trójcowie ochrzcić swoje dziecko, wziąć
ślub lub będą chcieli uzyskać zaświadczenie dla rodzica
chrzestnego, muszą być formalnie zarejestrowani
i aktywnie uczestniczyć w życiu parafii.
Po czwarte, ofiary ma kościół wkładane do kopert, można
odliczyć od podatku. Dlatego wskazane jest, by częściej
z nich korzystać. Pod koniec roku każdy będzie mógł
otrzymać zaświadczenie do celów podatkowych.
Formularze do zapisu dostępne są w zakrystii lub
na stronie internetowej www.trojcowo.com

WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 3 listopada 2019
$ 6,172.00
Tygodniowy budżet $ (11, 422.00 )
Deficyt $ (5,250.00)
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie bieżących
wydatków to równowartość́ jednej godziny wynagrodzenia.
„Bóg zapłać” za nieustanne finansowe wsparcie Trójcowa.

NAPRAWA DACHU POLSKIEJ SZKOŁY:
II składka na remont dachu szkoły $ 6,628.00
Kawiarenka $ 822.00
Całkowity koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $41,315.00
Do zebrania pozostało - $ 58,685.00
Nasza parafia posiada możliwość
składania ofiar on-line:
Bóg zapłać!
Thank you for your generosity!
Please remember Holy Trinity Parish in
your will.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci
pierwszokomunijnych z grupy niedzielnej za
przygotowanie i poprowadzenie kawiarenki w niedzielę
3 listopada. Dochód z kawiarenki wyniósł
$822.00 i w całości przeznaczony
został na remont dachu szkoły.
Bóg zapłać za wsparcie.

WYDARZENIA

GRUPY PARAFIALNE
KONCERT

ŚWIĄTECZNO-PATRIOTYCZNY
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„ŚLĄSK”

Odbędzie się w naszej Misji pw. Świętej Trójcy
w piątek 20 grudnia 2019 o godz. 8:00pm
Bilety w cenie: $40.00 już do nabycia w biurze parafialnym
lub zakrystii.
Pomyśl może będzie to dobry prezent świąteczny
dla kogoś bliskiego.

DZIEŃ WETERANÓW
WOJENNYCH
11 listopada - poniedziałek
Święto 11 listopada zostało
ustanowione w 1919 roku
przez prezydenta Stanów
Zjednoczonych Woodrowa Wilsona pod nazwą Armistice
Day, aby uczcić rocznicę zakończenia działań wojennych
podczas I wojny światowej. Prezydent Dwight Eisenhower
ustanowił ten dzień świętem narodowym pod nazwą Dzień
Weteranów. Mimo, że święto poświęcone jest pamięci
wszystkich weteranów, żywych i zmarłych, jego celem jest
uczczenie głównie żyjących żołnierzy i wyrażenie
podziękowania za ich służbę krajowi.
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ NA DYSKOTEKĘ.
Wiek 12-18 lat. Będzie pizza, coś do picia i świetna zabawa
przy dobrej muzyce. Zapisy w zakrystii u ks. Piotra lub
telefonicznie w biurze u s. Jadwigi +1 773-489-4140.

WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY
NASZEJ MISJI ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIA

Chór „Śpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm.
Prowadzą Eliza i Arkadiusz Góreccy
„Dzieci Pana Boga” (Schola) - niedziela po Mszy o
12.15 pm.
Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania
młodzieży studenckiej i pracującej - Prowadzący
ks. Piotr
Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz.
6:30pm. Odpowiedzialni 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 Łyd
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.
Młodzież
• Laboratorium wiary - Spotkania dla młodzieży
szkolnej trzecia środa 8:30pm.
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:001:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz;
Dyrektor - Maria Baran
Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00pm -1:00pm. Koordynator - s. Jadwiga
Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
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.
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm;
niedziela, godz. 11:45pm.
Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet
Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
Wspólnoty Domowego Kościoła
Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela
miesiąca, godz. 1:30pm. Prowadzi ks. Piotr
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi ks. Piotr
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi Marzena Włosek
Wspólnota AA - poniedziałki, godz.8:30pm, sala kard.
Hlonda

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

Catholic MDs, DDSs, NPs, and PAs Needed!
For 60 years, MDA has trained, sent & supported
Catholic doctors & their families to serve
people of all faiths in some of the most
under-served areas of the world.
For more info. & service opportunities visit

Best Work

www.MissionDoctors.org

Best Rate

SZKOLENIE NA NOSZENIE BRONI (CCL)
POLSKI POLICJANT, LICENCJONOWANY INSTRUKTOR
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Satisfaction

(773) 741-5661 lub
www.instruktorstrzelania.com

Guaranteed As

“Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”

We Do All

Patronize One of Our Advertisers

CALL BY 12/31 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%
LABOR*

*After 12/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor.
Does not include cost
of material.
Offer expires 3/31/20.

Lic# 055-026066

773-471-1444

Online National
Directory of

Check It Out Today!

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad” Say Good-bye to Clogged Gutters!
and Present It The Next Time You

Our Own Work
$$ Parishioner Discount $$

The Most Complete

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

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. Offer sponsored
by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. Company procures, sells,
and installs seamless gutter protection. This offer is valid for homeowners
over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both
cohabitating persons must attend and complete presentation together.
Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for
this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a Company in-home
consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that
Company may substitute a gift of equal or greater value if it deems it
necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United
States Mail within 21 days of receipt of the promotion form. Not valid in
conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice
prior to reservation. Expires 3/31/20.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

Catholic Parishes

• 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.®

Saint Margaret
Sunday Missal
An ideal companion
for personal prayer.
In Stock & Ready to Order Today.

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

800-566-6150 • www.wlpmusic.com

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

Fullerton Health Center
• Family Healthcare • Behavioral Health
• Insurance/Financial Assistance
*Bring this ad to this location for a free giveaway
Call 773-276-2229 or visit www.primecarehealth.org

3924 W. Fullerton
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785
CST 2117990-70

an Official Travel
Agency of
Apostleship of
the Sea-USA

www.CatholicCruisesAndTours.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

