


 
 
 
 
Monday, November 8 - Thirty-Second Week in Ordinary Time;  
                 National Vocation Awareness Week 
7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, November 9 - The Dedication of the Lateran Basilica 

7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanislaw   
Wednesday, November 10 - St. Leo the Great, Pope and Doctor of 

the Church  

7:30 am - God’s blessing, protection, and good health upon Fr. 

Marcin Mikulski 
Thursday, November 11- St. Martin of Tours, Bishop; Veterans Day 

7:30 am † Mary Tranchida- 102 birthday anniversary- from Robert  

                  and Barbara Mrozek 
Friday, November 12 - St. Josaphat, Bishop and Martyr 

7:30 am – For a successful surgery for Aneta Grajdura 

7:00 pm – Jadwiga Gubała- w intencji Bogu wiadomej   

Saturday, November 13 - St. Frances Xavier Cabrini, Virgin 

7:30 am † Rozalia Kychma 

4:00 pm  

Sunday, November 14 – Thirty-Third Sunday in Ordinary Time,  

               Stewardship Sunday 

9:00 am – Za zdrowie w rodzinie Klimków 

               † Za zmarłych polecanych w Wypominkach 

               † Helena Mazur- w 1 rocznicę śmierci, o życie wieczne 

               † Władysław Koziński 

               † Za zmarłych z rodzin Achimowicz, Popiełuszko,  

                  Kolęda, Kiśluk 

               † Zofia, Władysław, Walenty Stopa 

                 † Natalia Batorska- w 32 rocznicę śmierci 

10:30 am † Suzanne DiBerardino 

12:00 pm † Mieczysław Smagacz, Wanda Smagacz i Łukasz  

                    Smagacz- w 19 rocznicę śmierci 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Anna 

Danuta Melchud 

Zygmunt Kaluza 

Jadwiga Zawislak 

Stanisław Zachemski                   

Stanislaw Jasiuwienas 

JoAnn 

James Petzinger 

Kevin Bellog 

Al Mittler 

Susan Anderson 

Cindy Nejman 

Maria Leśny 

Lynda Laspesa 

Cris Farrell 

Michael Ehas 

Timothy Lichak 

Leo Kawczinski 

Florence Baldassoni 

Rose Podlesny 

Lawrence Moritz-Mrozek 

Bernie Moritz 

Phyllis Pappas 

Bobbi Wheeler 

Particia Garcarz 

Berto Santiago 

Frank Dopak 

Debbie Juszynski 

Kathryn Minnice 

Mila Todorova 

Michelle Malken 

David Schnittker 

Gina Scassifero 

Malgorzata Esco 

Maria Ricchio 

Lee Malkin 

Barbara Bochenek 

Walter Niemaszyk 

Please Pray For Those  

Serving In The Military 

Darryl Guzman   PFC, ARMY 

Ryan James Bigoness   SGT, USMC 

Michael Rivera                       ARMY 

John Velez                US AIR FORCE 

Brian Talarico             LCPL, USMC 

Aurora Talarico            LCPL, USMC 

Benjamin Juhasz         S/SGT, USMC 

 

May God protect them and return 

them safely to their families. 



 

Sunday October 31, 2021 …. $4934.00 

All Saints November 1, 2021 . $3504.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Wis 1:1-7; Ps 139:1b-10; Lk 17:1-6 

Tuesday: Ez 47:1-2, 8-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9;  

 1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22 

Wednesday: Wis 6:1-11; Ps 82:3-4, 6-7;  

                    Lk 17:11-19 

Thursday: Wis 7:22b — 8:1; Ps 119:89-91, 130,  

                   135, 175; Lk 17:20-25 

Friday: Wis 13:1-9; Ps 19:2-5ab; Lk 17:26-37 

Saturday: Wis 18:14-16; 19:6-9; Ps 105:2-3, 36-37,  

 42-43; Lk 18:1-8 

Sunday: Dn 12:1-3; Ps 16:5, 8-11;  

 Heb 10:11-14, 18; Mk 13:24-32 

FEAST OF FAITH 

Concluding Rites 

 The Prayer after Communion gives us a 

glimpse of the heavenly banquet, of which we 

have had a foretaste in the Eucharist. The con-

cluding rites speak of what we are to do with this 

great gift of God. That includes the parish an-

nouncements, which are usually given following 

the Prayer after Communion. Believe it or not, the 

announcements, which are not an “official” part 

of the Mass, have been included in the Mass from 

as early as the fifth century! The deacon or the 

homilist—even the bishop—would announce 

coming liturgical celebrations and encourage the 

people to participate. Today’s parish announce-

ments include opportunities for prayer, service, 

learning, and community building. They should be 

succinct and should include only significant 

events and activities in the life of the parish. But 

even when they are long and tedious, the an-

nouncements (and the parish bulletin) flow out of 

the concluding rites of the Mass. They offer us 

ways to live the Eucharist, to become what we 

have received—the Body of Christ, living and ac-

tive in our local community. 

—Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

THE POOR 

 As Christians, we hear a lot about the wit-

ness and service that we are called to render to 

the poor among us. However, the poor also 

have a witness and a service to render to us. 

Like the actions of the widow in today’s Gospel, 

the openness and generosity of many of those 

who are poor, even in the midst of their own 

poverty, bear witness to the fact that, ultimate-

ly, we can depend only on God. Giving one’s 

all witnesses that God will give all to anyone 

who trusts in divine goodness. 

 The poor or disadvantaged also serve. They 

serve judgment on our individual and corporate 

ways of acting. If people are sleeping in our 

streets, that is a judgment on our priorities re-

garding others. At the same time, the poor can 

act as mediators of salvation. When they care 

for others they can redeem our indifference 

and insensibility, lead us to care as well, and 

save us from ourselves. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — The widow of Zarephath had 

only a handful of flour and a little oil, but made 

a little cake for Elijah (1 Kings 17:10-16). 

Psalm — Praise the Lord, my soul! (Psalm 146). 

Second Reading — Christ will appear a second 

time to bring salvation to those who eagerly 

await him  

(Hebrews 9:24-28). 

Gospel — Beware of those who like to go 

around in long robes and accept greetings in 

the marketplaces and places of honor at ban-

quets (Mark 12:38-44 [41-44]). 

The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary 

for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in 

the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

Thirty-second Sunday in Ordinary Time 

November 7, 2021 
The LORD keeps faith forever, 

 secures justice for the oppressed, 

 gives food to the hungry. 

— Psalm 146:7 

 

DO ANYTHING 
 I will go anywhere and do anything in order 

to communicate the love of Jesus to those who 

do not know him or have forgotten him. 

—St. Frances Xavier Cabrini 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Czytanie dzisiejsze odwołuje się do drugiego, poza Mojżeszem najważniejszego, proroka judaizmu. Eliasz – wy-

trwały obrońca wiary w Boga jedynego - znany był Żydom zarówno z czynionych cudów i znaków jak też i z gro-

żącego mu niejednokrotnie śmiercią konfliktu z czczącą kananejskiego bożka Baala, a pochodzącą z Fenicji, 

królową Jezebel i pozostającym pod jej wpływem siódmym królem Królestwa Północnego - Achabem. Po wcze-

śniejszej zapowiedzi długotrwałej suszy stanowiącej Bożą karę dla odstępczego kraju, zagrożony zemstą wład-

ców, wiedziony wskazówkami Boga Eliasz ucieka początkowo na pustynię, by potem udać się do leżącej poza 

granicami Izraela, należącej do Fenicji, Sarepty Sydońskiej. Miejsce to oprócz bezpiecznego schronienia zapew-

nia mu też możliwość ujawnienia Mocy Boga także i wobec pogan. Prorok już wcześniej cudownie żywiony na 

pustyni przez kruki dziś poprzez niezwykłe rozmnożenie mąki i oliwy zapewnia pożywienie nie tylko sobie, ale i 

goszczącej go wdowie i jej synowi. Warunkiem koniecznym cudu, tak jak i w wielu innych podobnych przypad-

kach, jest zaufanie, jakie poganka ta okazuje przekazanym przez proroka słowom Jahwe i wynikające z nich na 

pozór sprzeczne z jej interesem działanie. 

Komentarz do drugiego czytania 

List do Hebrajczyków to anonimowe, lecz ważne teologicznie dzieło, zaliczane ze względu na prezentowany 

przekaz do korpusu listów Pawłowych. Ze względu na adresatów jego tematyka koncentruje się na kwestiach 

kapłaństwa, przymierza i ofiary, a treść, pełna licznych nawiązań do Starego Testamentu, stara się wykazać, że 

to właśnie Osoba Chrystusa stanowi wypełnienie Starego Przymierza. Perykopa dzisiejsza zwraca naszą uwagę 

na dystans, jaki oddziela Chrystusa – składającego ofiarę z Siebie Samego Arcykapłana Idealnego - od Jego 

poprzedników. Podobny dystans dzieli otaczającą tron Boga, prawdziwą świątynię niebiańską od jej ziemskiego 

odbicia – Świątyni w Jerozolimie. W czasach Starego Przymierza, pomimo ciągle składanych ofiar, niebo było 

zamknięte i dopiero przebłagalna ofiara własnej krwi Chrystusa, będąc nieporównywalnie wyższa od wcześniej-

szych ofiar z krwi zwierząt, otworzyła je, oczyszczając niebiański przybytek i usuwając to, co oddziela człowieka 

od Boga. Pomimo że ziemska i potwierdzająca Jego człowieczeństwo, ofiara Chrystusa była, podobnie jak to 

się dzieje z każdą ludzką śmiercią, wydarzeniem jednorazowym, to w realiach niebiańskiego bezczasu trwa ona 

wiecznie, ustanawiając nową relację pomiędzy Bogiem i ludźmi oraz zapewniając nam ustawiczne wstawien-

nictwo Chrystusa u Boga. Dzięki temu ma ona i nieskończoną wartość, i, w odróżnieniu od ofiar poprzednich ar-

cykapłanów, nie musi być nigdy więcej powtarzana, zapewniając ludziom porównywalną do pewności śmierci 

pewność odkupienia grzechów. 

Komentarz do Ewangelii 

Perykopa dzisiejsza pochodzi z tej części Ewangelii wg św. Marka, która relacjonuje działalność Jezusa w Jerozoli-

mie bezpośrednio poprzedzającą Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jej treścią jest ostrzeżenie przed ów-

czesnymi „celebrytami” – uczonymi w Piśmie oraz stojący w kontrze do wcześniejszej krytyki pochwalny komen-

tarz dotyczący zachowania ubogiej wdowy. Faryzeusze i uczeni w Piśmie to z jednej strony te odłamy religijnego 

życia Izraela, które jako poszukujące wiedzy o Bogu pozostają najbliższe Jezusowi. Z drugiej jednak strony karty 

Ewangelii po wielokroć przynoszą nam opisy sytuacji, w których to właśnie ci przedstawiciele ówczesnej religijnej 

elity Jerozolimy usiłują mniej lub bardziej pokrętnymi metodami przyłapać nowego Nauczyciela czy to na błę-

dzie, czy to na bluźnierstwie. Te, zawsze nieudane, wysiłki prowadzą do sytuacji, w której ich podziw miesza się 

z nienawiścią, a wkrótce prowadzi także do podstępu, zdrady i fałszywych oskarżeń. W dzisiejszej lekcji Jezus, 

ostrzegając swoich uczniów, każe im się wystrzegać tych właśnie, z którymi dyskutuje. Czyni to zapewne dlate-

go, że dostrzega zatwardziałość ich serc, a także przewiduje jakże bliską już Paschę. Jednakże, motywując 

swe ostrzeżenie, nie odwołuje się ani do rzeczy ostatecznych, ani do czekającej Go przyszłości, a zwraca uwa-

gę uczniów na drobne na pozór, ale za to jakże dobrze widoczne grzechy pseudo - nauczycieli Judaizmu ta-

kie jak pycha i chciwość. Chwilę potem wśród zwykłej krzątaniny świątynnego dziedzińca kobiet Jezus do-

strzega ubogą wdowę i jej na pozór skromną ofiarę. Za pozbawioną wartości materialnej brał ją zapewne i 

ówczesny świat i sam pośredniczący w umieszczeniu ofiary w skarbonie, dyżurny kapłan. Ocena Jezusa jest 

jednak zupełnie inna. Dla Niego, a zatem i dla Boga, wartość składanej ofiary mierzona jest w proporcji do 

możliwości ofiarodawcy. Nieważne, że złożone przez wdowę dwa pieniążki to równowartość czwartej części 

asa, niewystarczającej nawet i na zakup jednego wróbla. Ofiara wdowy zasługuje na pochwałę właśnie dla-

tego, że choć skromna, stanowi dla jej domowego budżetu istotny uszczerbek, a dla niej samej wyrzeczenie. 

Komentarze zostały przygotowane przez Macieja Siekierskiego 

http://bractwoslowa.pl/


 

November special intentions  

As we approach the month of November which 

is dedicated to all the faithful who have died, 

we remind you that our Pauline Fathers are 

praying for our beloved deceased through the 

whole month of November every Sunday be-

fore 9:00 am and 12:00 pm Mass. If you wish 

that the names of your beloved deceased will 

be included in this prayer, please write them on 

special offering cards that are placed by the 

entrance. We ask for their legible filling, prefera-

bly with capital letters - first and last name and 

intentions. When ready please return the offer-

ing cards to the special basket at the altar. In 

case of any difficulties, we are happy to help 

you in our office. 

 

Eternal rest grant unto them, O Lord, and let per-

petual light shine upon them. May they rest in 

peace. 

 

 

Wypominki 

Wypominki to szczególna pamięć o zmarłych. 

Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób 

nieżyjących, za które zanoszone są wspólne 

modlitwy. Tradycja wypominków sięga X wieku. 

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmar-

łych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku 

jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. 

Modlimy się za zmarłych polecanych w wypo-

minkach w każdą Niedzielę miesiąca Listopad 

przed Mszą Świętą o godz. 9:00 AM oraz 12:00 

PM oraz w codziennej modlitwie różańcowej 

Ojców Paulinów posługujących w naszej Parafii. 

Kartki wypominkowe i ofiary z tej okazji można 

składać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub do 

koszyczka przy ołtarzu głównym. 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 

a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju. 

Amen.  



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

November 14, 2021 

 

Saturday, November 13 

4:00 Karen Pabich  

 

Sunday, November 14 

9:00 am  Piotr Psuja 

10:30 am Anna Santucci 

12:00 pm Maryla Dusza 

 

 

 
 

PARISH ANNOUNCMENTS 

Sunday, November 7, our second collection is 

designated towards the Building Fund. 

If you shop online on Amazon, we kindly ask 

that you support our parish by choosing on 

Amazon Smile a charity campaign for Saint 

Rosalie Church in Harwood Heights. More in-

formation can be found on parish website or 

in our parish office. Thank you for your sup-

port!  

We would like to remind you that by the end 

of the year offerings for the Saint Rosalie Soci-

ety are due. Holy mass for our beloved de-

ceased from Saint Rosalie Society, is celebrat-

ed every first Monday of the month at 7:30 

am.  

We would like to kindly remind you to register 

as parishioners of Saint Rosalie if you haven't 

done so yet. This is to avoid any obstacles lat-

er on while preparing for sacraments. You 

can register with our office during office 

hours. 



 
 
 
 
 
 

BAPTISMS 
Baptisms are celebrated on 

the first Sunday of the 

month. Parents are required 

to participate in the prepa-

ration meeting before the 

date is scheduled. Please 

call the office for an ap-

pointment.  
Required Documents: 

Birth certificate of the child, 

proof of Catholic parish 

membership (for at least 6 

months) for both parents as 

well as sponsors. 
 

WEDDINGS 
The Archdiocese of  

Chicago requires arrange-

ments for weddings be 

made 6 months in ad-

vance. Please call the of-

fice for an appointment.  
Required Documents: 

Baptismal certificates for 

the engaged, proof of 

membership to a Catholic 

parish (for at least 6 months) 

for both bride and groom, 

proof of completion of pre-

cana program. 
 

SACRAMENT OF  

THE SICK 
Please call the office to 

make arrangements. Our 

priest visits the sick on the 

first Friday of the month or 

as needed. 

MISSION STATEMENT  

We are a faith Community called by our Baptism to be children in the Family 

 of God. We are on a pilgrimage striving to be Jesus to all and to find Jesus 

 in others. With humility and respect we commit ourselves to share the gifts 

 and talents received from the Holy Spirit. We live to proclaim the Mission  

and Message of Our Lord Jesus Christ in our Community. 

      6750 W Montrose Ave       

      Harwood Heights, IL 60706 

      Email: office@saintrosalie.org;         

      www.saintrosalie.org 

      facebook.com/paulinefathers/ 

      Phone:  708-867-8817                Fax: 708-867-0774  

      Emergency phone:   708-941-3888 

Pastoral Staff 

Fr. Marcin Mikulski, OSPPE             Pastor 

Fr. Tomasz Wilk, OSPPE               Associate Pastor 

Piotr Wojtasik                   Business Manager                  

Katarzyna Torres                                  Parish Secretary 

Lidia Kesik                                                Administrative Assistant 

Wojciech Kulikowski                               Church Maintenance  

Mary Lou Marcin                Music Director 

Tomasz Wojtarowicz                        Polish Music Director 

Office Hours: 

Monday – Wednesday 10:00 am - 12:00 pm 

Friday         4:00 pm - 7:00 pm 

Saturday  9:00 am - 1:30 pm 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dzisiejsza druga taca przeznaczona jest na Fundusz Remontowy na-

szej Parafii.   

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony parafialnej sain-

trosalie.org oraz naszego parafialnego Facebook-a Pauline Fathers, 

gdzie można znaleźć aktualności i wszelkie informacje dotyczące na-

szej parafii. 

Wszystkich którzy robią zakupy przez Internet na Amazon zapraszamy 

do wsparcia naszej parafii poprzez wybranie na Amazon Smile akcji 

charytatywnej na rzecz Kościoła Świętej Rozalii. Więcej informacji 

można uzyskać na stronie internetowej naszej parafii lub tez w naszym 

biurze parafialnym. 

Przypominamy, iż z końcem roku upływa termin ofiar na Saint Rosalie 

Society. Msza Św. za zmarłych z Saint Rosalie Society jest odprawiana 

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 7:30 am. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy pomogli  

pięknie przygotować spotkanie dziekanatu, które odbyło się 28     

października, 2021.  
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CUMBERLAND CHAPELS 
Funeral Home

8300 W. Lawrence Ave. 
Norridge, IL

www.cumberlandchapels.com
Family Owned and Operated Since 1985

Traditional Services, Cremations & Pre-Arrangements Available
ANTHONY J. LUPO SR.   •   ANTHONY J. LUPO JR. 

LOUIS A. MARTINO, JR.

708.456.8300

NUZZO SEWER & PLUMBING INC.
708-456-7300       Power Rodding 773-625-6280

All Sewer & Plumbing Repairs & Installation
Specializing in Flood Control • Correcting Low Water Pressure

Video Sewer & Locating Service www.nuzzoplumbing.com
Lic. # 14636  Lic. # 055-024301

DANIEL L. JACONETTI D.D.S. LTD.
General Family Dentistry

Hours by Appointment – 24 Hour Emergency
7601 W. Montrose  – Norridge

708-453-8700 • 847-678-1130 • Fax 708-453-1564
www.jaconettidds.com

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
708.652.1444
Best Work • Best Rates

PARISHIONER DISCOUNT

“Don’t Ask Siri, Don’t 
Ask Alexa” Just Ask

708-583-8300
4840 N. Cumberland Ave
Norridge, Illinois 60706

AL AIR HEATING & AIR CONDITIONING
   Family Owned & Operated Since 1978
    *HOT WATER TANKS *GENERATORS *FREE ESTIMATE
              7703 W. Lawrence • Norridge, IL

www.alairinc.com   Al Lechowski, Owner       708-453-4531
Discounts for Seniors & Veterans

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable

waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400

•  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 it. And forget it.®

Say Good-bye to Clogged Gutters!

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373
*Guaranteed not to clog for

as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

End of the
Year Sale!

75% OFF
LABOR!

Offer does not include cost of material. Discount applied
by representative at time of contract execution.

Offer ends 12/31/2021. 

Call during this program & receive a
$50 restaurant gift card with in-home

estimate & free gutter inspection!
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 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

Służymy Polonii oferując szeroki zakres usług finansowych: konta oszczędnosciowe i czekowe, karty VISA, 
kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz korzystać z naszych usług on-line, dzięki Bankowości 
Internetowej PSFCU. Dla przedsiębiorców oferujemy kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto 
przez internet na stronie www.NaszaUnia.com lub odwiedź nasz oddział w Norridge (4147 N. Harlem Avenue, 
Norridge, IL 60706, tel. 708-457-0750). PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZISIAJ!

www.NaszaUnia.com

PrimeCare offers affordable quality health
care for the whole family.

*Our Enrollment Specialists can also assist you in navigating your insurance options

Our Services:
• Primary Care • Midwifery • Dental • Counseling

• Substance Use Disorder

For more information about our services or
to make an appointment call (312) 633-5841.

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!    Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
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Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

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

✂

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping

under an ADVERTISED blanket

on an ADVERTISED mattress

and pulls off ADVERTISED pajamas

bathes in an ADVERTISED shower

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth

with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup 

of ADVERTISED coffee
drives to work

in an ADVERTISED car
and then . . . .

refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor

he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Your
ad

could
be in
this

space!

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.


