


 
 
 

 

Monday, January 24 – St. Francis de Sales, Bishop and Doctor  

                 of the Church; 

7:30 am - For all Parishioners   
Tuesday, January 25 - The Conversion of St. Paul the Apostle;  

7:30 am † Barbara Witkowska 
Wednesday, January 26 - Ss. Timothy and Titus, Bishops; 
7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanisław 

Thursday, January 27 - St. Angela Merici, Virgin and Religious  

                 Founder;  

7:30 am – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Czesława 
Friday, January 28 - St. Thomas Aquinas, Priest, Religious and  

                 Doctor of the Church; 

7:30 am  

7:00 pm † Zbigniew Karpiński 

Saturday, January 29 - Blessed Virgin Mary; 

7:30 am  

4:00 pm † Stefania Danczuk 

Sunday, January 30 – Fourth Sunday in Ordinary Time; Catholic  

                 Schools Week; 

9:00 am - Dziękczynna, za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,  

                  błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej  

                 Jasnogórskiej dla Jana Augustyńskiego z okazji urodzin 

               - O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i  

                 Świętego Józefa w 23 rocznicę ślubu dla  

                Joli i Krzysia Kłopotowskich 

               † Maria, Mieczysław Bandur 

               † Irena Jabłońska- o miłosierdzie Boże 

               † Danuta Katanowski– o szczęście wieczne 

10:30 am † Uncle Lemuel and Aunt Marcela 

12:00 pm † Ryszard Mazurek- od Polskiej Szkoły im. Generała  

                   Kazimierza Pułaskiego 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Teresa Grochowska 

Anna 

Danuta Merchud 

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. 

Please remember to pray for the souls of all our  

faithful departed, especially 

Prosimy o pamięć w Waszych modlitwach za dusze wszystkich zmarłych, a 

szczególnie za 

Genowefa Kolodziejski 

Franca Torres 

Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May 

they rest in peace. 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju. 

Amen.  



 

Sunday January 17, 2022 …. $ 4290.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 2 Sm 5:1-7, 10; Ps 89:20-22, 25-26;  

                    Mk 3:22-30 

Tuesday: Acts 22:3-16 or 9:1-22; Ps 117:1bc, 2;  

 Mk 16:15-18 

Wednesday: 2 Tm 1:1-18 or Ti 1:1-5; Ps 89:4-5,  

                    27-30; Mk 4:1-20 

Thursday: 2 Sm 7:18-19, 24-29; Ps 132:1-5, 11-14;  

                    Mk 4:21-25 

Friday: 2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17;  

 Ps 51:3-7, 10-11; Mk 4:26-34 

Saturday: 2 Sm 12:1-7a, 10-17; Ps 51:12-17;  

                    Mk 4:35-41 

Sunday: Jer 1:4-5, 17-19; Ps 71:1-6, 15, 17;  

 1 Cor 12:31 — 13:13 [13:4-13];  

                    Lk 4:21-30 

GOD’S LAW 

 Scripture has always held God’s law to 

be the path to human happiness. In today’s first 

reading, Ezra the priest reads the scroll of the 

law to the people returned from exile. They 

weep—then are joyful. Israel’s relationship with 

God had always been defined by how they 

kept and lived God’s law. The author of Psalm 

96 likewise praises the law of God as the source 

of wisdom, joy and enlightenment, purity and 

justice.  

 In his advice to the bickering Corinthians, 

Paul points out that, just as God has made all 

parts of a human body essential for the health 

of the whole, living as “Christ’s body” requires 

that each member be recognized as necessary 

for the good of all. Finally, in Luke’s Gospel Jesus 

claims that the Spirit is sending him to relieve 

human suffering. Like Ezra, he is reading from a 

scroll, proclaiming God’s “law” of mercy to 

those in need. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

PRAYER OF THE WEEK 

Third Sunday in Ordinary Time 

Almighty ever-living God, 

direct our actions according to your good 

pleasure, 

that in the name of your beloved Son 

we may abound in good works. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you  

in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 

 

Reflection question: 

How can I allow God to direct my actions this 

week? 

Collect text from the English translation of The Roman Missal, © 

2010, International Commission on English in the Liturgy Corpora-

tion. All rights reserved. 

Copyright © J. S. Paluch Company, Inc. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Ezra read from the book of the 

law of God to the assembled people. They un-

derstood and accepted the law (Nehemiah 8:2

-4a, 5-6, 8-10). 

Psalm — Your words, Lord, are Spirit and life 

(Psalm 19). 

Second Reading — As the body with its many 

parts is still one body, so it is with Christ  

(1 Corinthians 12:12-30 [12-14, 27]). 

Gospel — While attending worship in the Naz-

arean synagogue, Jesus reads from the prophet 

Isaiah and declares himself to be the fulfillment 

of the prophecy  

(Luke 1:1-4; 4:14-21).  

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. 

Third Sunday in Ordinary Time 

January 23, 2022 

The Spirit of the Lord is upon me,  

 because he has anointed me  

 to bring glad tidings to the poor. 

— Luke 4:18a 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Dzisiejsze pierwsze czytanie mszalne czyni nas świadkami uroczystego zgromadzenia Izraelitów, podczas którego 

zostało odczytane słowo Boga. Przejmujący jest obraz ludu wypełniającego plac przed Bramą Wodną i pozostają-

cego na nim od rana aż do południa. Przejmujący jest widok tych rzesz, których uszy … były zwrócone ku księdze 

Prawa. 

Ezdrasz, ukazawszy ludowi księgę, błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: 

„Amen! Amen!”. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. 

W tym opisie widzimy, w jaki sposób i my winniśmy zbliżać się do słowa Bożego. Modlitewne czytanie, jak wskazuje 

nam tekst z Księgi Nehemiasza, należy rozpocząć od błogosławienia, uwielbienia Tego, który do nas przemówi. 

Kolejnym elementem przygotowującym do owocnego wsłuchiwania się w słowo Pisma Świętego jest wyznanie 

wiary, że usłyszymy w nim samego Boga. Słowo „Amen” jest takim potwierdzeniem otwierającym nas na treści, 

które do nas docierają. Wierząc, oddajemy cześć, chwałę Bogu, uznajemy Jego władzę nad nami. Gest padnię-

cia na kolana, twarzą do ziemi, jest uznaniem wyższości Pana, naszej zależności od Niego. Dopiero po uświadomie-

niu sobie tej prawdy możemy ze skupioną uwagą zatopić się w słuchaniu tego, co mówi do nas Pan – Bóg nasz. 

Izraelici wyznali swoją wiarę w prawdę zawartą w czytanym słowie. A jak jest z nami? Czy wierzymy i czynem po-

twierdzamy swą wiarę, że Bóg żywy przemawia do nas w swoim słowie? 

Dla Izraelitów dzień słuchania Bożego Prawa był świętem – radosnym świętem. A dla nas? 

Komentarz do psalmu 

Psalmista zwraca się do Boga: Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. Czy ja również uznaję Boga za mojego Zbaw-

cę, za Tego, na którym mogę oprzeć moje życie jak na skale? 

Warto, chociaż czasami, zadać sobie pytanie, kiedy bez niebezpieczeństwa obłudy czy jakiejś pobożnej, ale nie-

prawdziwej pozy będziemy mogli posłużyć się zawołaniem psalmisty. To wyznanie jest zwieńczeniem wcześniej-

szych wersetów. Świadczą one o tym, że wypowiadający je, odkrył w Prawie Pańskim swoją drogę, że w przykaza-

niu Pana odnalazł dla siebie światło i źródło radości. Co więcej, rozważając je i zachowując, doznaje pokrzepienia 

i uczy się prawdziwej mądrości. Jednym słowem, Prawo Pańskie jest dla psalmisty źródłem błogosławieństwa. Jeśli 

tak będzie i z nami, wtedy Pan rzeczywiście stanie się dla nas Opoką i Zbawicielem. 

Komentarz do drugiego czytania 

Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mszalnym przypomina nam prawdę, że jesteśmy jednym ciałem – Ciałem 

Chrystusa. Długi passus z Pierwszego Listu do Koryntian uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem po-

trzebni. Przypomina, o czym często zapominamy, że nasza wzajemna więź nie jest uzależniona od wielkiej – po 

ludzku – wartości konkretnej osoby. Apostoł i tu dostrzega paradoks Ewangelii, która ukazuje doniosłość, sens, zna-

czenie tego, co małe, słabe, wzgardzone. 

Ważne jest również, i to mocno uświadamia nam skrócona wersja czytania, iż liczni stanowimy jedność. Wobec 

starania Kościoła, aby ta prawda nie umknęła naszej uwadze, zadajmy sobie trud, by odnaleźć źródło tej jedno-

ści. Jesteśmy wszakże do niej wezwani przez samego Chrystusa, który zechciał być z nami jedno, na podobieństwo 

winnego krzewu i jego latorośli (J 15, 1-6). A zatem skąd pochodzi nasza jedność? Z jednego, powiedziałabym Je-

dynego Ducha, którego otrzymaliśmy we chrzcie świętym. Nasza jedność, nasza zdolność do trwania w niej, do 

przyjmowania siebie nawzajem, nie pochodzi z nas. Ona jest wyraźnym darem Boga. To Duch, który nas ożywia i 

uświęca, sprawia, że dostrzegamy w bliźnich nasze członki. To Duch, który w nas jest, sprawia ten cud zjednocze-

nia. Duch w nas jest. Ale czy my w Nim trwamy? 

Komentarz do Ewangelii 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. 

O jakim „dziś” mówi nam Chrystus? Wróćmy do początku odczytanej przed chwilą perykopy ewangelicznej. Święty 

Łukasz wyznaje: postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil (…) abyś się mógł przeko-

nać o całkowitej pewności nauk. Tymi słowami wskazuje, jak ogromne znaczenie ma poznawanie Jezusa: Jego 

życia, Jego Osoby. Wtedy, gdy odnajdziemy w Chrystusie Tego, który kierowany Duchem Miłości, Jego mocą 

wkracza w nasze życie, będziemy mogli dostrzec prawdę o Jego zbawczym działaniu w nas. Poznanie Jezusa sta-

nie się i dla nas dobrą nowiną, która ubogaci nasze życie, nasze wnętrze nieprzebranymi bogactwami. Poznanie 

Jezusa uwolni nas z więzów uniemożliwiających nam kroczenie w wolności. Poznanie Jezusa otworzy nasze oczy, 

byśmy prawdziwie zobaczyli obfitość łask, którymi Pan obdarza nas każdego dnia. 

Słowa Jezusa z synagogi w Nazarecie spełnią się, gdy w szczerości i z pełnym zaangażowaniem zaczniemy pozna-

wać Jego życie, Jego osobę. 

Komentarze zostały przygotowane przez s. Ewę Marię od Męki Pańskiej OCD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie, 

 

Pragniemy zaprosić każdego z Was do udziału w spotkaniu online z księdzem biskupem 

Kevin Birmingham i księdzem biskupem Mark Bartosic oraz przedstawicielami księdza kardy-

nała Błażeja Cupich’a. W czasie tego spotkania zostaniemy poinformowani o planach do-

tyczących przyszłości naszej parafii. Spotkanie odbędzie się w środę, 26 stycznia, o godzinie 

20:00. W spotkaniu można wziąć udział poprzez stronę internetowa 

www.renewmychurch.org/announcements, gdzie należy się wcześniej zarejestrować. Link 

można znaleźć w biuletynie parafialnym, na oficjalnej stronie internetowej naszej parafii jak 

również na parafialnym Facebook’u. Prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii. 

 

 

Dear Parishioners, 

 

 

  

We are pleased that Bishop Mark Bartosic and Bishop Kevin Birmingham, the regional bish-

ops and Cardinal Cupich’s representatives to our region of the archdiocese, will be with us 

on Wednesday, January 26, at 8:00pm, to join us in prayer and share an important update 

on the future of our parishes. This will be held online. Please go 

to   www.renewmychurch.org/announcements for details about how to access the meet-

ing from your computer or smartphone. 

  

 

http://www.renewmychurch.org/announcements
http://www.renewmychurch.org/announcements


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

January 30, 2022 

Saturday, January 29 

4:00 pm Karen Pabich 

 

Sunday, January 30 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Mary Zukowski 

12:00 pm Danuta Stepkowski 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

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 

Wszystkich którzy robią zakupy przez Internet na Amazon zapraszamy do 

wsparcia naszej parafii poprzez wybranie na Amazon Smile akcji 

charytatyw nej na rzecz Kościoła Świętej Rozalii. Więcej informacji 

można uzyskać na stronie internetowej naszej parafii lub tez w naszym 

biurze parafialnym. 

 Przypominamy i zachęcamy do zapisywania się do parafii, aby uniknąć 

nie potrzebnych komplikacji w przygotowaniu do sakramentów. Więcej 

informa cji można otrzymać w biurze parafialnym.   

ANNOUNCMENTS 

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 information can be found on parish 

website or in our parish office. Thank you for your support! 

We would like to kindly remind you to register as a parishioner of Saint 

Rosalie if you haven't done so yet. This is to avoid any obstacles later 

while preparing for sacraments. You can register with our office during 

office hour.  
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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

(C
S

T
 2

11
79

90
-7

0)

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.




