


 
 
 

 

Monday, March 7 - Ss. Perpetua and Felicity 

7:30 am † Saint Rosalie Society 
Tuesday, March 8 - St. John of God, Religious 

7:30 am - For all Parishioners  
Wednesday, March 9 - St. Frances of Rome, Religious  

7:30 am † Rozalia Kychma 
Thursday, March 10 -  

7:30 am † Maria Mieczykowska i syn Stanisław 
Friday, March 11 - Abstinence  

7:30 am – God’s blessing and good health for Cecylia, on her  

                  birthday 

7:00 pm – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisława  

                  Zachemskiego z okazji urodzin 

Saturday, March 12 - 

7:30 am  

4:00 pm  

Sunday, March 13 - Second Sunday of Lent 

9:00 am - O zdrowie dla Stanisława  

               - Dziękczynna, za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, 

                 Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla  

                 Krystyny z okazji 70 urodzin 

               - O zdrowie dla Zenobii Milewskiej z okazji urodzin 

               - Adam Brożek- z okazji 85 urodzin, o zdrowie i Boże  

                 błogosławieństwo 

               - O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Heleny Recko  

                 z okazji urodzin 

               † Irena Jabłońska- o miłosierdzie Boże 

               † O spokój duszy dla zmarłej w Polsce Stanisławy Kościuch 

10:30 am – God’s blessing, protection and good health upon  

                    Ninfa Acuna 

12:00 pm – O wypełnienie się Woli Bożej dla Ojców Paulinów i  

                    parafii Świętej Rozalii 

Welcome new parishioners 

 Witamy nowych parafian:  

Wieslaw i Stanislawa Sopala 

Father Marcin & Father Dominik 

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. 



Sunday February 27, 2022 …. $ 3991.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

Monday: Lv 19:1-2, 11-18; Ps 19:8-10, 15;  

 Mt 25:31-46 

Tuesday: Is 55:10-11; Ps 34:4-7, 16-19; Mt 6:7-15 

Wednesday: Jon 3:1-10; Ps 51:3-4, 12-13, 18-19;  

 Lk 11:29-32 

Thursday: Est C:12, 14-16, 23-25; Ps 138:1-3,  

                    7c-8; Mt 7:7-12 

Friday: Ez 18:21-28; Ps 130:1-8; Mt 5:20-26 

Saturday: Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 7-8;  

 Mt 5:43-48 

Sunday: Gn 15:5-12, 17-18; Ps 27:1, 7-9, 13-14; 

 Phil 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1];  

                    Lk 9:28b-36 

Jesus was led by the Spirit into the desert for for-

ty days, and then the devil tested him. Moses 

and the Israelites had been in the desert for for-

ty years before being led to the land of milk 

and honey. There were times when they called 

out to God, sure that, as Saint Paul wrote to the 

Romans, “everyone who calls on the name of 

the Lord will be saved.” We sometimes spend 

time in the desert as well. Not a literal desert 

most of the time, but a desert in which it seems 

difficult to perceive God’s presence, times 

when we face difficulty and are tempted to 

leave God’s ways behind. On this First Sunday 

of Lent, Jesus shows us what to do in these mo-

ments: stand firm and trust in God. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

IN THE DESERT READINGS FOR THE WEEK 

TODAY’S READINGS 
 

 
 

 

First Reading — The Israelites show their faith by 

offering the LORD first fruits of the products of 

their new land (Deuteronomy 26:4-10). 

Psalm — Be with me, Lord, when I am in trouble  

(Psalm 91). 

Second Reading — All who express faith in the 

risen Christ and confess that he is Lord will be 

saved  

(Romans 10:8-13). 

Gospel — Jesus was led into the desert by the 

Spirit and was tempted (Luke 4:1-13).  

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. 

 

 

 

WEEKLY COLLECTION 

First Sunday of Lent 

Grant, almighty God, 

through the yearly observances of holy Lent, 

that we may grow in understanding 

of the riches hidden in Christ 

and by worthy conduct pursue their effects. 

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: 

What Lenten observances do I intend to keep 

this year? 

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. 

PRAYER OF THE WEEK 

First Sunday of Lent                                                

March 6, 2022 

The word is near you,                                             

in your mouth and in your heart. 

— Romans 10:8 



The Saint  

Rosalie Society    
   

Holy mass for our beloved deceased 

from  Saint Rosalie Society is celebrated every 

first  Monday of each month at 7:30 am.   

Msza Święta za zmarłych z Saint Rosalie Society 

jest sprawowana w każdy pierwszy poniedzia-

łek miesiąca o godzinie 7:30 am. 

 

 

Deceased members of Krystyna  Radwan 

& Janusz Sadelski Family   

Joseph DiCiaula & Deceased members of Joe 

& Elaine’s Family 

Michael Santucci & deceased members of   

Anna’s and Michael’s Family  

 

Francesco Cesario & deceased members of 

Francesco’s and Anna’s Family  

James Mahon & Thomas Scanlon  

Norbert Pabich  

Stefania Danczuk  

Pasquale DiBenedetto & deceased members 

of Pasquale’s and Caterina’s                     

DiBenedetto Family 

Ropski & Parat Families  

Ruth Kohlin 

Frank Luporini 

Daniel & Isola Luporini 

Andrew & Mary Bobor 

Kluza Family 

Michael Patrick Kloc 

 

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.  

ANNOUNCMENTS 

Our second collection this week is designated to-

wards the Building Fund. 

To ensure diligent and dignified preparation for the 

joyful celebration of our Lord's Resurrection, we invite 

our parishioners and guests to participate in the Sta-

tions of the Cross every Friday at 5:00 pm. Stations of 

the Cross in Polish will be held every Friday 

at 6:30 pm.  

Throughout the entire Season of Lent the rule of ab-

stinence from meat on Fridays is binding upon Cath-

olics aged 14 and onwards. During this time, we are 

also called to seek the Lord in prayer by reading Sa-

cred Scripture; we serve by giving alms; and we 

practice self-control through fasting. We are called 

not only to abstain from luxuries during Lent, but to a 

true inner conversion of heart as we seek to follow 

Christ’s will more faithfully. We recall the waters of 

baptism in which we were also baptized into Christ’s 

death, died to sin and evil, and began new life in 

Christ.   



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Księga Powtórzonego Prawa składa się z mów Mojżesza, kierowanych do pokolenia Izraelitów, które mia-

ło wejść do Kanaanu, ziemi obiecanej przez Boga, krainy mlekiem i miodem płynącej, celu wielu lat 

zmagań i tułaczki przez pustynię. Przywódca ludu wybranego przypominał, kim są Izraelici i skąd pocho-

dzą. Tłumaczył sens praw nadanych przez Jahwe na Synaju, motywował do kochania i oddawania czci 

jedynemu Bogu, ponieważ od Niego płynie prawdziwe błogosławieństwo i życie. Dzisiejsza perykopa, 

rozpoczynająca pierwszy tydzień Wielkiego Postu, ma przypominać, że zasady wyłożone przez Mojżesza 

nie straciły swojej aktualności. 

Temat czytanego fragmentu dotyczy sposobu składania ofiary dziękczynnej za wybawienie i dary otrzy-

mane od Boga. To, co Izraelita miał przynieść, to były pierwociny, czyli pierwsze plony ziemi, którą upra-

wiał i wypowiedzieć określone słowa. 

W dzisiejszych czasach zdecydowana mniejszość uprawia ziemię i nie w tym jest sens, ale żeby wszystko, 

co zaczynam, każdy dzień, każdą czynność, i to kim jestem dzisiaj, powierzyć Bogu. Warto podkreślić, że 

doskonałość ofiary wynika z pierwszeństwa a nie z doskonałości jako cechy przyniesionego daru. Kiedy 

możemy ofiarować bardzo niewiele, dając z hojnością, jako pierwociny, nasza ofiara będzie przyjęta. 

Lecz nie tylko ofiara jest ważna. Istotne są słowa, które autor księgi nakazuje wypowiadać. Są to słowa 

przepojone wiarą: że jestem pielgrzymem, mam świadomość własnego zniewolenia, potrzebuję wyba-

wienia i jedynie Bóg ma moc przywrócenia wolności i obdarowania wszelką obfitością. Ofiara wtedy jest 

pełna, kiedy składając dar wiem i potwierdzam słowem: Komu i za co ją składam. 

Komentarz do psalmu 

Lwy, smoki, węże i żmije; wszelkiego rodzaju trudności i strachy są stałym elementem życia. Często, w na-

szym odczuciu są tak „straszne”, że paraliżują jakiekolwiek działania. I choćby cały świat mówił dasz ra-

dę, wiem, że to niemożliwe. Oddając się pod opiekę Boga, kłopoty nie znikają jak za dotknięciem czaro-

dziejskiej różdżki, ale otrzymujemy siły, by się z nimi zmierzyć. Pomoc Boga jest skuteczna, jeśli Jego Słowa 

są dla mnie ważne. Kiedy potrafię zaufać, nawet wówczas, gdy nie wszystko jest zrozumiałe. 

Jednak Bóg oczekuje pewnej aktywności z naszej strony: wzywania, poznawania, przylgnięcia do Jego 

Słowa. 

Czy wierzę w Jego Słowo bezgranicznie i wyruszam w drogę, opuszczając rzeczy i ludzi dających złudne, 

jedynie, poczucie bezpieczeństwa? 

Komentarz do drugiego czytania 

Co mówi Biblia o Bogu-Słowie? O Słowie, które wszystko stworzyło, Słowie, którego się słucha. Jest Miło-

ścią, prawem rządzącym Jego światem. Jest niewidzialny, bo nie można miłości jak przedmiotu postawić 

na biurko, obejrzeć pod mikroskopem, zbadać papierkiem lakmusowym i ogłosić: oto miłość. 

A jednak Bóg jest, jak mówi Biblia, małym ziarnkiem ukrytym w głębi, blisko naszych serc. Tam karmi i 

ogrzewa duszę, by rosła i stała się widoczna. Pierwszymi, którzy usłyszeli i uwierzyli Słowu, byli Izraelici. Wia-

ra Maryi, „córki Izraela”, była tak wielka, że Słowo mogło stać się Ciałem. Bóg stał się widoczny dla 

wszystkich. Każdy, kto chce słuchać Słowa, może odkrywać Je we własnym sercu i czynami pokazywać 

światu. 

Komentarz do Ewangelii 

W życiu Jezusa jest wiele momentów, kiedy udawał się na pustynię, aby nikt i nic nie zakłócało Mu modli-

twy, spotkania z Bogiem. Pustynia jednocześnie fascynuje i budzi grozę, ale przede wszystkim jest czasem 

darowanym. Przeczuwali to wszyscy, którzy śladami swego Pana oddalali się od wspólnoty i udawali na 

„pustkowie”, by szukać Boga. 

Jeśli ten czas jest dostatecznie długi, w naturalny sposób pojawi się głód. Zatęsknimy za świeżym chle-

bem i owocami, przyjaciółmi, prysznicem i wygodnym łóżkiem, pracą i pasjami, które pozostawiliśmy, bo-

gactwem, jakiekolwiek by ono nie było, władzą, bo zwykle gdzieś jakąś mamy. 

Jezus pokazuje, że ponad wszystkimi ważnymi ziemskimi sprawami jest Ktoś doskonalszy i ważniejszy. To 

Jego Ojciec, z którym spotykał się na pustyni. 

Przez okres Wielkiego Postu pozwólmy sobie choć na chwilę udać się na „miejsce pustynne”, by w odda-

leniu od codziennych zajęć spotkać Boga. 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

March 13, 2022 

Saturday, March 12 

4:00 pm Jim Mapes 

Sunday, March 13 

9:00 am Katarzyna Torres 

10:30 am Mary Zukowski 

12:00 pm Danuta Stepkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As we enter this Lenten Season, we invite all our 

parishioners and guests to come and support 

the youth of the Neocatechumenal Way at 

Saint Rosalie as they fundraise for a once in a 

lifetime pilgrimage to the Holy Land this sum-

mer. They will be selling Krispy Kreme donuts af-

ter all Masses the weekend of March 19th and 

20th for only $12 per dozen. This is a perfect, 

sweet way to celebrate St. Joseph’s Day. As al-

ways, our youth of the Neocatechumenal Way 

thank you for your support and prayers. 

Wkraczając w okres Wielkiego Postu, zaprasza-

my wszystkich naszych parafian oraz gości, aby 

wsparli młodzież z Drogi Neokatechumenalnej z 

naszej parafii, która zbiera fundusze na jedyną 

w swoim rodzaju pielgrzymkę do Ziemi Świętej 

zaplanowaną na lipiec tego roku. Młodzież bę-

dzie sprzedawać pączki Krispy Kreme po wszyst-

kich Mszach Świętych w weekend 19 i 20 marca 

za jedyne $12 za tuzin. To doskonały, słodki spo-

sób na uczczenie Dnia Świętego Józefa. 



 
 
 
 
 
 

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 

Dominik Libiszewski                                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 

W tym tygodniu druga taca przeznaczona jest na Fundusz Remontowy naszej 

Parafii. Dziękujemy za Waszą hojność! 

Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi w przyszłą niedzielę 6 lutego po Mszy 

Świętej o godzinie 12:00 pm. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Róż              

Różańcowych.  

Okres Wielkiego Postu powinien być czasem modlitwy, postu i jałmużny abyśmy 

mogli prawdziwie się nawrócić. Pokuta powinna polegać na umartwianiu ciała i 

żarliwej modlitwie oraz na czynach chrześcijańskiej miłości: jałmużnie, przebacze-

niu i pojednaniu. Praktyki te powinny pomóc nam w odpowiednim przygotowa-

niu do Świat Zmartwychwstania Pańskiego poprzez odnowienie w nas postawy 

chrzcielnej, czyli odwrócenie się od zła i zwrócenie się całym sercem ku Bogu. 

Katolicy, którzy ukończyli 14 rok życia zobligowani są do powstrzymania się od 

spożywania pokarmów mięsnych w każdy piątek Wielkiego Postu. Serdecznie 

zapraszamy i zachęcamy, aby w pełni wykorzystać nadchodzący okres Wielkie-

go Postu.  

Aby sumiennie i godnie przygotować się na radosne świętowanie Zmartwych-

wstania Pańskiego zachęcamy naszych parafian oraz gości do uczestnictwa w 

Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale będą śpiewane w każdą nie-

dzielę po Mszy Św. o godzinie 12:00 pm. Natomiast Droga Krzyżowa będzie spra-

wowana w każdy piątek o godzinie 6:30 pm.   



512081 St Rosalie Church             www.jspaluch.com                                                       For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

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.

$99
Installation*

*Does not include cost of material. Expires 3/31/22.

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 3/31/2022.

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.


