


 
 
 

 

Monday, March 14 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, March 15  

7:30 am – God’s blessing and good health upon Aniela  

                  Smorczewska on her birthday  
Wednesday, March 16  

7:30 am †  Joseph Russo 
Thursday, March 17 - St. Patrick, Bishop 

7:30 am †  Maria Mieczykowska i syn Stanisław 
Friday, March 18 - St. Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor of  

                  the Church; Abstinence  

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

                  birthday 

7:00 pm – O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki  

                  Bożej Jasnogórskiej dla Ojca Tadeusza Olzackiego  

                  z okazji urodzin 

Saturday, March 19 - St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary 

7:30 am – God’s blessing, protection and good health upon  

                  Patricia on her birthday 

4:00 pm †  Tomasz Koniecko- anniversary of his birthday 

Sunday, March 20 – Third Sunday of Lent 

9:00 am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz wszelkie łaski  

                 dla Mamy Ewy z okazji urodzin  

               - O zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha  

                 Świętego oraz opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej dla Julci  

                 Bochenek z okazji 6 urodzin 

               - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy z okazji  

                  urodzin 

               - O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Heleny Rećko  

                 z okazji urodzin 

               † Irena Jabłońska- o miłosierdzie Boże 

               † Józef Gal 

               † Józef Grzybek- o łaskę nieba  

               † Tadeusz Kolszub- o szczęście wieczne w 7 rocznicę   

                  śmierci 

               † Stefania, Franciszek, Hubert, Helena, Antoni Kolbusz 

               † Beata Kowalski- o miłosierdzie Boże i radość nieba  

                  w 1 rocznicę śmierci 

10:30 am † Józef Kaleta and his parents 

                 † Zofia, Jan Kozak 

12:00 pm † Tomasz Koniecko- na pamiątkę urodzin 

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 March 6, 2022 …. $ 4073.00 

The Building Fund ……...… $1846.00 

Aid for Eastern and Central Europe                 

March 2, 2022 ……..…….. $1949.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR 

YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS 

YOU. 

 

Monday: Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11, 13;  

                    Lk 6:36-38 

Tuesday: Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21,  

                   23; Mt 23:1-12 

Wednesday: Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 14-16;  

 Mt 20:17-28 

Thursday: Jer 17:5-10; Ps 1:1-4, 6; Lk 16:19-31 

Friday: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Ps 105:1 

                   6-21; Mt 21:33-43, 45-46 

Saturday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 89:2-5, 27,  

                   29; Rom 4:13, 16-18, 22;  

                   Mt 1:16, 18-21, 24a or Lk 2:41-51a 

Sunday: Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103:1-4, 6-8, 11; 

 1 Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9 

 Alternate readings (Year A):  

 Ex 17:3-7; Ps 95:1-2, 6-9;  

                   Rom 5:1-2, 5-8;  

                   Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42] 

Have you ever had a glimpse of God? Perhaps 

you perceived God’s presence in a quiet mo-

ment of prayer, a tender conversation with a 

loved one, or a difficult situation that was re-

solved unexpectedly. Peter, James, and John in 

today’s Gospel were given a glimpse of Christ’s 

glory on the mountain, as Jesus was transfig-

ured before them. Abram put his faith in God 

and saw God’s power in a wondrous sign of 

covenant love. We have the promise of eternal 

life with God in heaven. This promise brings with 

it responsibility, as people who are called to live 

as Christ’s very own in the world. Lent is the per-

fect time to resolve to listen more attentively to 

the Lord and follow God’s ways, assured that in 

doing so, we put our faith in the one, true, and 

faithful God. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

A GLIMPSE OF GOD READINGS FOR THE WEEK 

TODAY’S READINGS 
 

 
 

 

First Reading — The Lord made a covenant with 

his faithful servant, Abram, saying, “To your de-

scendants I give this land” (Genesis 15:5-12, 17-

18). 

Psalm — The Lord is my light and my salvation  

(Psalm 27). 

Second Reading — We await the Lord Jesus, 

who will change us to conform with his glorified 

body (Philippians 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1]). 

Gospel — Peter, James, and John witness the 

transfiguration of Jesus on the mountain (Luke 

9:28b-36).  

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 

PRAYER OF THE WEEK 

Second Sunday of Lent 

O God, who have commanded us 

to listen to your beloved Son, 

be pleased, we pray, 

to nourish us inwardly by your word, 

that, with spiritual sight made pure, 

we may rejoice to behold your glory. 

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 be more attentive to God’s word? 

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 

Second Sunday of Lent 

March 13, 2022 

The LORD is my light and my salvation;  

 whom should I fear? 

— Psalm 27:1 



ANNOUNCMENTS 

To ensure diligent and dignified preparation for 

the joyful celebration of our Lord's Resurrection, 

we invite our parishioners and guests to partici-

pate in the Stations 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 

abstinence from meat on Fridays is binding up-

on Catholics aged 14 and onwards. During this 

time, we are also called to seek the Lord in 

prayer by reading Sacred Scripture; we serve 

by giving alms; and we practice self-control 

through fasting. We are called not only to ab-

stain from luxuries during Lent, but to a true in-

ner 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.   

R O Z W AŻ ANIA  D O  C Z YT AŃ  

Wrogowie krzyża Chrystusowego to nie tylko 

niewierzący, ale także ci spośród wierzących, 

którzy myślą jedynie o rzeczach ziemskich. A 

przecież mamy zmierzać do celu, do nagrody w 

górze, do której zostaliśmy powołani przez Boga 

w Chrystusie Jezusie. Nasza bowiem wieczna 

ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy po-

wrotu Zbawiciela, który przemieni nasze śmier-

telne ciała w ciała pełne chwały, podobne do 

Jego zmartwychwstałego ciała. Jezus to uczyni 

tą mocą, którą może wszystko uczynić. 

Marek Ristau 

 

 

 

PROMIENIOWAĆ SZCZĘŚCIEM NA 

WIDOK BOGA 

Nieodmiennie zadziwiać nas powinna ta nie-

złomna wola Jezusa, by wyruszać na poszuki-

wanie miejsc, w których spotka swego Ojca. W 

żyznej Galilei, na pięknych, obfitujących w wo-

dę i żywność równinach można by wygodnie 

ułożyć sobie życie, stworzyć bezpieczne schro-

nienie, w którym niczego by nie brakowało. Je-

zus jednak czuje wezwanie na wysoką i samot-

ną górę. Odchodzi z tej strefy komfortu, w której 

zaspokojone są wszystkie ludzkie potrzeby. 

Wszystkie poza tą jedną, najważniejszą: potrze-

bą spotkania z Bogiem. Dla jednej takiej chwili 

warto się długo wspinać. Warto pozostawić za 

sobą przyjemny cień i chłodne źródła. Rozświe-

tlone oblicze Jezusa to nie tylko widoczny znak 

Jego chwały, lecz także obraz głębokiego 

szczęścia, którego doświadcza w spotkaniu z 

Ojcem. 

 

 

Panie Jezu, niechętnie pozostawiam cały mój 

świat. Jeśli jednak ukażesz mi swoje święte Obli-

cze, nic już nie będzie dla mnie piękne i pocią-

gające. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

 

Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022 o. 

Michał Legan OSPPE Edycja Świętego Pawła 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Tekst dzisiejszego czytania to fragment rozmowy Abrama z Bogiem, chwilę po tym jak dzięki Bożej po-

mocy udało mu się uwolnić z niewoli swojego bratanka Lota. Choć Abram doświadczył mocy i potęgi 

Boga, to jego serce cały czas trapiła myśl o tym, że nie ma potomka, a więc, że Boże błogosławień-

stwo jest mu dalekie. 

Do Abrama znajdującego się w takim stanie ducha przychodzi ze swoją obietnicą Pan, mówiąc: Two-

je potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Okazuje się, że Bóg jest blisko jego trosk. W tym 

miejscu rozpoczyna się droga heroicznej wiary Abrama, bowiem uwierzył w obietnicę praktycznie nie-

możliwą do zrealizowania, zawierzył Bogu „w ciemno”. A ponieważ było to sprawiedliwe w oczach 

Bożych, to oprócz licznego potomstwa otrzymał również obietnicę wspaniałego kraju na własność. 

Słowa Boże zostają potwierdzone w obrzędzie zawartego przymierza. Porozcinane zwierzęta to ofiara, 

która dopełnia i potwierdza umowę. Zwróćmy jednak uwagę, że pomimo Bożej interwencji oraz hero-

icznego aktu wiary Abram w dalszym ciągu tkwi w swoich życiowych ciemnościach: zapadał zmrok, 

ogarnął go lęk, a jego czujność została przyćmiona przez sen. Tak dzieje się również w naszym życiu. 

Są momenty piękne, radosne, kiedy nasza wiara rozkwita, Bóg jest bliski. Ale przez naszą nieuwagę i 

słabą naturę możemy oddalić się od Niego i pogrążyć w ciemności oraz lęku. 

Wszechmogący Bóg nie odwraca się od nas. Stale zabiega o relację z nami. Zrobi wszystko, aby przy-

mierze wciąż trwało, aby dotrzymać danego słowa. Życiowa ciemność to nie koniec wszystkiego. To 

dopiero początek radykalnej interwencji zawsze wiernego Boga w Twoim życiu. 

Komentarz do psalmu 

Tekst dzisiejszego psalmu zwraca naszą uwagę na kwestię dialogu z Bogiem. Modlitwa chrześcijanina 

to odpowiedź na pragnienie Boga, który chce być aktywnym towarzyszem życiowych wydarzeń. Psal-

mista mówi do Boga, dzieli się swoimi przeżyciami, wyznaje Mu wiarę oraz pokładaną nadzieję. Wzy-

wa Go także na pomoc w trudnościach i niebezpieczeństwach. Taka też powinna być nasza modli-

twa, tzn. szczerym i ufnym opowiadaniem Panu o sprawach naszego serca. Jednak tak fundamental-

ny aspekt wiary jest często przez nas zapominany, a modlitwa staje się przykrym obowiązkiem lub tylko 

wymuszoną gadaniną. 

Komentarz do drugiego czytania 

W naszym codziennym wędrowaniu winniśmy nieustannie pamiętać: Nasza ojczyzna jest w niebie! 

Dlatego tak jak człowiek przebywający na obczyźnie wraca do swojej ojczyzny wspomnieniami, kulty-

wując rodzinne zwyczaje, tęskniąc za miejscami i ludźmi, tak i my - chrześcijanie - winniśmy nieustannie 

tęsknić za niebem, myśleć o niebie i sprawach Bożych, wprowadzać na ziemi Boże, niebieskie zwycza-

je i tradycje. Wtedy wierny danemu słowu i otwarty na dialog Bóg przeprowadzi nas przez życie, a 

każdy dzień będzie trwaniem w Jego obecności, aż do czasu Jego powtórnego przyjścia. 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na modlitwę. Jezus wraz ze swoimi uczniami wychodzi na 

górę, aby się modlić. W Biblii góra to miejsce spotkania ziemi z Niebem, człowieka z Bogiem. Każda 

nasza modlitwa to wyjście na górę, by spotkać Pana. 

Ta górska wyprawa wiąże się z pewnym trudem. Napotykamy różne przeciwności, trzeba też pokonać 

lęk. Jednak należy podejmować odważne decyzje, a mając przed oczami cel, nie poddawać się. 

Tak samo jest na modlitwie. Trzeba pokonać wiele rozproszeń i trudności. Musimy znaleźć czas. Na-

szym celem jest Bóg, dlatego pomimo upadków, niepowodzeń nie rezygnujmy z dalszej wspinaczki. 

Warto zadać sobie dziś pytanie: co wnosi do mojego życia modlitwa? Czy ona mnie przemienia? Czy 

jestem wytrwały? Przypomnijmy sobie również owoce naszej modlitwy. Za co w sposób szczególny 

chcemy podziękować Panu? Wpatrzeni w przemienione oblicze Chrystusa prośmy Go, by przemieniał 

nasze serca. 

Komentarze zostały przygotowane przez diakona Przemysława Misiora alumna VI roku WSDDW-P 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

March 20, 2022 

Saturday, March 19 

4:00 pm Karen Pabich 

Sunday, March 20 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Krzysztof Sak 



 
 
 
 
 
 

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, 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 

Okres Wielkiego Postu powinien być czasem modlitwy, postu i jałmuż-

ny abyśmy mogli prawdziwie się nawrócić. Pokuta powinna polegać 

na umartwianiu ciała i żarliwej modlitwie oraz na czynach chrześcijań-

skiej miłości: jałmużnie, przebaczeniu i pojednaniu. Praktyki te powin-

ny pomóc nam w odpowiednim przygotowaniu do Świat Zmartwych-

wstania Pańskiego poprzez odnowienie w nas postawy chrzcielnej, 

czyli odwrócenie się od zła i zwrócenie się całym sercem ku Bogu. Ka-

tolicy, którzy ukończyli 14 rok życia zobligowani są do powstrzymania 

się od spożywania pokarmów mięsnych w każdy piątek Wielkiego Po-

stu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, aby w pełni wykorzystać 

nadchodzący okres Wielkiego Postu.  

Aby sumiennie i godnie przygotować się na radosne świętowanie 

Zmartwychwstania Pańskiego zachęcamy naszych parafian oraz go-

ści do uczestnictwa w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Ża-

le będą śpiewane w każdą niedzielę po Mszy Św. o godzinie 12:00 pm. 

Natomiast Droga Krzyżowa będzie sprawowana w każdy piątek o go-

dzinie 5:00 pm po angielsku i o 6:30 pm po polsku. 
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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.

$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.


