


 
 
 
 

 

 

Monday, May 2 - St. Athanasius, Bishop and Doctor of the Church 

7:30 am † Saint Rosalie Society 

7:00 pm † Alojzy i Anna Tułacz 
Tuesday, May 3 - Ss. Philip and James, Apostles 

7:30 am - For all Parishioners 

7:00 pm † Władysław Gwóźdź 
Wednesday, May 4  

7:30 am – Thanksgiving to the Blessed Virgin Mary and heavenly  

                  Father, with a request for a good health of the body  

                  and spirit for Jan and his family 

7:00 pm † Anna i Jan Hanek 
Thursday, May 5 - National Day of Prayer; First Thursday  

7:30 am † Maria Mieczykowska & her son Stanisław 

7:00 pm – O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Święte 

                  go oraz opiekę Matki Bożej dla Keven z okazji 11 urodzin 
Friday, May 6 - First Friday  

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

                  Father Jerzy Maj on his birthday 

7:00 pm † Katarzyna i Bartłomiej Golik 

Saturday, May 7 - First Saturday; 

7:30 am – God’s blessing and protection of the Blessed Virgin Mary 

                  upon Maya Jarosz on her 18th birthday 

4:00 pm † Theresia & Franz Eberhardt- from daughter and family 
Sunday, May 8 – Fourth Sunday of Easter; Mother’s Day;  

                  World Day of Prayers for Vocations 

9:00 am – O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  

                  Jasnogórskiej oraz potrzebne łaski dla Justyny Bochenek 

                  z okazji urodzin 

               - O łaskę umocnienia w wierze dla Damiana 

               - O łaskę powrotu do Kościoła dla Nicole  

               - O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Stanisława Pyska z  

                  okazji imienin 

               † Józef Grochowski 

               † Maria Oliwa- w 5 rocznicę śmierci 

               † Henryk, Helena Oliwa- o życie wieczne 

               † Tomasz, Waleria, Władysław Ligenza 

               † Dariusz Kłyk- o życie wieczne 

               † Wanda i Antoni Klima 

               † Aniela Pałka- w 6 rocznicę śmierci 

               † Tomasz Misiąg 

               † Stanisław Kesik 

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

                    Firma and Patricia on Mother’s Day 

                 † Nicola & Domenica Santucci, requested by Anna 

                 † Nunziatina & Philomena DiCristofano 

12:00 pm † Monika, Władysław i Stanisław Sawicki- o  

                    szczęście wieczne 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Victoria Ojrzynski 

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 

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 

Daniel Jarosz                   PO1, USN 

May God protect them and return 

them safely to their families. 



WEEKLY COLLECTION 

Sunday April 24, 2022 …. $ 3728.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR 

YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS 

YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Acts 6:8-15; Ps 119:23-24, 26-27, 29-30;  

 Jn 6:22-29 

Tuesday: 1 Cor 15:1-8; Ps 19:2-5; Jn 14:6-14 

Wednesday: Acts 8:1b-8; Ps 66:1-3a, 4-7a;  

                    Jn 6:35-40 

Thursday: Acts 8:26-40; Ps 66:8-9, 16-17, 20;  

 Jn 6:44-51 

Friday: Acts 9:1-20; Ps 117:1bc, 2; Jn 6:52-59 

Saturday: Acts 9:31-42; Ps 116:12-17; Jn 6:60-69 

Sunday: Acts 13:14, 43-52; Ps 100:1-3, 5;  

 Rv 7:9, 14b-17; Jn 10:27-30 

GOD’S OVERFLOWING KINDNESS 

 The superabundance of God’s kindness 

ties all of today’s readings together. Especially 

when life overwhelms us, the Lord provides all 

we need, and then some. In the Acts of the 

Apostles, Peter takes the lead when facing the 

Sanhedrin. We might expect the man who de-

nied Jesus to crumble under the imposing glare 

of the high priest. Instead, the Holy Spirit helps 

him testify to his faith in Jesus Christ. What Peter 

had lacked before, courage and conviction, 

God provides in abundance. Similarly, today’s 

Gospel shows Jesus providing a surplus of fish for 

the disciples. They have no luck fishing until the 

Lord intercedes. Jesus supplies an almost ridicu-

lous number of fish, and he cooks it for them, 

too. As our reading from Revelation affirms, the 

overflowing riches of God require constant 

praise. Countless creatures—“everything in the 

universe”—cry out to honor the Lord, forever 

and ever. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Brought before the Sanhedrin, 

the apostles give witness to Jesus Christ.  

(Acts 5:27-32, 40b-41). 

Psalm — I will praise you, Lord, for you have res-

cued me (Psalm 30). 

Second Reading — In his vision John sees all in 

heaven and on earth give honor and glory to 

the one on the throne and to the Lamb 

(Revelation 5:11-14). 

Gospel — Jesus appears to the disciples by the 

sea of Tiberias (John 21:1-19 [1-14]).  

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 of Easter 

May 1, 2022 

“Worthy is the Lamb that was slain  

 to receive power and riches,  

 wisdom and strength,  

 honor and glory and blessing.” 

- Revelation 5:12 

NECESSARY 

 Grace is necessary to salvation, free will is 

equally so; but grace in order to give salvation, 

free will in order to receive it. 

—St. Bernard 

PRAYER OF THE WEEK 

Third Sunday of Easter 

May your people exult for ever, O God, 

in renewed youthfulness of spirit, 

so that, rejoicing now in the restored glory of our 

adoption, 

we may look forward in confident hope 

to the rejoicing of the day of resurrection. 

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 does it mean to me to have hope in the 

Resurrection? 

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. 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

 

Komentarz do pierwszego czytania 

Co pozwoliło Piotrowi i Apostołom czynić znaki i cuda? Jaką nauką napełniali Jerozolimę, że budzili 

niepokój wśród przywódców religijnych Izraela, nie pozwalając zakopać głęboko w pamięci wspo-

mnień o wydarzeniach paschalnych? Co sprawiało, że z zagubionych i zdezorientowanych, ale po-

słusznych swemu Panu uczniów, stali się zaczynem powstającej wspólnoty chrześcijańskiej, i z odwa-

gą godną naśladowania głosili Prawdę o Jezusie? 

Apostołowie nie działali w ramach lokalnej organizacji pozarządowej lub społecznej. Nie realizowali 

kolejnych, ewangelizacyjnych zadań, które odhaczali na liście „do zrobienia”. Autorytet Piotra był 

widoczny, ale stanowili kolegium, wspólnotę obdarzoną Duchem Świętym, uzdalniającą do konty-

nuowania misji Jezusa. 

Apostołowie byli ludźmi o różnych osobowościach, charakterach, profesjach, a to, co ich łączyło, 

to głęboka miłość do Jezusa. Jego postawili w centrum swojego życia. Mogli być skuteczni, bo żyli 

tym, w co wierzyli, co uznawali za prawdę i tak, jak nauczyli się od swego Pana. Z szacunkiem dla 

każdego, także tych, którzy okazywali się niegodziwcami. Z odwagą stawali wobec codziennych 

spraw i wyzwań. Mądrości szukali i odnajdywali ją w Słowie Bożym. 

Komentarz do psalmu 

Psalmy są specyficzną, poetycką formą pokarmu duchowego otrzymanego od Boga. Psalm 30 jest 

pieśnią pełną radości z powodu ocalenia przez Boga i odnosi się do stanu ducha. 

Często sytuacja, w której się znajdujemy, wydaje się beznadziejna, niezrozumiała, bez sensu. Zwró-

cenie się do Boga z wiarą, że ma moc ocalenia, niekoniecznie zmieni okoliczności zewnętrzne na 

lepsze. Komunia z Jezusem modlącym się w Ogrójcu: „Oddal ode mnie ten kielich” (Łk 22, 42) po-

zwala doświadczyć z Nim także poranka Zmartwychwstania. 

Komentarz do drugiego czytania 

Czy jesteśmy w stanie, jako lud odkupiony krwią Baranka, porzucić egoizm, konformizm, letniość i 

stać się nowym ludem, starcami, którzy jakością swojego życia śpiewali hymn uwielbienia? 

Wojny toczą się od zawsze i zobojętnieliśmy na konflikty, które dzieją się daleko od naszych granic. 

Wojna na Ukrainie i napływająca fala uchodźców obudziła humanitarną aktywność. Czy stanie się 

przyczynkiem do refleksji nad własnym życiem i wyborami, jakich dokonuję? 

Czy świat bez wojen i przemocy, świat ludzi żyjących w przyjaźni i w harmonii z całą stworzoną natu-

rą, zgromadzony, wokół Odkupiciela, Baranka – Chrystusa, pozostanie na kartach Pisma Świętego? 

Czy pozostanie mrzonką idealistów lub wizją fantastów. 

Komentarz do Ewangelii 

Ostatni, 21 rozdział czwartej Ewangelii został dopisany w momencie rodzącego się rozłamu we-

wnątrz wspólnoty, która zawiązała się wokół Jana. Kryzys powstał z powodu różnic w interpretacji 

istotnych problemów teologicznych. 

Kwestia właściwego nauczania jest współcześnie jak najbardziej aktualna. Powszechna dostępność 

do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych to wielkie ułatwienie i wyzwanie. Rzetelne, mądre i od-

powiedzialne przekazywanie treści wiary powinno wynikać z umiłowania Słowa Bożego oraz właści-

wej interpretacji natchnionego tekstu. Zdobywanie wiedzy nie tylko biblijnej i teologicznej, ale doty-

czącej całego kulturowego dziedzictwa, wydaje się nie tylko niezbędne, ale wręcz konieczne w 

pracy apostolskiej. 

Komentarze zostały przygotowane przez Klementynę Pawłowicz-Kot 

 

http://bractwoslowa.pl/


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 poniedziałek                           

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 Fran-

cesco’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.  

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 

Rocco Battista 

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 

wiecznym. Amen.  

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

May 8, 2022 

Saturday, May 7 

4:00 pm Karen Pabich 

Sunday, May 8 

9:00 am Piotr Psuja 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Katarzyna Torres 

Wzór działania Jezusa 

Ewangelia, którą dziś odczytujemy, pozwala 

nam lepiej zrozumieć pewien wzór działania Je-

zusa, znany nam już z Jego wcześniejszych kon-

taktów z ludźmi, ale w spotkaniu z Piotrem naj-

bardziej czytelny. Jezus działa następująco: ob-

jawia siebie, następnie karmi i proponuje relację 

miłości. Dynamika ewangelicznego tekstu po-

kazuje te kroki: po pierwsze, stanął na brzegu 

jeziora; po drugie, nakarmił w obfitości rybami; 

po trzecie, zapytał o miłość. Ten wzór działania 

pozwala nam uwierzyć, że rzeczywiście Jezus 

jako jedyny rozumie człowieka na wskroś, rozu-

mie go doskonale, do końca, w całej głębi. 

Rzeczywiście, nie da się zrozumieć człowieka 

bez Chrystusa, który nieustannie odpowiada na 

trzy największe pragnienia człowieka: głód Bo-

ga, głód fizyczny i głód miłości. Ostatnim aktem 

jest posłanie: Pójdź za Mną! Tak wypełnia się los 

człowieka. 

Panie Jezu Chryste, błagam, nakarm mnie swo-

ją świętą obecnością, nakarm mnie pokarmem 

z Twojej ręki, nakarm mnie swoją miłością. Ty ży-

jesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022 o. Michał Legan 

OSPPE Edycja Świętego Pawła 



PARISH ANNOUNCMENTS 

Today our second collection is designated to-

wards the Building Fund. Thank you for your 

generosity! 

Mother’s Day envelopes can be found in the 

back of the church. We kindly ask that you write 

on the envelope name of your living or de-

ceased mother. Please return those envelopes 

prior to Mother’s Day either in the collection 

basket or at the office during the week. Pauline 

Fathers will be praying in those intentions during 

the whole month of May. 



 
 
 
 
 
 

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 

W tym druga taca przeznaczona jest na Fundusz Remontowy naszej Parafii. Dzię-

kujemy za Waszą hojność!  

Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi dziś, 1 maja po Mszy Świętej oraz po 

Nabożeństwie Majowym. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Róż Ró-

żańcowych. 

W przyszłym tygodniu 5 maja, przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu odbędzie się od 6:00 pm do 7:00 pm, po czym zosta-

nie odprawiona Msza Święta.  

W Pierwszy Piątek miesiąca, 6 maja, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sa-

kramentu w godzinach 6:00 pm-7:00 pm. Spowiedź rozpocznie się o godzinie 5:30 

pm po czym o godzinie 7:00 zostanie odprawiona Msza Święta. 

Z tyłu kościoła zostały wyłożone kopertki na Dzień Matki. Na kopercie prosimy 

wypisać imię żyjącej lub zmarłej matki i wrzucić do koszyka z kolektą. Będziemy 

modlić się w ich intencjach przez cały miesiąc Maj.  

Przez cały miesiąc Maj codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 6:30 pm 

odprawiane będzie Nabożeństwo Majowe w naszym kościele. Bezpośrednio po 

nabożeństwie odbędzie się Msza Święta. W niedzielę Nabożeństwo Majowe 

sprawowane będzie bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 12:00pm.  
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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.


