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MASS INTENTIONS 

Monday, July 11 - Fifteenth Week in Ordinary Time;  
                  St. Benedict, Abbot 

Tuesday, July 12 -  

Wednesday, July 13 - St. Henry 

7:30 am † Eileed Clarke- 60th anniversary of death 
Thursday, July 14 - St. Kateri Tekakwitha, Virgin 

7:30 am – For all Parishioners 
Friday, July 15 - St. Bonaventure, Bishop and Doctor of the Church  

7:30 am † Joe Russo- 1st anniversary of death 

7:00 pm † Jerzy i Anna Średniawa w 3 rocznice śmierci Jerzego 

Saturday, July 16 - Our Lady of Mount Carmel;  
 Blessed Virgin Mary 

9:00 am  

4:00 pm  
Sunday, July 17 – Sixteenth Sunday in Ordinary Time 

9:00 am † Halina Bednarska- w 7 rocznicę śmierci 

10:30 am  

12:00 pm - Dziękczynna, za otrzymane łaski oraz za opiekę Matki  

                   Bożej, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 

                   47 rocznicy ślubu dla Janiny i Tadeusza i całej rodziny 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Sofie Hrisco 

Victoria Ojrzynski 

Teresa Grochowska 

Anna 

Danuta Merchud 

Jadwiga Zawislak 

Stanisław i Antonina 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. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem Mszy Świętych jak 

również nowymi godzinami pracy biura kościoła Świętej Rozalii. Od 1 lip-

ca nie będzie porannej Mszy Świętej w poniedziałek i we wtorek o 7:30 

am. We środę, czwartek i piątek poranna Msza Święta będzie tak jak do 

tej pory, o godzinie 7:30 am, a w sobotę poranna Msza Święta będzie o 

9:00 am. Niedzielny porządek Mszy Świętych nie uległ zmianie. Wigilijna 

Msza Święta w języku angielskim sprawowana będzie w każdą sobotę o 

4:00 pm. W niedzielę Msze Święte odprawiane będą o 9:00 am i 12:00 pm 

po polsku oraz o 10:30 am po angielsku. Biuro kościoła Świętej Rozalii 

będzie czynne we wtorek i środę od 10:00 am do 12:00 pm oraz w piątek 

od 4:00 pm do 7:00 pm i w sobotę od 9:00 am do 1:30 pm.  

Nowy grafik dla lektorow dostępny jest do odebrania w biurze parafial-

nym i w zakrystii. 

 PARISH ANNOUNCMENTS 

Please familiarize yourself with the new schedule of Holy Masses as well 

as the new working hours of our office. From July 1, there will be no morn-

ing Holy Mass on Monday and Tuesday at 7:30 am. On Wednesday, 

Thursday and Friday, the morning Holy Mass will be celebrated as before, 

at 7:30 am, and on Saturday the morning Holy Mass will be at 9:00 am. 

Sunday’s order of Holy Masses has not changed. Vigil Holy Mass in English 

will be celebrated every Saturday at 4:00 pm. On Sunday, Holy Masses 

will be celebrated at 9:00 am and 12:00 pm in Polish and at 10:30 am in 

English. The office of Saint Rosalie Church will be open Tuesday and 

Wednesday from 10:00 am to 12:00 pm as well as on Friday from 4:00 pm 

to 7:00 pm and on Saturday from 9:00 am to 1:30 pm. 

New schedule for lectors is available for pick up in our office or in sacristy.  
  

Prosimy o pamięć w Waszych modlitwach za dusze wszystkich zmarłych,                    

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



WEEKLY COLLECTION 

Sunday July 3, 2022 …. $ TBA 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Is 1:10-17; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21, 23;  

 Mt 10:34 — 11:1 

Tuesday: Is 7:1-9; Ps 48:2-8; Mt 11:20-24 

Wednesday: Is 10:5-7, 13b-16; Ps 94:5-10, 14-15;  

 Mt 11:25-27 

Thursday: Is 26:7-9, 12, 16-19; Ps 102:13-14ab,  

                   15-21; Mt 11:28-30 

Friday: Is 38:1-6, 21-22, 7-8; Is 38:10-12abcd, 

                   16; Mt 12:1-8 

Saturday: Mi 2:1-5; Ps 10:1-4, 7-8, 14; Mt 12:14-21 

Sunday: Gen 18:1-10a; Ps 15:2-5; Col 1:24-28;  

 Lk 10:38-42 

RIGHT RELATIONSHIPS 

 Our God is about relationships. In the first 

reading, Moses reminds the Israelites that the 

laws, which are already in their hearts, keep 

them in right relationship with the God who 

loves them so much that they always find for-

giveness. Centuries later, along comes Jesus, 

whom Paul describes to the Colossians as “the 

image of the invisible God,” the very embodi-

ment of this God of love. In his parable about 

the good Samaritan, Jesus explains how the law 

of love overrules the letter of the law. Instead of 

answering the question “Who is my neighbor?” 

Jesus demonstrates that it is not about who is 

worthy of being loved, but rather loving as God 

loves—about being neighbor, about being the 

good Samaritan. Jesus wants us to continue his 

work as images of this God of love by loving all 

people, even those who seem to be our ene-

mies. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Heed the voice of the LORD. It is 

something very near to you, already in your 

hearts; you only need to carry it out 

(Deuteronomy 30:10-14). 

Psalm — Turn to the Lord in your need, and you 

will live (Psalm 69) or Psalm 19. 

Second Reading — All things were created 

through and for Christ Jesus (Colossians 1:15-20). 

Gospel — To be a neighbor, show love by treat-

ing others with mercy, as did the Good Samari-

tan (Luke 10:25-37). 

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. 

Fifteenth Sunday in Ordinary 

Time July 10, 2022 

Christ Jesus . . . is the head of the body,  

the church.  

— Colossians 1:15, 18 

PRAYER OF THE WEEK 

Fifteenth Sunday in Ordinary Time 

O God, who show the light of your truth 

to those who go astray, 

so that they may return to the right path, 

give all who for the faith they profess 

are accounted Christians 

the grace to reject whatever is contrary  

to the name of Christ 

and to strive after all that does it honor. 

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 do I live up to being called Christian? Are 

there ways that I can do better? 

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 

Scenerią pierwszego czytania jest ziemia Moabu, rozciągająca się naprzeciw Jerycha. Nieco wcze-

śniej Bóg objawił Mojżeszowi, że nie wejdzie on do Ziemi Obiecanej, dlatego cała Księga Powtórzo-

nego Prawa jest swego rodzaju testamentem przywódcy Izraela. Składa się ona z trzech mów przy-

pominających Izraelitom zasady i prawa życia w przyjaźni z Bogiem. Trzecia mowa (rozdziały 29-30) 

jest podsumowaniem najwcześniejszych wskazań i powtórzeniem tego, co szczególnie ważne. 

Mojżesz mówił do ludu, aby słuchał głosu Pana, przestrzegał Jego poleceń i postanowień zapisa-

nych w księdze tego Prawa, a wtedy powróci do Pana z całego serca i z całej duszy. Hebrajskie 

Szema (słuchaj) to tytuł i pierwsze słowo klasycznego żydowskiego wyznania wiary, które zostało za-

pisane w Pwt 6,4: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym”. Jest to wyznanie 

wiary w Boga jedynego (zaprzeczenie politeizmu) oraz zachęta do wsłuchiwania się w głos Pana. 

Słuchanie nie jest łatwe! My też często jesteśmy zbytnio gadatliwi w naszych modlitwach, a w poto-

ku własnych słów nie słyszymy słów miłości Boga. Mojżesz znał naturę ludzką i dlatego podkreślił, że 

słuchanie nie przekracza naszych możliwości i nie jest poza naszym zasięgiem: „Słowo to bowiem 

jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”. Zatem: Słuchajmy 

Pana! 

Komentarz do psalmu 

Pierwszy wiersz dzisiejszego psalmu daje wskazówkę dyrygentowi: na melodię „Szoszannim”. Słowo 

to w tłumaczeniu Psałterza na język grecki brzmi: O tych, którzy mają doznać przemiany. Jakże to 

wprowadzenie oddaje sens powracających w psalmie próśb: Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej do-

broci, czy Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa. Faktycznie, prawdziwa przemiana 

dokonuje się poprzez modlitwę i uznanie Bożej dobroci i łaskawości! 

Komentarz do drugiego czytania 

Chrystus jest pośrednikiem w dziele stworzenia i zbawienia. Daje temu wyraz św. Paweł w Hymnie o 

Chrystusie, który jest obrazem niewidzialnego Boga i zarazem praprzyczyną wszelkiego stworzenia. 

Naszą uwagę powinno przykuć słowo „obraz”. Św. Paweł używa tu greckiego eikon, które tłumaczy 

się jako ikona, obraz, wizerunek. Nieuchronnie rodzi się zatem pytanie: Czy Paweł – prawowierny Żyd 

– nie pamięta drugiego przykazania, w którym Bóg zabronił czynić jakichkolwiek wizerunków, rzeźb 

Jego samego i oddawania temu boskiej czci (zob. Wj 20,4-5)? 

Św. Paweł pozostaje wierny przykazaniom, a Chrystus jest dla niego odzwierciedleniem niewidzialne-

go Boga w Jego duchowej naturze. Dziś moglibyśmy powiedzieć, że chodzi tu o „portret psycholo-

giczny Boga”. Patrząc na Jezusa, Jego charakter, sposób postępowania, odnoszenie się do innych, 

poznajemy prawdziwy charakter (obraz) Boga. Człowiek został stworzony na Boże podobieństwo, 

Chrystus zaś, łącząc w sobie naturę człowieka i Boga, jest najdoskonalszym wizerunkiem Boga w cie-

le człowieka. 

Tym wspaniałym hymnem Paweł zachęca nas do wpatrywania się w Jezusa Chrystusa i poznawa-

nia Go, aby poznać samego Boga. 

Komentarz do Ewangelii 

„Kto jest moim bliźnim?” Prawda, że to pytanie jest nam jakoś dziwnie znane i bliskie? Czy nie jest 

ono wytrychem do rozprawiania się z naszym sumieniem? Wszyscy znamy Przykazanie miłości, ale 

często wymyka się ono z naszej pamięci w sytuacjach, kiedy szczególnie należy je zastosować. Nie-

stety, taka jest nasza ludzka słaba kondycja i ujawnia się zwłaszcza wtedy, gdy trzeba to przykaza-

nie aktywnie zastosować w praktyce. Dobrze jest, jeśli to zauważamy w wieczornym rachunku su-

mienia i wstydzimy się zachowania jak kapłan czy Lewita z przypowieści o miłosiernym Samarytani-

nie. 

http://bractwoslowa.pl/


Odpowiedź Jezusa na pytanie uczonego w Pra-

wie musiała być bardzo bolesna. Oto Żyd, który 

uważał się za prawowiernego wyznawcę Boga 

Jedynego, słyszy historię, w której to Samaryta-

nin jest sprawiedliwym i dokonuje uczynku miło-

sierdzia. Jak Jezus, odpowiadając na to pyta-

nie, mnie uczonego w Piśmie, mógł dać za przy-

kład takiego heretyka? – zapewne pomyślał 

uczony. Przecież Żydzi postrzegali Samarytan 

jako uosobienie zła, swoich wrogów. Skąd takie 

nastawienie? Samarytanie, jako naród, powstali 

w wyniku łączenia się rodzin żydowskich i asyryj-

skich po najeździe króla Asyrii Sargona II na Kró-

lestwo Północne w VIII wieku przed Chr. Część 

Żydów została wtedy uprowadzona w głąb Asy-

rii, a na ich miejsce napłynęli przesiedleńcy z 

różnych części państwa asyryjskiego. Przynieśli 

oni ze sobą różne wierzenia i kulty, które wpły-

nęły na religijność Żydów, choć ci nie porzucali 

myśli o swoich hebrajskich korzeniach. Samary-

tanie oddawali cześć Bogu na Górze Garizim i 

wierzyli, że jest to ten sam Bóg, w którego wierzą 

Izraelici. Różnorodność form i miejsca kultu do-

prowadziły do znacznej niechęci Żydów do Sa-

marytan, a rozdział pomiędzy nimi najmocniej 

pogłębił się, gdy Żydzi po powrocie z niewoli 

babilońskiej odmówili Samarytanom udziału w 

odbudowie świątyni i murów Jerozolimy. Dzisiaj, 

choć społeczność Samarytan liczy tylko ok. 800 

osób, różnice te nadal są odczuwalne. 

Czego zatem uczy nas dzisiaj Jezus? Zapewne 

tego, że nawet, jeśli uważamy się za 

„uczonych”, to nie wystarcza to, abyśmy uwa-

żali się za sprawiedliwych. To ostatnie wymaga 

aktywnego i praktycznego wcielania w życie 

Przykazania miłości – niezależnie od tego, kogo 

uważamy za naszego bliźniego! Druga lekcja to 

prawda, że nie tylko chrześcijanie czy Żydzi wy-

znający Przykazanie miłości są w stanie je wy-

pełniać. Uczynki miłosierdzia spełniają również 

ludzie niewierzący i nie można im odebrać po-

chwały za praktykowanie dobra. 

Komentarze zostały przygotowane przez dr Andrzeja 

Kosińskiego 

 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

July 17, 2022 

Saturday, July 16 

4:00 pm Sue Santucci 

Sunday, July 17 

9:00 am Krzysztof Sak 

10:30 am Anna Santucci 

12:00 pm Danuta Stepkowski 

Roman Catholic Church 
 
 
 
 

THE HOLY MASS SCHEDULE 
 

SATURDAY — 9:00 am English 

SATURDAY — 4:30 pm English Vigil Holy Mass 

SUNDAY — 9:00 am Polish 

SUNDAY — 10:30 am English 

SUNDAY — 12:00 pm Polish  

MONDAY — No Holy Mass 

TUESDAY — No Holy Mass 

WEDNESDAY —  7:30 am English 

THURSDAY —  7:30 am English 

FRIDAY —  7:30 am English 

FRIDAY — 7:00 pm Polish 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

FRIDAY — 5:45 pm - 6:45 pm  

SATURDAY — 2:45 pm - 3:45 pm 

 

DEVOTIONS 

 

ADORATION OF THE MOST 

BLESSED SACRAMENT 

FRIDAY — 5:30 pm - 7:00 pm 

 

THE HOLY ROSARY 

DAILY after —  7:30 AM Holy Mass 

During the month of OCTOBER — 6:30 pm Polish 

 

MARIAN DEVOTIONS 

During the month of MAY —  6:30 pm 

 



 

 

 

 

 

 

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 Chica-

go requires arrangements 

for weddings be made 6 

months in advance. Please 

call the office for an ap-

pointment.  

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/harwoodheights1/ 

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

Pastoral Staff 

Rev. Greg Lorens                        Pastor 

Rev. Greg Wojcik                                   Associate Pastor 

Patrick Schultz                 Operations Director  

Katarzyna Torres                                  Parish Secretary 

Lidia Kesik                                               Administrative Assistant 

Wojciech Kulikowski                              Church Maintenance  

Mary Lou Marcin               Music Director 

Tomasz Wojtarowicz                        Polish Music Director 

Office Hours: 

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

Friday         4:00 pm - 7:00 pm 

Saturday  9:00 am - 1:30 pm 

USUWAĆ TO, CO BRUDNE I ŁAGODZIĆ BÓL 

Przypowieść o dobrym Samarytaninie ma w sobie słodycz i piękno, jest 

jednak także ostra jak miecz: bardzo głęboko porusza nasze sumienia. 

Kto z nas bowiem nie był w sytuacji, w której zignorował człowieka po-

trzebującego pomocy? Kto z nas nie był jak ów kapłan i lewita, którzy – 

gdyby przetłumaczyć ten tekst dosłownie – na widok poranionego prze-

szli na drugą stronę drogi, by się z nim nie zetknąć, by nie spojrzeć mu w 

oczy? Tymczasem należało zrobić tak jak Samarytanin: wpierw wylać 

na rany biedaka odrobinę wina, które usuwa to, co niezdrowe, dezynfe-

kuje. Potem użyć oliwy, która łagodzi ból. Usuwać to, co brudne, i łago-

dzić ból – czy nie to samo dokonuje się w konfesjonałach i podczas na-

maszczenia chorych? Przypowieść bardzo wyraźnie prowadzi nas ku sa-

kramentom. A dwa denary pozostawione w gospodzie powinny przypo-

mnieć nam o dwóch księgach: Starym i Nowym Testamencie. Oto bo-

gactwo, którym dysponujemy, by ratować poturbowanych przez życie. 

Panie Jezu Chryste, to ja leżę na pustyni, pobity i poraniony przez ży-

cie. Ty natomiast jesteś dobrym Samarytaninem, który miłością i miło-

sierdziem ratuje moje życie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022 o. Michał Legan OSPPE Edycja Świętego Pawła 
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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
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.

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.

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday. 
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising
in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire 
week as reference. 

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197 Email: sales@jspaluch.com

IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

WHY ADVERTISE

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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Your
ad

could
be in
this

space!

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.




