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MASS INTENTIONS 

Monday, August 8 - Nineteenth Week in Ordinary Time;  
                  St. Dominic, Priest 

Tuesday, August 9 - St. Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein), 

                  Virgin and Martyr 

Wednesday, August 10 - St. Lawrence , Deacon and Martyr 

7:30 am – For all Parishioners 
Thursday, August 11 - St. Clare, Virgin  

7:30 am  
Friday, August 12 - St. Jane Frances de Chantal, Religious 

7:30 am  

7:00 pm – O Boże błogosławieństwo oraz światło Ducha Świętego 

                  dla księdza Krzysztofa Kuliga 

                † Maria, Aleksander, Marek, Janusz Zgirski 

Saturday, August 13 - Ss. Pontian, Pope and Hippolytus, Priest,  
                 Martyrs; Blessed Virgin Mary 

9:00 am  

4:00 pm † Wladyslaw Klepacki- 33 anniversary of death 
Sunday, August 14 – Twentieth Sunday in Ordinary Time 

9:00 am – O zdrowie i opiekę Matki dla księdza Wiesława 

                † Tadeusz Kasza- w 12 rocznicę śmierci 

10:30 am  

12:00 pm – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  

                    Jasnogórskiej na dalsze lata wspólnego życia dla  

                     Haliny i Jana Batorskich z okazji 50 rocznicy ślubu 

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. 

Prosimy o pamięć w Waszych modlitwach za dusze wszystkich zmarłych,                    

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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

W tym tygodniu druga taca przeznaczona jest na Fundusz Remonto-

wy naszej Parafii. Dziękujemy za Waszą hojność!  

Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi w niedzielę 7 sierpnia po Mszy 

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

Różańcowych. 

W poniedziałek 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny. Msza Święta w języku polskim będzie sprawo-

wana o godzinie 6:00 pm.  

Zapraszamy wszystkich parafian Kościołów Świętej Moniki i Świętej Ro-

zalii do udziału w zmianie nazwy naszej parafii. Nowa parafia zjedno-

czona w ramach procesu Odnów Mój Kościół powinna utrzymać war-

tość naszych zjednoczonych kościołów. Formularze dostępne w języ-

ku polskim i w języku angielskim wyłożone są przy wejściu do kościoła. 

Bardzo ważne jest uzasadnienie sugerowanej nowej wspólnej nazwy 

dla obu kościołów. Najpopularniejsze nazwy z ankiety parafian będą 

wysyłane do Diecezji po czym Rada Kapłańska rozważy zgłoszone 

imiona do przemyślenia dla Kardynała. Kardynał wybierze nową na-

zwę parafii. Sugestią Księdza proboszcz Grzegorza Lorensa jest pozo-

stanie przy dotychczasowych imionach nowopowstałej parafii Świętej 

Moniki i Świętej Rozalii lub tez nadanie nowego imienia Świętego Au-

gustyna. Parafianie są zaproszeni do podania swoich pomysłów do 14 

sierpnia. Prosimy o zachowanie tego procesu w swoich modlitwach.  



WEEKLY COLLECTION 

Sunday July 31, 2022 …. $ 4732.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Monday: Ez 1:2-5, 24-28c; Ps 148:1-2, 

                   11-14; Mt 17:22-27 

Tuesday: Ez 2:8 — 3:4; Ps 119:14, 24, 72, 103,  

 111, 131; Mt 18:1-5, 10, 12-14 

Wednesday: 2 Cor 9:6-10; Ps 112:1-2, 5-9;  

                    Jn 12:24-26 

Thursday: Ez 12:1-12; Ps 78:56-59, 61-62:  

 Mt 18:21 — 19:1 

Friday: Ez 16:1-15, 60, 63 or 16:59-63;  

 Is 12:2-3, 4bcd-6; Mt 19:3-12 

Saturday: Ez 18:1-10, 13b, 30-32;  

 Ps 51:12-15, 18-19; Mt 19:13-15 

Sunday: Jer 38:4-6, 8-10; Ps 40:2-4, 18;  

                    Heb 12:1- 4; Lk 12:49-53 

FAITH 

 Our readings today explore how faith begins 

and how faith works. Faith begins with God’s 

initiative of love, together with God’s promise 

about the future. The passage from Hebrews 

urges readers to have an assured confidence in 

God, who promised and delivered a lasting leg-

acy to Abraham. The book of Wisdom reminds 

readers of the God who promised and deliv-

ered freedom from slavery during the Exodus. In 

the Gospel passage from Luke, Jesus begins 

with the promise that “your Father is pleased to 

give you the Kingdom,” before describing how 

to live faithfully during times when God seems 

absent. God’s promises mean that God is fully 

invested in our future. Living in these promises, 

we can confidently let go of fear and insecurity. 

We can anticipate that when God intervenes in 

our lives, it will be for our benefit. And we can 

become God’s partners in fulfilling these divine 

promises. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Your ancestors waited in faith 

and courage for God’s promised summons 

(Wisdom 18:6-9). 

Psalm — Blessed the people the Lord has cho-

sen to be his own (Psalm 33). 

Second Reading — Because of his faithful obe-

dience to God’s call, Abraham’s descendants 

number as the stars (Hebrews 11:1-2, 8-19 [1-2, 8

-12]). 

Gospel — Keep watch and be prepared, for 

you do not know the day or the hour when the 

Son of Man will appear (Luke 12:32-48 [35-40]). 

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. 

Nineteenth Sunday in Ordinary 

Time August 7, 2022 

Our soul waits for the LORD,  

 who is our help and our shield.  

— Psalm 33:20 

PRAYER OF THE WEEK 

Nineteenth Sunday in Ordinary Time 

Almighty ever-living God, 

whom, taught by the Holy Spirit, 

we dare to call our Father, 

bring, we pray, to perfection in our hearts 

the spirit of adoption as your sons and daugh-

ters, 

that we may merit to enter into the inheritance 

which you have promised. 

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 be an adopted son or 

daughter of the Father? 

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 

Dzisiejsze czytanie z Księgi Mądrości pochodzi z części opowiadającej o mądrości Bożej obecnej w dziejach ludzko-

ści. Rozdział 18 jest medytacją nad weryfikowaniem się słowa Bożego w historii ludu wybranego dokonaną przez 

autora żyjącego w I w. przed Chrystusem w Aleksandrii. Rozważając, że ta sama rzecz może być narzędziem kary 

lub nagrody, autor dokonuje reinterpretacji historii wyjścia z Egiptu i wejścia do Ziemi Obiecanej, prowadząc Izraeli-

tów do wniosku, że Bóg w tych wydarzeniach daje się rozpoznać jako dobry Ojciec i że działa aktywnie w historii 

ludzi. Jest Panem tej historii. Ta prawda powinna zostać rozpoznana także przez Egipcjan i doprowadzić ich do wia-

ry. 

Czytanie opowiada o nocy pierwszej Paschy, kiedy zginęli pierworodni w Egipcie, a Izraelici odzyskali wolność. Moj-

żesz wspomniany jest jako dziecko, które ocalało. Dziesiąta plaga została przedstawiona jako konsekwencja postę-

powania Egipcjan, którzy zdecydowali skazać na śmierć dzieci hebrajskie płci męskiej. Wtedy Izraelici oczekiwali 

wiernie spełnienia obietnic Bożych danych przodkom i doznali wyzwolenia, gdy oddawali Bogu chwałę, składając 

ofiarę w noc paschy. Autor wspomina pieśni przodków, czyli psalmy tworzące Hallel paschalny, odnosząc się tu do 

zwyczaju praktykowanego w jego czasach przez Żydów aleksandryjskich, projektując go na czasy Wyjścia z Egiptu. 

Komentarz do psalmu 

Psalm 33 stanowi pieśń chwały sławiącą królowanie Boga. Wychwala Boga stwarzającego wszystko swoim słowem i 

władającego wszystkim ludźmi. Przypomina o troskliwej Bożej Opatrzności, która czuwa nad narodem wybranym. 

Komentarz do drugiego czytania 

Rozdział 11 Listu do Hebrajczyków przedstawia barwną panoramę postaci biblijnych Starego Testamentu, których 

wiara stanowi wzór dla chrześcijan. Autor rozpoczyna od definicji wiary z perspektywy wierzącego. Wiara pozwala 

człowiekowi żyć w łączności z Bogiem i na tym fundamencie opierać pewność dotrzymania złożonych obietnic. 

Pobyt Abrahama w Kanaanie przedstawiony jest w liście jako świadectwo tego, że zdawał sobie sprawę, iż miej-

scem do którego ostatecznie zdąża jest Miasto Niebieskie. Podobnie powinien czynić chrześcijanin, któremu Abra-

ham postawiony jest za wzór. 

Komentarz do Ewangelii 

Początek tej ewangelii stanowi łącznik pomiędzy pouczeniem, aby nie martwić się o dobra konieczne do życia, a 

końcowymi wnioskami wypływającymi z całej mowy. Wezwanie „nie bój się” skierowane jest do małej trzódki. Od-

wołuje czytelnika do licznych obrazów ze Starego Testamentu, które przedstawiały Boga jako pasterza opiekujące-

go się swoją owczarnią, symbolizującą naród wybrany. Wezwanie do porzucenia lęku wiąże się z przekonaniem o 

Bożej Opatrzności. Mała trzódka oznacza tych, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem i są posłuszni Bożemu słowu 

objawionemu przez Niego. Czasownik eudokesen (spodobał się) odnosi się do rzeczownika „upodobanie” i opisuje 

życzliwość Boga udzielającego swych darów obficie. Termin „królestwo” oznacza zbawcze dary Boga. Bóg obdarza 

ich darem, który wynika z jego hojności i miłosierdzia, wobec czego zaprasza ich też do troszczenia się o siebie na-

wzajem i zabiegania swoim postępowaniem o niebo, skarb niezniszczalny, tak jakby zabiegali o skarby ziemskie. 

Zakończenie tego krótkiego fragmentu podkreśla, że to uważamy za skarb, co nosimy w sercu, do czego nasze ser-

ce jest przywiązane. Wtedy nasze serce nie zagubi się w troskach o codzienne sprawy, pamiętając, że Bóg jest daw-

cą wszystkiego. Po tych pouczeniach następuje przypowieść o czuwających sługach. Przepasanie bioder oznacza 

gotowość do pracy (zdjęcie pasa zaś odpoczynek i rozluźnienie). Podczas nocy paschalnej Izraelici mieli mieć bio-

dra przepasane – być w pełnej gotowości do wyruszenia w drogę. Zapalona lampka oliwna wzmacnia ten obraz i 

również oznacza gotowość oraz czuwanie nocą. Przypowieść skoncentrowana jest na postawie sług, których go-

spodarz udał się na ucztę i nie wiadomo, kiedy wróci. Ich zadaniem jest być gotowym na powrót pana w każdym 

czasie. Na tych właśnie zstąpi błogosławieństwo. Jezus przedstawia bardzo zaskakujące zachowanie pana – będzie 

usługiwał swoim czuwającym sługom – co oznacza nagrodę, jaką otrzymają w życiu wiecznym. Powtórne przyjście 

Syna Człowieczego będzie niespodziewane jak przyjście złodzieja w nocy, uczniowie potrzebują więc czuwać, czyli 

być wiernymi nieustannie swemu powołaniu i obowiązkom. W tym momencie następuje pytanie Piotra, które wpro-

wadza motyw zarządcy (oikonomos), zwracając uwagę na to, że przewodzić w tym czuwaniu powinni szczególnie 

ci, którzy pełnią we wspólnocie jakikolwiek urząd przełożonego. Gdyby jednak ów zarządca postępował odwrotnie 

i nie dbał o powierzonych mu ludzi, czeka go surowa kara, gdy pan niespodziewanie powróci – z powodu swojego 

postępowania zostanie on usunięty ze społeczności świętych. 

Przypowieść kończy sentencja obecna tylko u Łukasza, która dotyczy świadomości popełnionej winy i kary. Funkcję 

zarządcy może pełnić ten, kto doskonale zna swoje obowiązki i na kim gospodarz polega – więc jego niewłaściwe 

postępowanie pociąga za sobą surową karę. Końcowa sentencja mądrościowa podkreśla jeszcze, że każdy, kto 

otrzymał jakiś urząd we wspólnocie, otrzymał wraz z nim konieczne do wypełnienia tego zadania charyzmaty. Jego 

zadaniem jest więc właściwie je wykorzystać. 

Komentarze zostały przygotowane przez dr Annę Twardziłowską 



 

Date & Time 

LITURGICAL SCHEDULE 

Celebrant 

 

Lector 

Wednesday August 10, 2022 7:30 am Rev. Greg Wojcik   

Thursday, August 11, 2022 7:30 am Rev. Greg Lorens   

Friday, August 12, 2022 7:30 am Rev. Tom Campana   

Friday, August 12, 2022 7:00 pm Rev. Greg Wojcik   

Saturday, August 13, 2022 9:00 am Rev. Greg Wojcik   

Saturday, August 13, 2022 4:00 pm Rev. Greg Wojcik Dorothy Krzyzanowski 

Sunday, August 14, 2022 9:00 am Rev. Greg Wojcik Danuta Stepkowski 

Sunday, August 14, 2022 10:30 am Rev. Greg Wojcik Anna Santucci 

Sunday, August 14, 2022 12:00 pm Rev. Greg Wojcik Karolina Zelazko 



PARISH ANNOUNCMENTS  

Today our second collection is designated to-

wards the Building Fund. Thank you for your 

generosity!   

Parishioners of Saints Monica and Saint Rosalie 

Parish are invited to be part of exciting oppor-

tunity of naming our parishes newly unified 

through the Renew My Church (RMC) process. 

Forms in English and Polish are available for pick 

up at the entrance to the church or on Saint 

Rosalie’s web site. Parishioner input will be con-

solidated down to a short list of names. Please 

remember that rationale for a suggested name 

is as important as the name itself. A name may 

pass screening because of a compelling justifi-

cation. The Presbyteral Council will screen the 

submitted names and our Cardinal will select a 

unified parish name. Our Pastor, Father Greg 

Lorens suggests staying with the existing names 

of the newly established parish of St. Monica 

and St. Rosalie or to give a new name of St. Au-

gustine. All parishioners are invited to submit 

name survey preferences until August 14. Please 

keep this process in your prayers.    

Roman Catholic Church 
 
 
 
 

THE HOLY MASS SCHEDULE 
 

SATURDAY — 9:00 am English 

SATURDAY — 4:00 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 — 5:00 pm - 6:45 pm  

SATURDAY — 3:00 pm - 3:45 pm 

 

DEVOTIONS 

 

ADORATION OF THE MOST 

BLESSED SACRAMENT 

FRIDAY — 5:00 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. Thomas Campana                        Associate 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 



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
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.


