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MASS INTENTIONS 

Monday, August 22 – Twenty-first Week in Ordinary Time;  
                  The Queenship of the Blessed Virgin Mary 

Tuesday, August 23 - St. Rose of Lima, Virgin 

Wednesday, August 24 - St. Bartholomew, Apostle 

7:30 am – For all Parishioners 
Thursday, August 25 - St. Louis of France; St. Joseph Calasanz, Priest 

7:30 am † Sister Maria Ester Santucci 

Friday, August 26  

7:30 am † Michael Santucci 

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

                  Stanisława Zawiślak w rocznicę ślubu 

               † Władysława Sekula 

               † Wiktoria Markiel 

Saturday, August 27 - St. Monica 

9:00 am  

4:00 pm  
Sunday, August 28 – Twenty-second Sunday in Ordinary Time 

9:00 am  † Bronisława Biernat- w 13 rocznicę śmierci 

                † Maria i Mieczysław Bandur 

                † Stefania i Władysław Soja 

                † Zygmunt Kałuża- w 9 miesięcy po śmierci, o radość  

                   wieczną 

                † Stefania Duda- o radość wieczną 

10:30 am † Sister Ester Naria Santucci- requested by Angie Sorrentino 

                 † Domenico Santucci- requested by Angie Sorrentino 

                 † Domenico & Rina Di Silvo- requested by Angie Sorrentino 

                 † Nunzio Sorrentino- requested by Angie Sorrentino 

                 † Michael & Amelia Sorrentino- requested by Angie  

                    Sorrentino 

12:00 pm                  

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Elaine DiCiaula 

Sophie 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 



WEEKLY COLLECTION 

Sunday August 7, 2022 …. $3624.00 

The Building Fund ………... $2138.00 

Sunday August 14, 2022 …. $3848.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 2 Thes 1:1-5, 11-12; Ps 96:1-5;  

                    Mt 23:13-22 

Tuesday: 2 Thes 2:1-3a, 14-17; Ps 96:10-13;  

 Mt 23:23-26 

Wednesday: Rv 21:9b-14; Ps 145:10-13, 17-18;  

                   Jn 1:45-51 

Thursday: 1 Cor 1:1-9; Ps 145:2-7; Mt 24:42-51 

Friday: 1 Cor 1:17-25; Ps 33:1-2, 4-5, 10-11;  

 Mt 25:1-13 

Saturday: 1 Cor 1:26-31; Ps 33:12-13, 18-21;  

                     Mt 25:14-30 

Sunday: Sir 3:17-18, 20, 28-29; Ps 68:4-7, 10-11;  

 Heb 12:18-19, 22-24a; Lk 14:1, 7-14 

GOD’S PEOPLE GATHER 

 Our readings today remind us of the larger 

story of the Bible, of God’s purposes and promis-

es for the world. Because of humanity’s rejec-

tion of God, as told in Genesis, human commu-

nities were first dispersed. Isaiah proclaims that 

one day God will gather these communities to 

be healed and reconciled with God. In Luke’s 

Gospel, Jesus echoes Isaiah and teaches that 

all peoples in God’s promised future “will recline 

at table in the kingdom of God.” Notice that in 

Isaiah, the nations coming to God do not lose 

their ethnicity or unique identity. They bring their 

own distinct cultural gifts to God’s table. Each 

people has its unique history with God, has re-

ceived distinct blessings from God, and each is 

accountable to God. Today, we live in a global 

and multi-cultural Church. When God’s diverse 

peoples gather in worship today, may we honor 

and celebrate each other’s gifts and blessings. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Brothers and sisters of every 

race and language will be brought to Jerusa-

lem (Isaiah 66:18-21). 

Psalm — Go out to all the world and tell the 

Good News (Psalm 117). 

Second Reading — Be strong and endure your 

trials as the “discipline” of a loving God, for it will 

result in the peaceful fruit of righteousness 

(Hebrews 12:5-7, 11-13). 

Gospel — People from east and west, north and 

south, recline at table in the kingdom of God 

(Luke 13:22-30).  

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. 

Twenty-first Sunday in Ordinary 

Time August 21, 2022 

Strengthen your drooping hands  

 and your weak knees.  

Make straight paths for your feet,  

that what is lame may not be disjointed  

 but healed. 

— Hebrews 12:12‑13 

PRAYER OF THE WEEK 

Twenty-first Sunday in Ordinary Time 

O God, who cause the minds of the faithful 

to unite in a single purpose, 

grant your people to love what you command 

and to desire what you promise, 

that, amid the uncertainties of this world, 

our hearts may be fixed on that place 

where true gladness is found. 

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 know what God commands? 

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 

Codziennie modlimy się słowami, których nauczył nas sam Jezus Chrystus, mówiąc ,,Ojcze nasz” – a więc 

zwracamy się do kochającego Ojca wszystkich ludzi, "który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli 

do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). 

Ostatni rozdział Księgi Proroka Izajasza jest zapowiedzią powszechności zbawienia – Bóg odnowi nie tylko Izra-

ela, ale objawi swoją chwałę także wobec pogan ze wszystkich narodów. Co więcej, to właśnie poprzez po-

gan Bóg zgromadzi znów wokół świętego miasta, Jerozolimy, Żydów mieszkających w diasporze. Słowa te by-

ły najpierw proroctwem skierowanym do Izraelitów, którzy w dużej części powrócili już z wygnania, ale mimo to 

doświadczają różnorodnych trudności i błędów wewnątrz własnej wspólnoty skupionej wokół świętego mia-

sta. 

To wielka wizja nowego stworzenia, taka, o jakiej słyszymy również w Księdze Apokalipsy. Bóg Stworzyciel jest 

zarazem Zbawicielem, odnowicielem całego stworzenia, które zostało zranione przez grzech. Śmierć i zmar-

twychwstanie Chrystusa, w które jesteśmy włączeni przez sakrament chrztu, są źródłem odnowienia wszystkie-

go, aż wszystko zostanie poddane pod stopy Jezusa. 

Bóg chce posłać swoich świadków ,,do wysp dalekich, gdzie jeszcze nie słyszano o Mnie i nie widziano mojej 

chwały”. Potrzebujemy prosić Ducha Świętego, aby wskazywał nam ludzi, do których mamy pójść z Ewange-

lią. Mamy codziennie towarzyszyć Jezusowi an modlitwie, tak aby stawać się dyspozycyjnymi świadkami, któ-

rych może posłać tam, gdzie chce (por. Mk 3, 14). Ludzie, których spotykamy na co dzień, a którzy żyją jeszcze 

w ciemności grzechu, są spragnieni oglądania chwały Bożej i Jego wielkich dzieł. 

"Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów” – to z jednej strony zapowiedź powszechnego 

kapłaństwa, w jakim mamy udział przez chrzest, ale możemy widzieć tu także zapowiedź kapłaństwa sakra-

mentalnego. Czas wakacji to czas intensywnej modlitwy o powołania – módlmy się o wypełnienie się tej 

obietnicy Izajasza w życiu tych, których Pan woła po imieniu do kapłaństwa, by byli całkowicie oddani głosze-

niu królestwa i przedłużaniu Jego obecności na ziemi poprzez sakramenty. 

Komentarz do psalmu 

Niekiedy zastanawiamy się, jaki sens ma nasza modlitwa. Głównym jej sensem jest właśnie postawa uwielbie-

nia Boga, do której wzywa nas najkrótszy spośród psalmów. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg w Trójcy Przenaj-

świętszej. Nasza modlitwa jest uwielbieniem Boga także w imieniu tych wszystkich, którzy dziś jeszcze nie wierzą 

w Ewangelię. 

Psalm 117 mówi też o tym, jak potężna jest moc łaski Bożej, której Bóg udziela wszystkim tak, jak sam chce. Bło-

gosławiony Prymas Stefan Wyszyński mówił, że zbyt mało mówi się w homiliach właśnie o łasce. Dzisiejsza nie-

dziela, mówiąca nam o głoszeniu Ewangelii wszystkim, to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, iż nie mamy 

nigdy działać własną mocą, ale podejmować trud apostolstwa, jedynie opierając się na mocy płynącej od 

Chrystusa. To On daje nam obietnicę – "Kto was słucha, Mnie słucha!” (Łk 10, 16). 

Komentarz do drugiego czytania 

Czy cierpienie może nas uzdrawiać? 

We wcześniejszym, 11. rozdziale Listu do Hebrajczyków, słowo Boże pokazuje nam "całe mnóstwo świad-

ków” (por. 12, 1), których wiara rozwijała się i była próbowana wśród różnych doświadczeń, tak aby całkowi-

cie oparli się na Bogu. 

W naszym życiu wiary Duch Święty ciągle pragnie upodabniać nas do Chrystusa, aby nasze oblicze stawało 

się coraz bardziej Jego obliczem. A to podobieństwo nie może się dokonać inaczej, jak poprzez naśladowanie 

Chrystusa w Jego męce. Autor Listu do Hebrajczyków kilka rozdziałów wcześniej wskazuje właśnie na przykład 

posłuszeństwa naszego Pana, który "chociaż był Synem, przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa” (Hbr 5, 8). 

Jaka jest zatem dobra nowina dla człowieka, który dzisiaj cierpi i nie widzi sensu swojego bólu – duchowego, 

psychicznego, fizycznego? Najpierw dobrą nowiną jest nasze synostwo wobec Boga, bycie dzieckiem wobec 

kochającego Ojca, który, dopuszczając tajemnicę cierpienia, nie przestaje patrzeć na nas jak na umiłowa-

nych synów, ochrzczonych i zanurzonych w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (por. Mk 1, 11). "Bóg obchodzi 

się z nami jak z dziećmi” (por. 12, 7b), a więc pragnie nas wychowywać do dojrzałości, dawać przestrzeń 

wzrostu i rozwoju. 

Ale dobrą nowiną jest także zachęta do długomyślności i gorliwej modlitwy. Człowiek wiary to ten, który wie, 

że nie może skupić się na sobie, ani pogrążać się w smutku, patrząc jedynie na obecne cierpienie. Człowiek 

wiary patrzy z modlitewną nadzieją ku Chrystusowi, bo to Chrystus jest Panem historii jego życia.  
Ciąg dalszy na stronie 6 



 

Date & Time 

LITURGICAL SCHEDULE 

Celebrant 

 

Lector 

Saturday, August 27, 2022 4:00 pm Rev. Greg Wojcik Sue Santucci 

Sunday, August 28, 2022 9:00 am Rev. Greg Wojcik Katarzyna Torres 

Sunday, August 28, 2022 10:30 am Rev. Tom Campana Mary Zukowski 

Sunday, August 28, 2022 12:00 pm Rev. Greg Wojcik Karolina Zelazko 



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 

 

To On wie, w jaki sposób cierpienie, którego nie da 

się uniknąć, staje się drogą uświęcenia, jeśli jest przy-

jęte z miłością i w posłuszeństwie. Jezus wziął na sie-

bie nasze słabości i dźwigał nasze choroby (por. Iz 

53, 4), to znaczy wycierpiał na krzyżu i odkupił każde 

ludzkie cierpienie i zwyciężył grzech. "Przez Jego rany 

zostaliśmy uzdrowieni" (Iz 53, 6). 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza Ewangelia daje nam jednocześnie słowa 

przestrogi i nadziei. 

Najpierw przestrogi – bo nawet ten, któremu wydaje 

się, że jest blisko Jezusa, może rozminąć się z Ewan-

gelią. Może nawet brać udział w wielkich, spektaku-

larnych wydarzeniach wiary, nawet przyjmować sa-

kramenty święte, ale tak naprawdę nie chcieć 

przejść przez głęboką drogę nawrócenia, zmiany 

myślenia, rozwoju w miłości. Grozi nam przeżywanie 

wiary "lekko", przyjemnie, szukanie wrażeń, nawet 

pięknych i religijnych, tylko dla własnego zadowole-

nia. Potrzebujemy ciągle mocnego oparcia w modli-

twie słowem Bożym i relacji sakramentalnej z Chry-

stusem, ale jednocześnie weryfikacji poprzez szczery 

rachunek sumienia – czy święte rzeczy, które pozna-

ję, w których mam udział, zaowocowały konkretnym 

trudem miłości dzisiaj? Prawdziwe chrześcijaństwo 

jest wchodzeniem przez ciasną bramę – ale tą bra-

mą jest sam Chrystus, którego Najświętsze Serce jest 

dla nas szeroko otwarte, który sam uczynił krzyż bra-

mą do nieba. 

Słowa nadziei dotyczą powszechności zbawienia, 

którą zapowiada prorok Izajasz oraz psalmista. Ci, 

których nie spodziewamy się w niebie - dzisiaj niepo-

bożni, niepoukładani, mogą okazać się z czasem 

gorliwsi, niż ci, którzy są całkowicie przekonani o tym, 

że dobrze znają Chrystusa. 

Pan Jezus mówi o wielkiej wspólnocie zgromadzonej 

"przy stole". Znakiem i zapowiedzią tego stołu jest 

Najświętsza Eucharystia, która jednoczy cały Kościół i 

prowadzi nas do udziału w uczcie niebieskiej. 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Mateusza Mickiewicza 

WORTHY TEACHERS 

 All who undertake to teach must be en-

dowed with deep love, the greatest patience, 

and, most of all, profound humility. The Lord 

will find them worthy to become fellow work-

ers with him in the cause of truth. 

—St. Joseph Calasanz 



 

 

 

 

 

 

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 

PARISH ANNOUNCMENTS  

Beginning September 6th, 2022, we will refresh our Church’s parking lot 

with a new tar and stripes. This project will take several days and will 

be divided into sections so we kindly ask you for patience during this 

renovation. Thank you! 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Od 6 września 2022 roku będziemy odświeżać parking naszego kościo-

ła nową smołą i pasami. Ten projekt potrwa kilka dni i będzie podzie-

lony na sekcje, dlatego uprzejmie prosimy o cierpliwość podczas pla-

nowanych renowacji. 
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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.




