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Vigésimo Cuarto Domingo  
Del Tiempo Ordinario  
Septiembre 15, 2019 

 

“Alégrense conmigo, porque ya encontré la 

oveja que se me había perdido”.  Lucas 15:6 

XXIV Niedziela Zwykła 
 

 

I żądał napełnić brzuch swój młótem, które 
jadały świnie; ale mu nikt nie dawał.  

        Łukasza 15:6 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: 1 Tm 2:1-8; Ps 28:2, 7-9; Lk 7:1-10 

Tuesday: 1 Tm 3:1-13; Ps 101:1b-3ab, 5-6; Lk 7:11-17 

Wednesday: 1 Tm 3:14-16; Ps 111:1-6; Lk 7:31-35 

Thursday: 1 Tm 4:12-16; Ps 111:7-10; Lk 7:36-50 

Friday: 1 Tm 6:2c-12; Ps 49:6-10, 17-20; Lk 8:1-3 

Saturday: Eph 4:1-7, 11-13; Ps 19:2-5; Mt 9:9-13 

Sunday: Am 8:4-7; Ps 113:1-2, 4-8; 1 Tm 2:1-8;  Lk 16:1-

13 [10-13] 

Misa - Orando por las vo-
caciones de la comunidad 
de los misioneros del Sa-
grado Corazón próximo 

Viernes 20 de Septiembre 
7:00 pm 

http://www.stjosephparishchicago.org/


 

PARISH DIRECTORY 
 

    Parish office     (773) 254-2366 
    Fax         (773) 254-2640 
    Email            stjoe@comcast.net  
    Website  www.stjosephparishchicago.org  
    MSC Website  www.misacor-usa.org           
    Facebook: St. Joseph Parish Chicago     
 

OFFICE HOURS / HORARIO 
 

  

Monday thru Thursday / Lunes a Jueves  
9am — 7:30pm  

Lunch / Almuerzo 12:30pm-1:00pm 
 

Saturday / Sábado:  
9am — 2pm 

 

Sunday & Friday / Domingo y Viernes 
CLOSED / CERRADO 

  STAFF 

 Rev. Ernesto Caicedo, MSC - Pastor  

  Mr.   Tarsicio Ornelas Gómez — DRE 

 Mrs. Elsa Svelnys - Business Manager 

 Mrs. Nancy Aquino - Parish Secretary 

 Ms. Josefina Aponte - Parish Secretary 

Tuesday thru Saturday 
Od poniedziałku do Soboty  

 Lunes a Sabado    
 

Friday 

 
Sun/Dom/Niedz 

  7:30 AM    Bilingual 
 
     

    

     7:00 PM   Español 

    

    7:30 AM   Español 
 

   9:00 AM   Bilingual 
 

 10:30 AM   Po Polsku 
 

 12:30 PM   Español 
   

   5:30 PM   Español 

Mass Schedule | Horario de Misas | 
Rozkład Mszy Św. 

 
 
 
 

 
 

Confesiones / Confessions / 

Spodwiedź 

Monday to Friday after 7:30am  Mass 

Lunes a Viernes después de misa de 7:30am 

Martes a Jueves por cita al 773-254-2366 

20 minut przed niedzielną mszą św. o 10:30 rano. 
 

Bautismos / Baptisms / Chrzty 
Los arreglos se deben hacer en la Oficina Parroquial 
 

Arrangements must be made at the Parish Office 
 

Rejestracja chrztu conajmniej 2 miesiące wcześniej 

w biurze parafialnym. 
 

Bodas / Weddings / Śluby 
The Couple must schedule appointment with the 

Pastor at least 6 months before the celebration. 
 

La pareja debe venir a la rectoría al menos 6 meses  

antes de la fecha planeada a celebrar la boda. 
 

Narzeczeni powinni zgłosić ślub przynajmniej 6 

miesięcy wczesniej w biurze parafilnym. 
 

Quinceañeras 
Favor de llamar y hacer una cita con el padre en la 

Oficina Parroquial para mas información. 

4800 S. Paulina Ave., Chicago IL 60609 

Tel. (773) 254 -2366 (Lun-Jue / Mon-Thu) 

       (773) 673-2640 (Sab-Dom / Sat-Sun) 

Catholic Charities-Child Development Center 

Caridades Católicas / Centro de Desarrollo Infantil 

4800 S. Paulina 

Tel (773) 927 – 2524 

CATECISMO / CATECHESIS 

ST.  JOSEPH PARISH  
 

PARROQUIA DE SAN JOSE / PARAFIA SW. JÓZEFA 
 

DIRECTORY | DIRECTORIO | KATALOG  

Atención Parroquianos:  

Para mandar hacer una misa de intención 

Favor de llamar/o/ venir  a la oficina parroquial 

una semana antes de la fecha de petición.   

We invite you to register as a parishioner. 
Please visit our parish office to complete the 

registration form. Envelopes will be mailed to you. 

Mass Schedule | Horario de Misas | 
Rozkład Mszy Św. 

Tuesday thru Saturday 
Od poniedziałku do Soboty  

 Lunes a Sabado    
 

Friday 

Sun/Dom/Niedz 

  

   7:30 AM    Bilingual 
 

 
    

    7:00 PM   Español 

    7:30 AM   Español 
 

   9:00 AM   Bilingual 
 

 10:30 AM   Po Polsku 
 

 12:30 PM   Español    

   5:30 PM   Español 

http://www.stjosephparishchicago.org/


 



 

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time 
 

Imagine being among those 
who heard Jesus address 
the Pharisees and scribes in 
the encounter we hear in 
today s Gospel:  What man 
among you having a 
hundred sheep and losing 
one of them would not 
leave the ninety-nine in the 
desert and go after the lost 
one until he finds it?  Would 

you leave ninety-nine in the desert in order to find one 
lost sheep? In the parable, Jesus is showing us the depths 
of God s love, the illogical, incredible love God has for 
each of us. Moses counted on this loving mercy as he 
spoke for the wandering people; Saint Paul 
acknowledges his reliance on it in his letter to Timothy. 
God desires to draw you close, seeking you when you are 
lost. Are you ready to be drawn into God s loving 
embrace? 
 

THE MISSING PRECIOUS ONES 
 

Who would leave the ninety-nine in order to seek out the 
one, lost sheep? We sometimes read or see accounts of 
missing children. We cannot really grasp the feelings of 
the parents or family members. Their world stops. Their 
hearts ache. The parents do not forget their other 
children, but for a time, their focus is solely on the one 
who is missing. They join the search party, or sit 
anxiously by the phone, waiting for news of the return of 
the child. It is this sort of love that Jesus describes in the 
parable of the lost sheep. And yet, Jesus told the parable 
in response to criticism by Pharisees and scribes because 
he was welcoming sinners and eating with them. So, in 
Jesus  parable, the sheep is not accidentally lost. The 
sheep has strayed. And still, the shepherd went out in 
search of it. The sheep is precious to the shepherd, even 
though it had wandered away. Like the Israelites in the 
desert who had created idols in Moses  absence. Like us, 
when we turn away from God and God s ways, doing 
what we feel like, rather than what we know is right and 
good.  
 

REJOICING WHEN THE LOST ARE FOUND 
 

The shepherd in the parable leaves the ninety-nine to 
seek out the one who had wandered, and only returns 
home when that one, that precious one, had been found. 
All are precious in the eyes of the shepherd. The woman 
turned her house upside down in order to find her lost 
coin and, upon finding it, called her friends and 
neighbors. Jesus welcomed sinners and ate with them. 
Have you wandered away, through your actions or 
inactions? Jesus  parable assures us that there is great joy 
in heaven when the lost one repents. Turn back to the 
Lord, and know that there will be great rejoicing in 
heaven upon your return.  
 

Today s Readings: Ex 32:7 11, 13 14; Ps 51:3 4, 12 13, 17, 19; 1 Tim 1:12 17; 
Lk 15:1 32 [1 10] Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

Vigésimo Cuarto Domingo  
Del Tiempo Ordinario 

 
LOS SERES QUERIDOS QUE FALTAN 
 

¿Quién dejaría noventa y nueve ovejas para ir a buscar 

una oveja perdida? Algunas veces leemos o nos 

enteramos de niños desaparecidos. Realmente no 

podemos comprender los sentimientos de sus padres o 

familiares. Su mundo se detiene. Sus corazones sufren. 

Los padres no olvidan a sus otros hijos, pero por un 

tiempo, están enfocados solamente en aquel que está 

desaparecido. Se unen a un grupo de búsqueda o se 

quedan sentados junto al teléfono ansiosamente, 

esperando noticias del regreso del hijo. Es un tipo de 

amor que Jesús describe en la parábola de la oveja 

perdida. Y, sin embargo, Jesús contó la parábola como 

respuesta a la crítica de los fariseos y escribas porque él 

aceptaba a los pecadores y comía con ellos. Así que, en 

la parábola de Jesús, la oveja no está perdida 

accidentalmente. La oveja está desaparecida. Y, aun así, 

el pastor fue a buscarla. La oveja es algo precioso para el 

pastor, aun cuando se haya alejado. Como los israelitas 

en el desierto que habían creído en ídolos en la ausencia 

de Moisés. Como nosotros, cuando nos alejamos de Dios 

y de sus caminos, 

haciendo lo que 

sentimos, en lugar de 

hacer lo que es correcto y 

bueno.  
 

ALEGRÍA AL 
ENCONTRAR A LOS 
DESAPARECIDOS  
 

El pastor de la parábola 

deja a las noventa y 

nueve para salir a buscar a una que se había extraviada y 

solo regresa a casa cuando la encuentra, a la más 

preciosa. Todas son preciosas a los ojos del pastor. La 

mujer pone su casa de cabeza para encontrar su moneda 

perdida y, al encontrarla, llama a sus amigos y vecinos. 

Jesús da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. 

¿Alguna vez te has extraviado, por medio de tus acciones 

o inactividad? La parábola de Jesús nos asegura que hay 

una alegría más grande en el cielo cuando el que se 

pierde se arrepiente. Regresa al Señor sabiendo que hay 

una gran alegría en el cielo por tu regreso. 
 

Lecturas de hoy: Ex 32:7 11, 13 14; Sal 51 (50):3 4, 12 13, 17, 19; 1 Tim 
1:12 17; Lc 15:1 32 [1 10] Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 



 

 

Dzisiejsze czytania:  
I czytanie: Wj 32,7-11.13-14 - Bóg przebacza grzesznemu ludowi;  

Psalm: Ps 51,3-4.12-13.17 i 19 - Wstanę i wrócę do mojego ojca;  

II czytanie: 1 Tm 1,12-17 - Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników;  

Aklamacja: 2 Kor 5,19 - W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą;  

Ewangelia: Łk 15,1-32 - Radość z nawrócenia grzesznika 
 

Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skłonności do ocen i osądów, dzielenia ludzi na dobrych i złych. Cudze 
braki, wady, przewinienia często budzą w nas oburzenie i niechęć. Tymczasem wszyscy w równym stopniu 
potrzebujemy miłosierdzia. Jeśli dane jest nam dostrzec słabości naszych bliźnich, to tylko po to, byśmy jak Abraham 
orędowali za nimi u Boga. Z nadzieją, że ktoś inny, widząc nasze zło, pomodli się i za nas. ks. Jarosław Januszewski, 
"Oremus" wrzesień 2007, s. 68 
 

Jezu Chryste, przyszedłeś na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy (7 Tm l, 15) 
Niedługo po zawarciu Przymierza z Izraelitami Bóg widzi, że ci w czasie nieobecności Mojżesza sporządzili sobie 
złotego cielca. Rozgniewany taką niewiernością, zamierza ukarać lud zniszczeniem. I jak kiedyś objawił Abrahamowi 
swój plan przeciw Sodomie i Gomorze, tak teraz objawia Mojżeszowi swój plan dotyczący Izraela: „Widzę, że lud ten 
jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, 
a ciebie uczynić wielkim ludem” (Wj 32, 9-10). Wydaje się, jakby Bóg obawiał się wstawiennictwa Mojżesza za ludem. 
Zapewnia więc, że zostanie ocalony i będzie głową nowego wielkiego narodu. Lecz Mojżesz nie myśli o sobie, pragnie 
tylko ocalić lud, który kocha, i jak niegdyś Abraham zanosi śmiałe błaganie. Nie może liczyć na jakąś ilość 
sprawiedliwych, bo zgrzeszył cały naród, lecz stawia śmiało na miłość Boga względem Izraela. Przypomina Mu cuda, 
dzięki którym wyprowadził go z Egiptu, a także obietnice dane patriarchom, perswaduje że powinien oszczędzić lud dla 
sławy swojego imienia! W tej modlitwie Mojżesz podnosi się jak olbrzym w walce z Bogiem, by wyjednać ocalenie 
swojego ludu. I Bóg go wysłuchał. 
Lecz wielki Mojżesz jest tylko bladą figurą Jezusa, pośrednika nieskończenie bardziej potężnego, który nie musi 
walczyć z Bogiem, by wyjednać miłosierdzie dla grzesznej ludzkości — On sam bowiem jest zapłatą za grzech. 
Przychodzi natomiast oznajmić światu radość Boga z nawrócenia grzeszników. Opowiada o niej szczególnie w trzech 
uroczych przypowieściach o miłosierdziu (Łk 15, 1-32), przedstawionych w dzisiejszej ewangelii. Wszystkie podkreślają 
szczególnie radość człowieka znajdującego to, co stracił. Pasterz znalazłszy swoją owcę „bierze ją z radością na 
ramiona” (tamże 5), powraca do domu, zaprasza przyjaciół i sąsiadów, aby się z nim cieszyli. Niewiasta przeszukawszy 
starannie cały dom, by znaleźć zagubioną monetę, czyni podobnie: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą 
zgubiłam” (tamże 9). O wiele więcej czyni ojciec widząc powracającego wreszcie syna, który dawno go opuścił; nie 
myśli o robieniu mu wyrzutów, lecz o przyjęciu go: „Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, 
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (tamże 23-24). Uczta tak okazała, że wywołuje oburzenie i protesty starszego 
syna. Jezus zapewnia: „Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (tamże 7). Czy to oznacza, że Bóg 
bardziej miłuje nawróconych grzeszników niż dzieci zawsze Mu wierne? Odpowiedź jest taka, jaką dał ojciec starszemu 
synowi, zazdrosnemu o przyjęcie urządzone bratu: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 
należy” (tamże 31). Czyż nie jest to największa uczta być zawsze z Bogiem i każdego dnia kosztować Jego dóbr? 
Przypowieści nie twierdzą, że Bóg woli raczej grzeszników niż sprawiedliwych, lecz jasno podkreślają radość, z jaką 
przyjmuje On wszystkich pokutujących, oraz uczą ludzi radować się z powrotu braci, otwierając im serce z dobrocią 
podobną do dobroci Bożej. 
Drugie czytanie (1 Tm 1, 12-17) podejmuje, choć nieco w innym kontekście, te same problemy. Św. Paweł, 
wspominając swoją przeszłość, głosi miłosierdzie, jakie mu zostało okazane, i z radością równą swojej pokorze 
wyznaje: „Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy” (tamże 15). Jaką 
ucztę radości urządzono w niebie z powodu nawrócenia tego człowieka, który tak całkowicie odpowiedział na łaskę 
Bożą! A któż może powiedzieć, że nie potrzebuje nawrócenia, by współzawodniczyć z wiernością św. Pawła? 
• Przecież Ty, Ojcze miłosierny, więcej się radujesz z jednego grzesznika czyniącego pokutę, jak 

z dziewięćdziesięciu i dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. A także cieszymy się wielce, gdy 
słyszymy, z jaką radością pasterz odnosi na ramionach zbłąkaną owcę do stada i jak cieszy się wraz z sąsiadkami 
niewiasta, odnosząca znalezioną drachmę do skarbca Twego; i radość wyciska łzy w uroczystość domu Twego, 
gdy się czyta o młodszym synu Twoim, iż był umarł, a ożył, zaginął, a odnalazł się. 
Radujesz się zaiste w nas i w świętych swoich aniołach świętą miłością... Co to znaczy, Panie Boże mój, skoro Ty 
sam dla siebie jesteś wiekuistą radością i ci, którzy Ciebie otaczają, zawsze się Tobą radują?... Biada mi! Jakże 
wysoki jesteś na wysokościach, a jak głęboki w głębokościach! Nigdzie się nie oddalasz, a my z trudem wracamy 
do Ciebie! Czyń, działaj, Panie! Zbudźże nas i zawołaj! Zapalaj nas j porywaj! Bądź nam wonią i słodyczą, byśmy 
Cię kochali i biegli ku Tobie. Czy nie z głębokiej otchłani ślepoty wielu wraca do Ciebie?... Wszak przychodzą oni do 
Ciebie i zostają oświeceni, bo przyjmują światło, a przyjmując je, otrzymują od Ciebie moc, by stali się Twoimi 
synami (św. Augustyn: Wyznania VIII, 3, 6. 8; 4, 9). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 191 
  

Pamięć o Bogu  
"Jeśli nie ma pamięci o Bogu, to wszystko się spłaszcza do ‘ja’, do mojego dobrobytu. Życie, świat, inni tracą wartość, nic już nie 
znaczą, wszystko sprowadza się do jednego wymiaru: posiadania. Jeśli tracimy pamięć o Bogu, także i my sami tracimy wartość, 
także i my pozbawiamy się samych siebie, tracimy nasze oblicze." papież Franciszek  

https://dobre-slowa.blogspot.com/2013/09/pamiec-o-bogu.html


 



 

Thanks, Gracias, Dzięki  
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność  

/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo: 
 

 

Sunday, September 8, 2019: $2,387.92 

Repair My House: $553.49 

Fuel & Maintenance: $347.00 

 

2da. Colecta de esta semana será para:     

This week’s second collection will be for:      

Druga Składka przeznaczona jest na:  
   

Repair My House    

I N T E N C I O N E S  D E  L A  M I S A  /  I N T E N C J E  

M S Z A L N E  /  M A S S  I N T E N T I O N S  

NOVENA A  

NUESTRA SENORA 

DEL ROSARIO DE 

TALPA  

DA INICIO EL SÁBADO 21 DE SEPTEIMBRE  

HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE.  

A LAS 7:00 PM. 

EL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE  

SERÁ A LAS 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE ESTUDIEMOS  

LA BIBLIA 

Todos los Lunes de 7:00pm -9:00pm 

En la Trailita de San José 

Le Invitamos a Orar…    

Juntos al Señor en el Circulo de Oración 

Carismática.  

Todos los miércoles  

en la iglesia a las 7:00 pm. 

Sep. 15 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY 

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time 
  7:30 AM † Cayetano Serrano † Gerardo Islas 

  9:00 AM † Richard Devries † Stanley Gerwatawski 
† Delfino Orejel 
Health & Blessings Family Garcia Orejel 

10:30 AM † Marian Wojciechowski † Debra Kmiec 
Health Blessings John Bennecke 

12:30 PM † Michelle Adrian Cano † Maria Elena De La Fuente 
† Jose Guadalupe Alvarado † Victor Perederij  
† Miguel y Joel Sandoval † Cristina Velazquez  
† Victor Sanjuanero † Antonio Ramirez Quintero 
† Ida M. Arvizu † Maria Pilar Jimenez 
Salud y Bendiciones Familia Rodriguez  
Salud Espiritual y Corporal Magdalia Alvarado,  
Jose y Ivan Campos, Victor Manuel Rangel Birrueta 
Bendiciones Cumpleaños Accion de Gracias por la  

vida-Ricardo Alvarado 

5:30 PM † Raul Ramirez † Irma Ramirez † Jesus Peña 
Acion de Gracias a Dios padre de Hilda Islas  

Sep. 17 MARTES / WTOREK / TUESDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Sep. 18 MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Sep. 19 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Sep. 20 VIERNES / PIATEK / FRIDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

7:00 PM Por las Vocaciones de los Misioneros del Sagrado  
Corazon Jesus 

Sep. 21 SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY  

7:30  AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Sep. 22 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY 

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 
7:30 AM Salud Espiritual y Corporal Familia Rangel Birrueta 

9:00 AM † Noe Clark 

10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † George Sajdak 
Health & Blessings Denise Umporowicz 

12:30 PM † Rafael y Jose Patiño † Maria Elena Del La Fuente 
† Epifania Camacho † Belen Rios Flores 
Salud y Bendiciones Ernestina Patiño 
Bendiciones Cumpleaños Jorge y Jessie Castañeda  
Accion de Gracias-Bendiciones por los XV de Vida 

Valeria Silva 

5:30 PM † Ernesto Barrera † Edelia, Jesus y Josefina Zamora 
† Santos, Ramona, Juanita, Lupe, Gerardo 
† Eladio y Familia  

Todos Son Bienvenidos! 
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TAQUERIAS ATOTONILCO
PROPS. FAMILIA MUNOZ

1649 W. 47th St.            247-5870
3916 W. 26th St.            763-3380

FRENOS CON LA TARJETA MEDICA

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work

Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

773-471-1444

FUNERARIA ROBLES
Funeral Completo 

Incluyendo Ataud y Velorio
4256 S. Mozart     ❋     773.254.3838
Se Venden Lapidas y Monumentos

Receive a $50 Restaurant.com 
Gift Card with FREE 
in-home estimate!

Say Good-bye to Clogged Gutters!
•  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

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373 Get it. And forget it.®

All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will 
receive a $50 gift certificate. Visit https://www.restaurant.com/about/terms for complete 

terms and conditions and https://www.restaurant.com for participating restaurants. Retail 
value is $50. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. 

Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for 
homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both 

cohabitating persons must attend and complete presentation together. Participants must 
have a photo ID, be able to understand English, and be legally able to enter into a contract. 

The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or affiliated 
companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company 

in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company 
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that Company may 
substitute a gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to 
the participant via first class United States Mail within 10 days of receipt of the promotion 
form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer is 

subject to change without notice prior to reservation. Expires 9/30/19.

*Guaranteed not to clog for 
as long as you own your 
home, or we’ll clean your 

gutters for free.

CALL BY 5/31 TO RECEIVE
75% 50% OFF

LABOR
After 5/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor. 

Does not include cost
 of material.

 Offer expires 9/30/19.

x

Grow in your faith,
find a Mass, and

connect with your
Catholic Community

with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

$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

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!

✔Ambulance
✔Police  ✔Fire
✔Friends/Family

CALL
NOW!

FREE Shipping
FREE Activation
NO Long Term Contracts

Solutions as Low as $19.95 a month

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,

Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

800.809.3352
MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CHECK IT OUT TODAY!

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

www.CatholicCruisesAndTours.com
CST 2117990-70

an Official Travel
Agency of Apostleship

of the Sea-USA

Saint Margaret
Sunday Missal
An ideal companion
for personal prayer.

In Stock & Ready to Order Today.

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

800-566-6150 • www.wlpmusic.com


