
 

ST. JOSEPH 

PARISH  
 

PARROQUIA DE SAN JOSÉ  
PARAFIA SW. JÓZEFA 

 

4821 S. HERMITAGE  

CHICAGO, IL 60609 
www.stjosephparishchicago.org  

 

Staffed by the Missionaries of the Sacred Heart 
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READINGS FOR THE WEEK 
 
 

Monday: Ezr 1:1-6; Ps 126:1b-6; Lk 8:16-18 

Tuesday: Ezr 6:7-8, 12b, 14-20; Ps 122:1-5; Lk 8:19-21 

Wednesday: Ezr 9:5-9; Tb:13:2, 3-4abefghn, 7-8; Lk 9:1-6 

Thursday: Hg 1:1-8; Ps 149:1b-6a, 9b; Lk 9:7-9 

Friday: Hg 2:1-9; Ps 43:1-4; Lk 9:18-22 

Saturday: Zec 2:5-9, 14-15a; Jer 31:10-12ab, 13; Lk 9:43b-45 

Sunday: Am 6:1a, 4-7; Ps 146:7-10; 1 Tm 6:11-16;  

Lk 16:19-31 

WRZEŚNIA 22,  2019 
 

XXV  
Niedziela Zwykła 

SEPTIEMBRE 22, 2019  
 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Dios . . . Quiere que todos los hombres se salven y 
todos lleguen al conocimiento de la verdad. 

-- 1 Timoteo 2:4

Visita de la Virgen de 

San Juan de los  

Lagos -  

Parroquia de  

San José 

Desde este jueves 26 

al domingo 29 de 

septiembre de 2019 

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 
                 Wtorek do Soboty  

Martes 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/


 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 
LO PRIMERO ES LO PRIMERO  
 

Tomamos decisiones todos los días. Algunas son importantes, y otras no tienen importancia. 
La verdad es, todas nuestras elecciones se acumulan y van formando una imagen de quienes 
somos y de lo que más nos importa. Ya sea que nos levantemos inmediatamente después de 
que suena la alarma o que la apaguemos tres veces antes de levantarnos, no parece importante 
al momento; sin embargo, esa decisión puede ser un signo de cómo valoramos y usamos el 
tiempo que Dios nos dio. Cuando ponemos todo en las manos de Dios, todas las decisiones que 
hacemos en el transcurso de nuestros días son un reflejo de nuestra relación con Dios y con los 
demás. Las personas algunas veces dicen que el sacerdote habla demasiado acerca de dinero. 
Unos pocos sacerdotes podrían hacerlo, pero muchos están simplemente reflexionando en los 
evangelios, de lo cual frecuentemente incluye las enseñanzas de Jesús sobre el correcto uso del 
dinero. Jesús sabía que el dinero es una de las cosas que pueden anteponerse entre nosotros y 
Dios. Es por eso que los pasajes del Evangelio, como el que escuchamos hoy, son importantes. 
Jesús entendió las tentaciones de este mundo, vivir por la riqueza, ser deshonesto, poner en 
orden nuestras prioridades, y por lo tanto, su enseñanza está tan fresca y a tiempo ahora como 
lo estuvo hace dos mil años. 
 

CORRESPONSABLES DE LA BONDAD DE DIOS  
 

Jesús nos dice que debemos ser personas de confianza con las pertenecías de los demás. Todo lo que somos y tenemos es de 
Dios. Nuestras vidas, la fe, los talentos, las relaciones, la riqueza material y financiera, todo son dones de Dios que se nos fueron 
confiados. Estamos llamados a administrarlos bien, a ser dignos de confianza con nuestras muchas bendiciones, para poder 
llevar el amor y la presencia de Cristo al mundo. La forma como vivimos nuestras vidas, las decisiones que tomamos, la forma 
en como respondemos a las necesidades de los demás, todo esto es ser corresponsable, una forma de servir a Dios, y no al 
dinero. 
 

Lecturas de hoy: Am 8:4 7; Sal 113 (112):1 2, 4 6, 7 8; 1 Tim 2:1 8; Lc 16:10 13 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 
 
Make a choice. God or money, material things, earthly pleasure. This is what Jesus asks us to do in today s Gospel. The Pharisees 
and scribes, and many people, want it both ways. God and wealth. But Jesus knows that  no servant can serve two masters.  It is 
not that wealth is inherently bad, but the pursuit of it to the exclusion of what is good and righteous is. Our faith is meant to 
guide and shape the way we live. If we are followers of Jesus Christ, we will treat others, especially the poor and vulnerable, 
fairly and justly. We will live with devotion to God and let our lives speak the truth of God s love for all. We will put first things 
first, or more precisely, put God and God s ways first, assured that when we do, everything else will fall into place.  
 

FIRST THINGS FIRST 
 

We make decisions every day. Some are substantial, many seem inconsequential. The truth is, all of our choices add up and paint 
a picture of who we are and what matters most to us. Whether we rise at the first sound of the alarm or hit snooze three times 
before getting up does not seem important in the moment, and yet that choice can be a sign of how we value and use the time 

God has given to us. When we put God first, all of the 
decisions we make in the course of our days are reflections 
of our relationship with God and others. People sometimes 
say that the priest talks about money too much. A few 
priests might do that, but most are simply reflecting on the 
Gospels, which often include Jesus  teaching about the 
proper use of money. Jesus knew that money is one of the 
things that can come between us and God. That is why 
Gospel passages like the one we heard today are so 
important. Jesus understood the temptations of this world--
to live for wealth, to be dishonest, to get our priorities out of 
order--and so, his teaching is as timely now as it was two 
thousand years ago.  
 

STEWARDS OF GOD S GOODNESS 
 

Jesus tells us that we must be trustworthy with what belongs to another. All we are and all we have is God s. Our lives, faith, talents, 
relationships, material and financial wealth--all are gifts from God, entrusted to us. We are called to steward them well, to be 
trustworthy with our many blessings, in order to bring Christ s love and presence into the world. The way we live our lives, the 
choices we make, the way we respond to the needs of others--all of this is a stewardship, a way of serving God, not mammon. 
 

Today s Readings: Amos 8:4 7; Ps 113:1 2, 4 6, 7 8; 1 Tim 2:1 8; Lk 16:10 13 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 



 

 

Dzisiejsze Czytania:  
I czytanie: Am 8,4-7 - Bóg ukarze gnębicieli ubogich;  
Psalm: Ps 113,1-2.4-6.7-8 - Pana pochwalcie, On dźwiga biednego;  
II czytanie: 1 Tm 2,1-8 - Wspólne błagania za wszystkich ludzi;  
Aklamacja: 2 Kor 8,9 - Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was 
ubóstwem swoim ubogacić.;  
Ewangelia: Łk 16,1-13 - Nie możecie służyć Bogu i Mamonie; 

 

Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze 
odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez 
konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać 
bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże. ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" wrzesień 

2007, s. 96 
 

Panie, daj, abym gromadził sobie skarby w niebie, bo gdzie jest mój skarb, tam będzie i serce moje (Mt 6, 
20-21) 
Zasadniczym tematem dzisiejszej liturgii jest właściwe używanie bogactw. W pierwszym czytaniu (Am 8, 4-7) rozbrzmiewa 
twardy zarzut proroka Amosa zwrócony do kupców pozbawionych skrupułów, którzy bogacą się kosztem ubogich: fałszują 
wagi, sprzedają towary bez wartości, podnoszą cenę, korzystając z potrzeby innych. Prorok ujawnia w sposób 
bezwzględny ich oszustwa, a czyni to nie w imię zwykłej sprawiedliwości społecznej, lecz w imię Boga: „Słuchajcie tego 
wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy... Przysiągł Pan... nie zapomnę nigdy wszystkich 
waszych uczynków” (tamże 4. 7). Gwałty i oszustwa na szkodę ubogich obrażają Boga, który jest ich obrońcą, „ojcem dla 
sierot i dla wdów opiekunem” (Ps 68, 6), i nakazuje odnosić się z wielkodusznością do potrzebujących: „Przed ubogim 
swym bratem otworzysz swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba” (Pwt 15, 8), Religii nie 
można sprowadzić do urzędu sprawiedliwości społecznej; należy jej bronić w imię Boga, opierając się na Jego 
przykazaniach, bez jakiegokolwiek względu na bogatych lub możnych. Kto chce czynić sprawiedliwość jedynie na 
płaszczyźnie ludzkiej, ryzykuje budowę na piasku, ponieważ prawdziwa sprawiedliwość opiera się na Bogu i od Niego 
pochodzi. 
Wyjątek proroka Amosa o potępieniu oszustów pozwala zrozumieć prawdziwe znaczenie przypowieści o nieuczciwym 
zarządcy, czytanej w dzisiejszej ewangelii (Łk 16, 1-13). Również tutaj mówi o oszustwie, choć nie na szkodę ubogich, 
lecz bogatego właściciela, który zwalnia swojego zarządcę, gdyż trwonił jego dobra. Ten bowiem chcąc zapewnić sobie 
wdzięczność i oparcie przyjaciół, ucieka się do nieuczciwego podstępu, zmniejszając dowolnie zaległości dłużników 
swojego pana. Opowiadając tę przypowieść, Jezus nie zamierza pochwalić przebiegłej nieuczciwości zarządcy, którego 
nazwał „nieuczciwym” (tamże 5), lecz podkreślić jego przezorność w zabezpieczeniu sobie przyszłości. Wynika to dość 
jasno z zakończenia, które brzmi jak skarga Boga: „synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 
podobnymi sobie niż synowie światłości” (tamże). Jezus ze smutkiem zauważa, że zwolennicy świata — żyjący daleko Od 
Boga i nie wierzący w Niego — są w sprawach zabezpieczenia własnej doczesnej przyszłości bardziej przezorni i pilni niż 
synowie światłości, czyli wierni, którzy wierząc w Boga, często zniechęceni i słabi nie troszczą się o swoje sprawy 
duchowe i nie zajmują własną wieczną przyszłością. Jest to więc wezwanie do obowiązku, do czujności ze względu na 
ostatni dzień, kiedy każdy usłyszy te słowa: „Zdaj sprawę z twego zarządu” (tamże 2). 
Następne zdania ewangelii pomagają zrozumieć, w jaki sposób chrześcijanin powinien posługiwać się bogactwami mając 
na uwadze swój cel — wieczność. Zbawiciel nazwał pieniądz „niegodziwą mamoną” (tamże 9), zbyt często bowiem jest 
owocem nieuczciwych zysków; używany nieuczciwie, może stać się przeszkodą-do zbawienia, lecz obracany na rzecz 
potrzebujących, pomoże nam je osiągnąć. W ten sposób chrześcijanin zapewni sobie przyjaciół, którzy go przyjmą „do 
wiecznych przybytków” (tamże). Używanie pieniędzy wymaga nadzwyczajnej uczciwości zarówno w sprawach wielkich, 
jak i w małych, a nawet najmniejszych, „kto bowiem w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto 
w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (tamże 10). Jeśli człowiek nie zachowuje 
wewnętrznej rezerwy wobec interesów, obracanie pieniędzmi staje się pokusą, przed którą trudno się bronić; wówczas tak 
właściciel, jak i zarządca mogą stać się niewolnikami pieniądza., najgorszego tyrana, który nie pozostawia żadnej 
wolności, nawet tej, jakiej wymaga służba Bogu. Nie można nigdy dosyć rozważać ostrzeżenia Pana: „Nie możecie służyć 
Bogu i mamonie” (tamże 13). 

Boże, który w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa, spraw, abyśmy 
zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne (Mszał Polski: kolekta). 

O szalona ślepoto świata i duszy, która w dobrach doczesnych pokładasz swoją nadzieję i dla tak błahej rzeczy i dla 
tak krótkiego czasu tracisz wieczną chwałę, a nabywasz wieczne cierpienie w zamian za posiadanie tych dóbr 
przez dwa dni! Niewątpliwie, dzieje się to jedynie wskutek największej ślepoty: dusza bowiem, ogarnięta fałszywą 
miłością tych rzeczy przemijających, znieczula się i utraciwszy używanie rozumu, staje się zwierzęciem... 
Lecz ci, którzy gardząc tymi rzeczami, naśladują Ciebie, o Chryste, Boski Mistrzu, w ubóstwie i nędzy, 
i cierpieniu, co w krótkim czasie zakończą swój trud i osiągną wieczny odpoczynek!... Spraw, więc, o Panie, abym 
pokładał całą miłość, pragnienie i uczucie moje w Tobie, nieskończonym Dobru, które chowa dla mnie 
nieskończone radości i pociechy wieczne, jeśli odmówię miłości tym przemijającym rzeczom i złożę je w Tobie... 
O, jak wielka jest Twoja słodycz, o dobry Boże, jaką zachowałeś dla tych którzy Ciebie się boją! (Św. Bernard ze 
Sieny). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 221  



 



 



 

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  

Sept. 22 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY 

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 
  7:30 AM † Dario Sandoval † Susana Chavez † Zenaida Olea  

† Rufino Pineda † Maria de los Angeles Pineda  
† Samuel Cruz † Epifania Molina de Cruz  
† Maria Nava Medina† Juan Gonzalez † Jesus Flores  
† Concepcion Romero 

  9:00 AM † Noe Clark † Francisca Ramos † Antonio Reyes 
Health & Blessings Maribel Romero 

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

12:30 PM † Rafael Patiño † Jose Patiño † Epifania Camacho 
† Maria Elena dela Fuente † Maria Aurora Aguilera 
† Miguel, Juan, Loreto Garcia † Camerina Aguilera 
Accion de Gracias por los XV años – Valeria Silva 
Bendiciones Cumpleaños Jorge & Jessie Castañeda  
Salud y Bendiciones Ernestina Patiño 

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

Sept. 24 MARTES / WTOREK / TUESDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Sept. 25 MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Sept. 26 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

7:00 PM † Hector Chavez 

Sept. 27 VIERNES / PIATEK / FRIDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

7:00 PM Salud Espiritual y Corporal Familia Barrera 
Salud y Bendiciones por los 50 años de vida de  

Miguel Angel Aviles 

Sept. 28 SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY  

7:30  AM Health & Blessings on Wedding Anniversary  
Victor Manuel & Nancy Rangel  

Sept. 29 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY 

Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time 
7:30 AM Salud y Bendiciones Comunidad de San Jose 

9:00 AM Salud Espiritual y Corporal Angel Rangel Birrueta 

10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Valenty Koscielski 
Health & Blessings Marjory Dhaoczt 

12:30 PM † Maria Elena De La Fuente  
† Maximiliano Rodriguez  
Salud y Bendiciones Familia Rodriguez Magaña 

5:30 PM † Sofia Serrano Romero † Humberto Serrano Rojas 

NOVENA NUESTRA 

SENORA DEL 

ROSARIO DE 

TALPA 
 

CONTINUAMOS CON 

LA NOVENA A 

NUESTRA SENORA 

DEL ROSARIO DE 

TALPA  

HOY DOMINGO   

22 de Septiembre A LAS 

5PM  

DE LUNES A SABADO A LAS 7:00PM 
 

DURANTE “EL ENCUENTRO MARIANO” 

▪ JUEVES 26 de Septiembre—despues de misa de 

Bienvenida 

▪ Viernes 27 de Septiembre, a las 6:00 pm 
▪ Sabado 28 de Septiembre, a las 6:00 pm 
▪ Domingo 29 de Septiembre a las 5:00pm 

 

 

 

 

GRUPO DE ESTUDIEMOS LA BIBLIA 

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

En la Trailita de San José                                     

No Olvides Tu Biblia! 

Todos Son Bienvenidos! 

Thanks, Gracias, Dzięki  
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność  

/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo: 
 

Sunday, September 15, 2019: $2,422.12 

Repair My House: $983.02 

2da. Colecta de esta semana será para:     
This week’s second collection will be for:      

Druga Składka przeznaczona jest na:  
   

Repair My House    

LA CONTEMPLACIÓN CORRECTA 

El amor no consiste en contemplarse el uno al otro, sino en 
mirar juntos en la misma dirección. 

 

OPORTUNIDAD 

No hay momento inoportuno para hacer el bien. 



000546 St Joseph Church             www.jspaluch.com                                        For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

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


