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MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW
pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA
SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
www.cystersichicago.net
DUSZPASTERZE:
O. Michał Blicharski, OCist., Przeor i Dyrektor Misji
O. Eugeniusz Włodarczyk, OCist. — Wikariusz
O. Piotr Pucia, OCist. — Wikariusz
DYREKTOR MUZYCZNY:
Grzegorz Landowski (773) 742-9841

ADRES:
116 Hilton Street
Willow Springs, Illinois 60480
KONTAKT:
Sekretariat:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Elżbieta Ceisel –Mikowska
(708) 467 - 0436 wew. 110
(708) 467 - 0479
cistercianmission@gmail.com

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE:
Sobota: 5.00pm
Niedziela: 6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm, 6:00 pm
W TYGODNIU:
Codziennie 7:oo am, 8:oo am
Wtorek — 7:00 pm Msza św. przez przyczynę bł. Wincentego Kadłubka
Środa - 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej.
Czwartek - 7:oo pm - Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II.
Piątek - 7:oo pm - Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
I- piątek każdego miesiąca - Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa - 7:oopm
I- sobota każdego miesiąca - modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm,
o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
W niedziele podczas wszystkich Mszy św., w dni powszednie rano przed Mszą św.,
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY O GODZ. 6.30 i 7.30 RANO
I DODATKOWO OD WTORKU DO PIĄTKU O GODZ. 6.30 WIECZOREM
W każdy pierwszy piątek miesiąca podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm.

SAKRAMENTY:
CHRZEST: Chrzty odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego. Przy rezerwacji daty wymagane jest świadectwo urodzenia
dziecka. Jeśli z wyboru rodziców chrzest dziecka ma się odbyć w naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z
parafii, do której należą rodzice dziecka.
MAŁŻEŃSTWO: Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby
zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty o godz. 11:00 am, 1:00 pm i 3:00pm.
NAMASZCZENIE CHORYCH: Sakrament chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia prosimy
kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Ksiegi Proroka Izajasza

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze S aby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość,
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

3 stycznia 2021r.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła

Bracia: Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski
danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie
oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona
oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak
jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego
apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są
współdziedzicami
i
współczłonkami
Ciała,
i
współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez
Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania
króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy
oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził
się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się
narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem
judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem
ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie
Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i
wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda,
którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i
zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli
gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie
wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Str. 4

Niedziela Trzech Króli
INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 10 stycznia

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Anielę Kaczmarczyk

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Anielę Kaczmarczyk

8.00 — Za +Marię Konopka w 16r. Śmierci

8.00 — Za Franciszka Oprzędek oraz zmarłych z rodziny

10.00— Za +Stanisława Chlebek

Oprzędek

12.00 — Za +Wawrzyńca Działek w 14 r. śmierci

10.00 — Za +Marii Pałka

18.00—O łaskę Miłosierdzia Bożęgo dla zmarłej

12.00 — Za +Jana Rusnak
18.00 — Za +Józefa Łepkowskiego

Renaty

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.
O GODZ. 8:00 rano W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach
POLSKIEGO RADIA CHICAGO 1030AM
lub 1300AM (www.polskieradio.com )

TRANSMISJA MSZY ŚW. NA ŻYWO
W związku z nadal istniejącą dyspenzą na
uczestnictowo w niedzielnych Liturgiach,
nadal transmitujemy Msze św. z naszego kościoła na
żywo na kanale YouTube (Cystersi w Chicago Live) oraz
profilu Facebook (Cystersi w Chicago)
o godz. 8.00 rano i 12.00 po poludniu.

MSZE ŚW. RODZINNE
W każdą niedzielę zapraszamy rodziny z dziećmi na Msze św.
o godz. 12.00 . Liturgia Mszy św. oraz homilia jest
skierowana do najmłodszych uczestników tych Mszy św..

BIURO PARAFIALNE
Zgodnie z zaleceniem Archidiecezji
chicacagowskiej biuro parafialne będzie
otwarte wyłącznie na zasadzie komunikacji
telefonicznej lub emailowej. Prosimy
dzwonić pod numer (708) 467-0436 wew.
110 podczas godzin otwarcia lub poza
godzinami zostawić wiadomość lub
kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com. W ważnych sprawach, jest
możliwość osobistego umównienia się.

Kolekta z 20 i 27 grudnia zostanie podana
w nastepnym biuletynie parafialnym

Bóg zapłać!

WIZYTA DUSZPASTERSKA W RODZINACH
Rozpoczęliśmy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw.
kolędę. Chciejmy się dobrze
przygotować do tej wizyty.
Przeżyć ją jak najowocniej.
Pamiętajmy, że chrześcijanin
przyjmujący kolędującego Kapłana
daje świadectwo o swojej
przynależności do Kościoła.
Osoby zainteresowane przyjęciem
kapłana w swoim domu, prosimy
o zgłoszenie się do zakrystiI celem ustalenia odpowiedniego
terminu lub o kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer 708467-0436.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ
PARAFIALNĄ
Parafianin, to osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi
się do biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do
danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii
poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach
organizowanych przez swoją parafię. Karty przynależności
są dostepne w biurze parafialnym lub zakrystii.
Jednocześnie, pragniemy przypomnieć parafianom, którzy
już są zapisani do naszej parafii, że przy zmianie adresu lub
nr. telefonu występuje konieczność uzupełnienia swoich
danych. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w
godzinach otwarcia i przekazanie nowych informacji
dzwoniąc pod numer (708) 467-0436 ex 110 lub przesłanie
informacji drogą mailową na adres:
cistercianmission@gmail.com

PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz przyjdź, wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź, jest
dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie doznałaś
przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do s. Maksymiliany
Kamińskiej pod numer: 773 656 7703
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OBJAWIENIE PAŃSKIE czyli ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
3 stycznia Kościół w Stanach Zjednoczonych obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to, obok Wielkanocy,
najstarsze święto chrześcijańskie. W II w. w ten dzień wspominano Chrzest Pański, w IV w. w Tracji i Egipcie świętowano
Epifanię, czyli wydarzenia z życia Jezusa, takie jak narodzenie, chrzest w Jordanie, pokłon Mędrców, cud w Kanie. W V w.
Objawienie Pańskie stało się świętem ogólnokościelnym.
W Polsce to święto zwane jest świętem Trzech Króli i
obchodzone 6 stycznia. Ewangelia nie nazywa jednak
przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz
Mędrcami, oraz nie podaje ich liczby. Można się tylko
domyślać, że było ich trzech, skoro przynieśli trzy dary.
Królami mogła nazwać ich tradycja pod wpływem Psalmu
72, który znajduje się w tekstach liturgicznych tej
uroczystości: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę”. Imiona Kacper,
Melchior i Baltazar nadano Mędrcom dopiero w IX w.
Legenda głosi, że po powrocie do swoich krajów królowie
zrzekli się tronów, aby głosić wiarę w Chrystusa, a
dożywszy sędziwego wieku, doczekali chwili, kiedy po
Wniebowstąpieniu Pańskim Tomasz Apostoł udzielił im
sakramentów, a nawet sakry biskupiej.
Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezusowi, mają swoje
znaczenie. Złoto oznacza, że Jezus Chrystus jest Królem
całego świata, kadzidło mówi o Chrystusie Kapłanie, zaś
mirra, balsam, którym namaszczano zmarłych, wskazuje na
ludzką naturę Jezusa i w konsekwencji zapowiada Jego
śmierć.
Od końca średniowiecza na pamiątkę tych darów święcono
pierścionki jako złoto, żywicę jako kadzidło oraz ziarnka
jałowca jako mirrę, a także dodatkowo wodę na pamiątkę
chrztu Jezusa oraz kredę. Dziś święcimy kadzidło i kredę. Po
powrocie z kościoła święconą kredą piszemy inicjały imion
trzech królów, oddzielając je krzyżykami (K+M+B) wraz z cyframi bieżącego roku. Można także napisać C+M+B (Christus
Mansoni Benedicat), co oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Litery na drzwiach świadczą o tym, że w domu
mieszka chrześcijańska rodzina.
Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na
ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Taki
wydźwięk mają także teksty liturgiczne. Szczególnie List do Efezjan podkreśla współuczestnictwo wszystkich ludzi w łaskach
ofiarowanych przez Chrystusa.
Jak widać święto to obchodzone na początku roku kalendarzowego jest pełne nadziei. Nie dość, że zarysowuje przed nami
uniwersalność zbawienia, ale także otwiera nasze umysły na perspektywę eschatologiczną i pragnie ucieszyć znękane biedą
tego świata serca wizją Królestwa Niebieskiego, gdzie Królem i jedynym Światłem jest Jezus Chrystus. Zbyt często
zapominamy o Nowej Ziemi, którą przygotowuje nam Bóg, a zatrzymujemy się na tym świecie, tak jakby poza śmiercią już
nic nie istniało.
Pójdźmy i my złożyć dary Jezusowi: złoto naszego życia, kadzidło naszych modlitw i mirrę naszego cierpienia. Pójdźmy tam,
gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na ołtarzach naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla rodzin. Wyznajmy
wiarę, znacząc litery na drzwiach naszych domów i zadbajmy, żeby to była kreda poświęcona i przyniesiona z Kościoła, a nie
pożyczona od sąsiada.
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WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE UCZESTNICTWA
W LITURGIACH MSZY ŚW.
W NASZYM KOŚCIELE:
W związku w ograniczeniem ilości miejsc, odprawiane są
dodatkowe Msze św.
w kaplicy (o godz. 9.00 i 11.00 rano
oraz w kościele o godz. 2.00pm).

Czas Narodzenia Pańskiego to czas zadumy nad kruchością
Narodzonego, który dzięki troskliwości Rodziny i tych
wszystkich, którzy uwierzyli w Jego posłanie, stał się Tym,
na którego pokolenia czekały a dzięki Któremu my
możemy przezwyciężać wszelki lęk i pochylać się nad
potrzebującymi”
Każda istota a szczególnie ta mała, aby przetrwać,
wymaga wielu starań i nieustającej opieki ze strony
najbliższych którymi są Rodzice. Jednak zdarza się, że tej
najbliższej i najczulszej opieki zabraknie i w jednym
momencie cały świat się zawala. Śmierć rodziców dla
dzieci jest najdotkliwszym i najboleśniejszym
wydarzeniem jakiego mogą doświadczyć. Dla siedmiorga
rodzeństwa z Lipnicy Wielkie, na Orawie, właśnie runął
cały świat, tak po ludzku mówiąc. W roku 2018 zmarł ich
Tata, który ciężko pracował, aby zapewnić byt swojej
rodzinie. Natomiast 3 grudnia bieżącego roku, Bóg
powołał do siebie, w wieku 42 lat, ich ukochaną Mamę.
Siedmioro rodzeństwa z których najmłodsze ma 5 lat a
najstarsze 19 pozostało bez ojca i matki. Tegoroczne
Święta Bożego Narodzenia pozostaną na zawsze w
pamięci tych dzieci. Usiadły one do wigilijnego stołu z
ogromnym smutkiem i bólem w sercu patrząc na dwa
puste miejsca, przeznaczone dla ich rodziców.
Dlatego też pragniemy się zwrócić do Was z ogromna
prośba o pomoc dla tej rodziny w tak ciężkiej sytuacji.
Otwórzmy nasze dobre serca i wesprzyjmy ich finansowo.
Dajmy im nadziej na przyszłość i niech poczują, że nie są
osamotnieni. Pamiętajmy, że prawdziwe szczęście
przychodzi wtedy, gdy uszczęśliwiamy innych i
rozpoznajemy Chrystusa w drugim człowieku, bo
‘’Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci
najmniejszych Mnieście uczynili”
„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i
wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei, tym, którzy są
przytłoczeni jakimkolwiek ciężarem,
jest Boże Narodzenie.”
Jeśli ktoś pragnie bezpośrednio skontaktować się z
rodziną prosimy o kontakt z O. Michałem lub biurem
parafialnym.
W imieniu rodzeństwa i rodziny za wszelkie złożone ofiary
składamy z serca płynące BOG ZAPLAC!

REJESTRACJA NA MSZE ŚW. JEST
WYMAGANA i rozpoczyna się każdego
CZWARTKU
od godz. 9.00am do 8.00pm
drogą elektroniczną (link zostanie podany w czwartek
o GODZ. 9.00 AM na profilu Facebook
i na stronie internetowej)
lub dzwoniąc
pod numer TEL.

708-262-4016

OSOBY NIEZAREJESTROWANE NIE WCHODZĄ DO
KOŚCIOŁA. Muszą poczekać na informacje wydane
przez wolontariuszy po wejściu osób zarejestrowanych!

Rejestracje telefoniczne i elektroniczne sa na
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” dlatego prosimy o
wyrozumiałość. Nie każdy będzie miał możliwość przyjścia na
„ulubioną” lub wybraną Mszę św. Nie każdy dodzwoni się za
pierwszym razem lub będzie miał możliwość elektronicznego
zarejestrowania się. Msze św. poranne są najpopularniejsze i
po udostępnieniu rejestracji zapełniają się w ciągu paru minut.
Dopóki trwają restrykcje i przy ograniczeniu miejsc w kościele
nie jesteśmy w stanie przyjąć każdej osoby, która pragnie
uczestniczyć w Mszy św. właśnie o wybranej przez siebie porze.
Raz jeszcze prosimy o zrozumienie i prosimy o wybaczenie
niedogonności, lecz musimy stosować się do zaleceń archidicezji
chicagowskiej jeśli chcemy by uczestnictwo w Mszach św. było
nadal możliwe. Jest to dla nas tak samo trudne jak i dla Was.
Wspierajmy się zatem nawzajem i pamiętajmy, obowiązywane
restrykcje są w celu zagwarantowania bezpieczeństwa tak nam
samym jak i tym, których spotykamy podczas Liturgii w naszym
kościele.

PAMIĘTAJMY że zgodnie z zaleceniami organów zdrowia
publicznego, powinniśmy być świadomi, że za każdym razem
wchodząc do przestrzeni publicznej, każdy z nas bierze na siebie
ryzyko zarażenia się.

Zatem NIE ZAPOMNIJ:
o rejestracji na Msze św. niedzielne
 o maseczkach ochronnych w kościele podczas trwania Mszy św. cały czas obowiązują
maseczki ochronne. Dopilnuj by zabrać je z sobą z domu.
 o stosowaniu się do zaleceń osób, które będą
Cię witały w kościele—
dbają o Twoje i pozostałych uczestników bezpieczeństwo.
 o zachowaniu dystansu społecznego (6ft)
Zachowując środki ostrożności chronisz zdrowie innych .

BEATA I. STYKA, MD

Ed the Plumber
Ed the Carpenter

INTERNAL MEDICINE / GERIATRICS
Accepting New Patients
Mowimy Po Polsku

12130 S. Harlem, Ste. B
Palos Heights

708.652.1444
Best Work • Best Rates
WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965
Lic# 055-026066

PARISHIONER DISCOUNT

R E S TA U R A N T

708.448.5500

THE FLOWER SHOP

Residential & Commercial

• Sales • Service • Installation

Realtor, Parishioner

Plants • Cut Flowers
Cemetery Decorations
Across Resurrection Cemetery
Open 7 Days (708) 458-0788

• BUY • SELL
• SHORT SALES • FORECLOSURES

708.307.6596

7330 Archer Rd., Justice

Check It Out Today!

Heating & AC

AFFILIATED
ANNA RAPCIAK

The Most Complete ✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Online National
Patronize One of Our Advertisers
Directory of
Catholic Parishes

BREAKFAST • LUNCH • DINNER
COCKTAILS • CARRY OUTS
OPEN 24 HOURS

Mowimy
Po Polsku

708.563.2388

www.climatechangeinc.net
$89.95 Furnace Clean
and Check
One coupon per system. Must present
coupon at time of service. Not valid
with any other offers or discounts.

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

8930 S. Harlem, Bridgeview

708.599.9101

SUPPORT THE ADVERTISERS
THAT SUPPORT OUR COMMUNITY

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping
under an ADVERTISED blanket
on an ADVERTISED mattress
and pulls off ADVERTISED pajamas
bathes in an ADVERTISED shower
shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap
puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup
of ADVERTISED coffee
drives to work
in an ADVERTISED car
and then . . . .
refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor
he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Oak Lawn Dental and Implant Center
5821 W 87th St.,Oak Lawn, IL 60453

708-529-3966

Dentysta i Implanty
General Dentist
& Implant Specialist
977990 Our Lady Mother of the Church (B)

AKCEPTUJEMY
UBEZPIECZENIE PUBLICZNE, PPO I HMO
We accept Public Aid
(for patients 21 & under) HMO and PPO
Mowimy po polsku
www.jspaluch.com

Dr. Bozena Ligas
ORTODONCJA
Aparaty Ortodontyczne i Invisalign

Orthodontics
Braces & Invisalign
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

Quality Work – Reasonable Prices

Your DEMMIS PROTEZY
DENTYSTYCZN E
ad PLUMBING
& SEWER TECH N I K

Czy Ukonczyles Juz 65 Lat?
Czy Wiesz Jak
Dziala Medicare?

AGATA
CZERWOSZ

could
Ask for a
PARISHIONER
be in this
DISCOUNT
space! 708.420.0806 EMERGENCY
SERVICE

773.600.7474
708.876.8484

Lic# 102246

9525 S. 79th Ave., Pokoj 202, Hickory Hills

www.demmisplumbing.com

NAPRAWA
GWARANCJA JAKOSCI!!

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

708.263.5106
8695 S. Archer
Willow Springs

For further information,
please call the Parish Office.

Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 9/30 TO RECEIVE

75% 50%
X OFF
LABOR*

*Does not include
cost of material.
Offer expires 9/30/20.

• 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

Receive a $25 Lowe’s Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will
receive a $25 gift card. Retail value $25. 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 21 days of receipt of the
promotion form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind.
Offer not sponsored or promoted by Lowe’s and is subject to change without notice prior to
reservation. Expires 9/30/20.

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.

Get it. And forget it.®

HIGHLANDER HOUSE RESTAURANT & BAR
“GORALSKO CHATA”

12333 S. HARLEM, PALOS HEIGHTS

John Ligas
• Buying?
• Selling?
• Investing?
Mowie Po Polsku
OFFICE
CELL

708.942.3688
HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM
RICHARD B. NOVAK, M.D. POLSKI DENTYSTA
Polski Lekarz Rodzinny
9904 S. Roberts Rd.
Palos Hills • 708.598.3805
24 Hour Emergency Phone
Nowa Lokacja

773.592.9813

708.233.9600
708.341.1388

Dr. Agnieszka Knobloch
Family & Cosmetic Dentistry
• Laser Whitening • Crowns
• Cosmetic Dentures • Fillings
• Deep Cleanings

708.746.0007
6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

johnligas@sbcglobal.net
6326 W. 87th St., Burbank

www.MagnumDentalIllinois.com

Grow Your Business, Advertise Here.

Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: krzystekn@jspaluch.com

www.jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244

(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

Sign up here:

www.CatholicCruisesandTours.com

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
LEMONT

CRYSTAL
GRAND
BANQUETS
• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
✔Police ✔Fire
FREE Shipping
✔Friends/Family FREE Activation

630.257.0200
12416 S. Archer Ave.
CrystalGrandBanquets.com
977990 Our Lady Mother of the Church (A)

$19.

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

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

www.jspaluch.com

Call Today!

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Toll Free 1.877.801.8608

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

