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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
NIE MA SPOWIEDZI PODCZAS WSZYSTKICH MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH
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 Jeremiasza

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela
i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze,
które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by
wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po
tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich

21 marca 2021r.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym
wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do
Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany
dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą
zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś
będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do

Chwała Tobie, Słowo Boże

drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan,
ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę
już wspominał”

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

.Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie
święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do
Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go,
mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i
powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby
został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę
powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze,
przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a
kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na
życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a
gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy,
uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze,
wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.
Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu
uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!”
Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus:
„Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz
władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 28 MARCA

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Janiny Stoch

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Janiny Stoch

8.00 — Za +Henryka Mieczkowskiego I Zvonko Duran

8.00 — Za+ Tadeusza Dąbrowskiego w 22r. śmierci oraz

10.00—Za +Elżbiety Karwowskiej w 25 r. śmierci

za + Jego żony Marii

12.00—O Boże błogosławieństwo dla rodziny Rusnak

10.00— Za +Heleny Dola I Piotra Dola

18.00—Za + Kazimierę I Edwarda Fałat

12.00—Za +Michała Pach
18.00—Za +Teresy Marusarz w 4 rocznicę śmierci

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

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II zaprasza na

KIERMASZ WIELKANOCNY
dzisiaj i w niedzielę 28 marca

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

po każdej Mszy św. w sali pod kościołem
W sprzedaży PALMY, baranki z cukru i gipsowe,
pisanki, serwetki do koszyczka, kartki świateczne,
STROIKI na stoły , świece, ZNICZE z motywami
wielkanocnymi, oraz inne produkty z naszego
sklepiku m.in. różańce i kartki na I Komunię św.
Wyłącznie polskie wyroby.
W ofercie również dobra kawa!

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
BIURO PARAFIALNE czynne jest we
wtorki, czwartki i piątki od godz.
6-8 wieczorem, w sobotę od godz.
9.00 do 10.30 rano . Kontakt jest
również możliwy drogą emailową
pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Dochód w całości przeznaczony na wsparcie
działalności Fundacji Jana Pawła II .

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Niedziela, 14 marca — $6,121

Bóg zapłać!

DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek po Mszy św.
porannej o godz. 8:00 i o godz. 7:00 wieczorem
GORZKIE ŻALE— W każdą niedzielę o godzinie 4:30
po południu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i kazaniem pasyjnym .
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Msze św. z naukami rekolekcyjnymi:
Sobota, 20 marca o godz. 5.00pm
Niedziela, 21 marca – podczas wszystkich Mszy św.
Poniedziałek, 22 marca i wtorek 23 marca
o godz. 7.00; 10.00am; 5.00pm i 7.00pm

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA
Czwartek, 25 marca - rano od godz. 9.00 – 10.30am
wieczorem - od godz. 6.00pm – 9.00pm
Piątek, 26 marca - rano od godz. 9.30am – 11.00am
wieczorem - od godz. 6.00pm – 9.00pm

Czwartek - 25 MARCA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
- DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
3.00pm – Nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy aborcji z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
do godz. 7.00pm
DUCHOWA podczas Mszy św. o godz. 8.00am i 7.00pm

PORZĄDEK WIELKIEGO TYGODNIA
i ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1 kwietnia – WIELKI CZWARTEK
7.00pm - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adoracja przy ciemnicy do północy

2 kwietnia – WIELKI PIĄTEK
8.00am – 12.00pm – Adoracja przy ciemnicy
3.00pm – Droga Krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
7.00pm – Liturgia Męki Pańskiej i adoracja przy grobie przez całą noc.

3 kwietnia – WIELKA SOBOTA
POŚWIĘCENIE POKARMÓW o godz. 8.00am; 9.00am; 10.00am; 11.00am;
12.00pm; 1.00pm i 2.00pm
7.00pm – Liturgia Wigilii Paschalnej i Nowenna do Miłosierdzia Bożego

4 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6.00am - Msza św. rezurekcyjna z Nowenną do Miłosierdzia Bożego
oraz o godz. 10.00am; 12.00pm (Msza św. rodzinna); 2.00pm i 6.00pm

5 kwietnia – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze święte o godz. 7.00am; 10.00am; 12.00pm i 7.00pm z Nowenną do Miłosierdzia Bożego

REJESTRACJA NA NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚW. WIELKIEGO TYGODNIA I WIELKANOCY
DROGĄ INTERNETOWĄ I PRZY WEJŚCIU DO KOŚCIOŁA od czwartku 25 MARCA od godz. 9.00AM

Zachęcamy do internetowej rejestracji gdzie zostanie podana zwiększona ilość miejsc.
Rejestracja telefoniczna pod numerem (708) 262—4016.
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— UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO —
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA — DUCHOWA ADOPCJA
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to wielkie święto kościelne, upamiętniające Zwiastowanie
Bogurodzicy. Ustanowione zostało przez Jana Pawła II i jest obchodzone 25 marca. W uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny
spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja,
by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym
grozi zagłada.
„W 2018 roku zabito 42 mln dzieci”. Aborcja była główną przyczyną śmierci na świecie w 2018 roku – informuje Katolicka
Agencja Informacyjna, cytując portal worldometers.info. – Wskutek choroby nowotworowej zmarło w tym czasie 8,2 mln
osób, W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to
samo, ale w białych... Jak wynika z danych przekazanych m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w 2018 r. w
wyniku aborcji straciło życie 41,9 mln dzieci. Wskutek choroby nowotworowej zmarło w tym czasie 8,2 mln osób, w
następstwie powikłań po paleniu tytoniu 5 mln, a z powodu AIDS 1,7 mln osób. Według statystyk aż 23 proc. ciąży zakończyło
się w 2018 r. aborcją, a na każde 33 urodzonych dzieci przypada 10 zabitych w fazie prenatalnej – dodaje KAI.

CO TO JEST DUCHOWA ADOPCJA?
Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna
dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez
Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza
przyrzeczenie, które je utwierdza. Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego
wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego
nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka.
Osoby, które pragną podjęcia się Duchowej Adopcji, prosimy o zabranie z tyłu kościoła formularza
zobowiązania Duchowej Adopcji. Prosimy o jego uzupełnienie i przyniesienie z sobą 25 marca na Msze św. o
godz. 8.00 rano i 7.0 wieczorem.
Jakie jest minimum warunków, żeby
Duchową Adopcję uznać za ważną i
czy poza tym minimum zobowiązują
adoptującego jakieś dodatkowe
obowiązki?
— Osoba adoptująca duchowo powinna
być chrześcijaninem.
— Wymaganą praktykę Duchowej Adopcji stanowi
codzienne, przez 9 miesięcy, odmawianie krótkiej
modlitwy adopcyjnej w intencji poczętego dziecka i jego
rodziców pt. "Panie Jezu" i jednej Tajemnicy Różańca św. .
— Nie jest natomiast wymagane (choć zalecane),
podejmowanie dodatkowych postanowień
Czy podejmujący D.A. powinien być w stanie łaski
uświęcającej (po Komunii św. i spowiedzi)?
Jest wskazane, ale nie jest konieczne.
Czy przyrzeczenia muszą być składane w sposób
uroczysty na ręce kapłana?
Zasadą jest, składanie przyrzeczenia w kościele, na
ręce kapłana, w obecności i na oczach wielu wiernych. Gdy
brak jest jednak takich możliwości, można również składać
przyrzeczenie prywatnie, poza kościołem.

Czy zaniedbanie praktyki modlitewnej przerywa
Duchową Adopcję?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję.
Należy wtedy wyspowiadać się, ponowić przyrzeczenie i
starać się je dotrzymać. W przypadku krótkiej przerwy, należy
Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o
ilość opuszczonych dni.
Czy grzechem jest, jeśli danego dnia zapomni się
odmówić modlitwę adopcyjną?
Zapominanie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i
dobrowolne zlekceważenie złożonego Bogu przyrzeczenia.
Skąd pewność, że Bóg wysłucha naszej prośby?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i
nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i
Wolą Jego jest, by każde poczęte dziecko było otoczone
miłością rodzicielską.
Jakie mogą być postanowienia uzupełniające D. A.?
Uzupełniającymi postanowieniami (praktykami) mogą być np.
częstsza Spowiedź i Komunia św., Adoracja Najświętszego
Sakramentu, czytanie Pisma św., post o chlebie i
wodzie, walka z nałogami i wadami charakteru, pomoc
osobom potrzebującym, dodatkowa modlitwa.

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
708.652.1444

Check It Out Today!

Best Work • Best Rates
WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965

THE FLOWER SHOP

Lic# 055-026066

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

Residential & Commercial

• Sales • Service • Installation

Realtor, Parishioner

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

PARISHIONER DISCOUNT

Heating & AC

AFFILIATED
ANNA RAPCIAK
• BUY • SELL
• SHORT SALES • FORECLOSURES

708.307.6596

7330 Archer Rd., Justice

Mowimy
Po Polsku

www.climatechangeinc.net

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

$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.

For further information,
please call the Parish Office.

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

J.S. Paluch will create, produce and print your ad for less
than you’d spend elsewhere.They help you reach
consumers at extremely affordable rates and offer
options to advertise effectively and
keep pace with market change.

708.563.2388

If you own a business or know of a local business that might like to support
your local Catholic parish by advertising in its parish bulletin, please contact
J.S. Paluch. Grow your business by advertising in the church bulletin and
create strong connections with your target audience. Benefits include:
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
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.

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

WHY IS IT?

www.CatholicCruisesandTours.com

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

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

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!!

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

708.263.5106
8695 S. Archer
Willow Springs

Say Good-bye to Clogged Gutters!
INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE
Please Ask
For Details

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

• 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 Darden 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 is $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 or e-mailed within 30 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 Darden and is subject to change without notice prior to reservation.
Expires 03/31/21.

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
708.942.3688
RICHARD B. NOVAK, M.D.

John Ligas

Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

24 Hour Emergency Phone

Mowie Po Polsku
CELL

Grow Your Business, Advertise Here.

Polski Lekarz Rodzinny
9904 S. Roberts Rd.
Palos Hills • 708.598.3805

• Buying?
• Selling?
• Investing?
OFFICE

HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM

Nowa Lokacja

773.592.9813

email: krzystekn@jspaluch.com

708.233.9600
708.341.1388

www.jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244

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

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

708.746.0007
6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!

www.MagnumDentalIllinois.com

Sign up here:

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

