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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 Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko
mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu
Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie
cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów
sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i
składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według
potrzeby.
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które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża
świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i
Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch
daje świadectwo: bo Duch jest prawdą.

Alleluja, alleluja, alleluja
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Jana Apostoła

Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził
i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego,
który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że
miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na
spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym
właśnie zwycięstwem

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam,
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”.
Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc, mieli życie w imię Jego
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 18 KWIETNIA

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Anielę Bałek
8.00 — Za +Jana Gawron w 5 r. Śmierci

6:30— Msza św. gregoriańska za +Anielę Bałek

10.00 — Za ++Tadeusza i Janiny Parzątka

10.00 — Za +Tadeusza Pałka

12.00— Za +Franciszki Mamulskiej

12.00 — Za +Zofii Kwak

18.00 — Za +Andrzeja Ratułowskiego

18.00 — Za + Elżbiety Przybyło w 5 rocznicę śmierci

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.
O GODZ. 8:00 rano W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach
POLSKIEGO RADIA CHICAGO 1030AM

8.00 — Za ++Ireny i Kazimierza Jurasz

WALK TO MARY
PIESZA PIELGRZYMKA DO MARYI W STANIE
WISCONSIN
SOBOTA, 1 maja, 2021

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
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

Kolekta z 28 marca i 4 kwietnia zostanie
podana w następnym biuletynie para ialnym

Bóg zapłać!

Początek pielgrzymki z kościoła św. Józefa, który znajduje
się na kampusie St. Norbert College w DePere, WI a
zakończenie w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej
Dobrej Pomocy (Na onal Shrine of Our Lady of Good Help)
w Champion, WI
21 milowy marsz prowadzi do jedynego w Ameryce
zatwierdzonego przez Kościół miejsca objawień maryjnych,
gdzie w 1859 roku Matka Boża objawiła się Adele Brise na
terenie gdzie w obecnej chwili znajduje się Narodowe
Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Pomocy. To ciche i
spokojne miejsce w okolicy farm i skromnej społeczności
rolniczej w Champion, było miejscem objawień Matki
Boskiej Adele Brise, młodej belgijskiej imigrantki. Według
Adele Brise Matka Boska powiedziała Jej: „Jestem Królową
Niebios… Zbierz dzieci w tym dzikim kraju i naucz je tego,
co powinny wiedzieć, aby je zbawić. … Naucz ich
katechizmu, jak podpisywać się znakiem krzyża i jak
przystępować do sakramentów; tego właśnie sobie
życzę. Idź i niczego się nie bój. Pomogę Ci."
Adele posłusznie postępowała zgodnie z instrukcjami Matki
Bożej, aby uczyć dzieci i katechizować, podróżując pieszo w
promieniu 50 mil od obszaru, który obecnie służy jako
główny teren Sanktuarium, w dzikim, a następnie gęsto
zalesionym kraju północno-wschodniego Wisconsin. W
końcu ojciec Adele zbudował na tym miejscu kaplicę, a
Adele założyła szkołę i wspólnotę kobiet, które miały w niej
nauczać. Rzeczywiste miejsce objawienia znajduje się na
terenie, na którym znajduje się czwarta kaplica w obecnym
Sanktuarium. Kaplica została poświęcona 12 lipca 1942 r.
Adele Brise została pochowana w pobliżu objawień Matki
Bożej.
Osoby pragnące uczestniczyć w pielgrzymce mogą zapoznać
się z dokładnymi informacjami w j. angielskim i polskim
oraz zarejestrować się na stronie internetowej:
www.walktomary.com
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Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan
Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu
kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego
Kościoła.
Potrzeba nam Bożego Miłosierdzia
Kościół od wieków głosi prawdę o miłosierdziu Boga, objawioną w ukrzyżowanym i
zmartwychwstałym Chrystusie. Człowiek doświadcza słabości grzechu i potrzebuje łaski
przebaczenia, aby żyć w przyjaźni z Bogiem.
Żyjemy w czasach kryzysu godności człowieka - zatracenia istotnych wartości. Zagonieni,
wciąż nie mamy czasu na refleksję nad własnym życiem. Kiedyś jednak musimy się
zatrzymać. Konieczna będzie motywacja i zaangażowanie, aby odpowiedzieć sobie na
pytania: jaki dziś byłem dla Boga i ludzi? Co było w moim życiu dobre, a co złe? Jaki
jestem dla najbliższych?
Bądźmy czujni i wrażliwi, abyśmy nie utracili w sobie obrazu dziecka Bożego. Każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia i
wiary w to, że Bóg jest miłosierny, kochający, i w swojej dobroci wychodzi ku nam dając łaskę przebaczenia. Jeśli człowiek
żałuje za swoje grzechy, to Bóg je przebacza, odpuszcza winy.
Spójrzmy na życie siostry zakonnej, która została wybrana przez Boga na Apostołkę Jego Miłosierdzia. S. Faustyna Kowalska
gorliwie spełniała powierzone jej obowiązki, była zawsze skupiona i milcząca, a przy tym naturalna, pogodna, pełna życzliwej i
bezinteresownej miłości wobec bliźnich. Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle bogatego życia duchowego i
mistycznego. Otrzymane posłannictwo Miłosierdzia Bożego s. Faustyna spisała w Dzienniczku. Zanotowała w nim wiernie
wszystkie słowa Jezusa; opisywała swoje przeżycia wewnętrzne, wizje i objawienia. Czytali i zgłębiali treści Dzienniczka wielcy
teologowie i nie znaleźli w nim żadnego błędu teologicznego. Doszli do przekonania, że dzieło to w sposób niezwykły przybliża
tajemnicę miłosierdzia Bożego, że pomaga w pobudzaniu do refleksji nad stanem duszy człowieka. Dzienniczek został
przetłumaczony na różne języki, wielokrotnie wznawiany, czytany na całym świecie. Zachwyca ludzi prostych, jak też
uczonych.
W Dzienniczku czytamy słowa Jezusa: „Miłosierdziem moim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce
moje, gdy oni wracają do mnie. Powiedz grzesznikom, że czekam na nich, że wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla
mnie”. „Pragnę, aby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie
grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie”. Przesłanie to zabrzmiało z wielką mocą, gdy
podczas 9. pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu.
Kościół, czyli wspólnota ochrzczonych i wierzących wezwana jest do głoszenia, wyznawania i świadczenia prawdy o
Miłosierdziu Bożym. Jest żądaniem Jezusa, abyśmy byli miłosierni wobec bliźnich i podejmowali uczynki miłosierne wobec
każdego człowieka. Obraz Chrystusa Miłosiernego znajduje się w prawie każdej rodzinie katolickiej. Najwyższy czas, by
uklęknąć i poprosić Boga o Jego Miłosierdzie. Niech nam w tym pomaga modlitwa św. Faustyny.

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia
Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej
ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie
jesteśmy w stanie - przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy
wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed
pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który
to dzień Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo
całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba
(Dz. 1570).
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ocni wiarą” to tytuł IV Polonijnego Kongresu
Ewangelizacyjnego organizowanego przez
Duszpasterstwo Polonijne Archidiecezji Chicago. W
bieżącym roku odbędzie się on zdalnie za pomocą
platformy Zoom, Facebooka i kanału YouTube. Czekają nas
dwa bezprecedensowe spotkania. Każde z nich będzie
obejmowało: konferencję głównego prelegenta, panel
dyskusyjny związany z tematem dnia, świadectwo wiary i
modlitwę. Każdego dnia na gości będzie czekać grupa
modlitewna gotowa do modlitwy wstawienniczej. Będzie
to czas, w którym słowo będzie przeplatało się z modlitwą.
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I DZIEŃ: „Mocni wiar albo koniec Kościoła”
22 kwietnia 2021 r. 7 – 9 p.m.
Prelegent: Arcybiskup Grzegorz Ryś
Na naszych oczach dokonują się zmiany na miarę epoki. Z
jednej strony budzą one trwogę, z drugiej zachwycają
kreatywnością. Chrześcijanie, obecnie bardziej niż dotąd
wezwani są do przyjęcia zdecydowanej postawy i odwagi
w składaniu świadectwa.
II DZIEŃ: „Mocni wiarą jak Józef”
29 kwietnia 2021 r. - 7 – 9 p.m.
Prelegent: o. Michał Olszewski SCJ
Papież Franciszek w bieżącym roku dał nam szczególny dar
– Rok Świętego Józefa. Święty Cieśla chwyta za serce
każdego: ojców, matki, samotnych, narzeczonych,
umierających, będących w trudnościach finansowych,
zagubionych. Jest patronem na miarę naszych potrzeb i
czasów.
W PIĄTEK 23
KWIETNIA O GODZ.
7.00 WIECZOREM
TRANSMISJA MSZY
ŚW. z LITANIĄ DO
ŚW. JANA PAWŁA II
Z NASZEJGO
KOŚCIOŁA
Dodatkowe Msze
św. i nabożeństwa
transmitowane z
różnych kościołów
polonijnych od 23 –
28 kwietnia 2021 r.
Szczegółowe
informacja oraz
REJSTRACJA na
stronie Archidecezji
chicagowskiej pod
adresem:
polonia.archchicago
.org

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

REJESTRACJA NA MSZE ŚW. JEST
WYMAGANA i rozpoczyna się każdego
CZWARTKU od godz. 9.00 rano
drogą elektroniczną— (poprzez link na profilu
Facebooka i na stronie internetowej), przy wejściu
do kościoła przed porannymi i wieczornymi
Mszami św. oraz dzwoniąc pod numer:

708-262-4016
Rejestracje telefoniczne i elektroniczne .
Dopóki trwają restrykcje i przy ograniczeniu miejsc w
kościele nie każda osoba, która pragnie uczestniczyć w
Mszy św. o wybranej przez siebie porze będzie mogła się
na nia zarejestrować, dlatego prosimy o zrozumienie.
Stosujemy się do zaleceń archidiecezji chicagowskiej by
uczestnictwo w Mszach św. było nadal możliwe.
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
Zachowując środki ostrożności chronisz swoje zdrowie i
osób przebywających obok Ciebie.

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.

ANNA RAPCIAK
Realtor
Mowie Po Polsku

• BUY • SELL
• INVEST

THE FLOWER SHOP

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

• Sales • Service • Installation
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596

708.563.2388

www.climatechangeinc.net

ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

7330 Archer Rd., Justice

Heating & AC
Residential & Commercial

$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.

WHY IS IT?

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.

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

(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

Check It Out Today!

www.CatholicCruisesandTours.com

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

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

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

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE

$19.

Please Ask
For Details

NO Long Term Contracts

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

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

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

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!

24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
✔Police ✔Fire
FREE Shipping
✔Friends/Family FREE Activation
CALL
NOW!

✂ 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?

• 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

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

“GORALSKO CHATA”

12333 S. HARLEM, PALOS HEIGHTS
708.942.3688
RICHARD B. NOVAK, M.D.

John Ligas

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

• Buying?
• Selling?
• Investing?
OFFICE
CELL

Nowa Lokacja

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

24 Hour Emergency Phone

Mowie Po Polsku

For further information,
please call the Parish Office.

HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM

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

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

•
•
•
•

630.257.0200
12416 S. Archer Ave.

Call Today!

CrystalGrandBanquets.com
977990 Our Lady Mother of the Church (A)

www.jspaluch.com

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

