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MISJA
POLSKA
KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW

pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA

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 Dziejów Apostolskich

Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się
do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest
uczniem.
Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i
opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który
przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w
Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w
Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy
usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym,
odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu.
A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii.
Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha
Świętego.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Jana Apostoła
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed
Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież
Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec
Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ
zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu
podoba.
Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię
Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w
Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po
Duchu, którego nam dał.

Alleluja, alleluja, alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Alleluja, alleluja, alleluja
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana
Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
„Serca wasze niech żyją na wieki”.
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi
i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegna się wszyscy, którzy staną się prochem.
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie,
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi.
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który
uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu,
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a
Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może
przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym
krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we
Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i
uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o
cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się
moimi uczniami”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 9 maja

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Agatę Szczechula
8.00 — Za +Ryszarda Mamulski

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Agatę Szczechula
8.00 —

Za + Anny ui Władysława Król

10.00— Za ++ Mariannę i Marka Buczkowskich

10.00 —

Za + Józefa I Anny Polak

12.00 —

Za + Janinę Parzątka

18.00 —

Za + Waldemara Romanowskiego

12.00— Za +Marię Kowalczyk w 30r. Śmierci
18.00— Za +Piotra Stanek

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE

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
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

Niedziela, 25 kwietnia — $6,069

Bóg zapłać!

W niedziele przed Mszą św. rodzinna o godz. 12.00
Od poniedziałku do soboty po Mszach św. wieczornych
Tylko w miesiącu maju, poniedziałkowa Msza św. o godz. 7.00
wieczorem będzie odprawiana przez wstawiennictwo sw.
Józefa, właczając się tym samym w uroczystości obchodów
Roku św. Józefa i pamiętając, że każdy z nas może znaleźć w
Jego osobie, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Najbliższy piątek, 7 maja to Pierwszy Piątek miesiąca.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do 19:00.
O godz. 15:00 po południu w godzinie Miłosierdzia Koronka i
Litania do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź święta przez cały
czas trwania adoracji od godz. 15:00 do 19:00.
raktykę pierwszych piątków miesiąca większość z nas
zaczęła wraz z Pierwszą Komunią św. Są tacy, którzy od
tego momentu co miesiąc chodzą do spowiedzi i przyjmują z
miłości do Jezusa Komunię św. wynagradzającą. Są też tacy,
którzy tę praktykę porzucili. Wspominając św. Małgorzatę
Marię Alacoque warto przypomnieć sobie znaczenie
pierwszych piątków miesiąca.
Ostatnia z obietnic otrzymanych przez św. Małgorzatę Marię
znana jest także jako „wielka obietnica”, ponieważ jest ona
najważniejsza dla naszego zbawienia. Jezus wyraził ją tymi
słowami: „Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci,
że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym
przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do
Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w
stanie Jego niełaski ani bez sakramentów świętych i że Serce
moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”.

P
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W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY:
4 MAJA - WSPOMNIENIE
ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
OPIEKUN: strażaków. Jego wstawiennictwo
przyzywane jest przeciw powodziom i pożarom.
IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „wyznawca bogini
Flory”.
Florian żył na przełomie III i IV wieku. Był
weteranem wojska rzymskiego, mieszkał w
Mantem koło Krems. Przeniósł się do Lorch podczas
prześladowań za czasów Dioklecjana, aby dzielić z
chrześcijanami ich przykry los. W 304 roku z
powodu swojej wiary został aresztowany i utopiony
w rzece Enns z kamieniem u szyi. Jego kult był
popularny w Austrii i Bawarii.
Przedstawiany w stroju żołnierza, czasem z
kamieniem młyńskim, który został mu przywiązany
do szyi albo z wiadrem wody do gaszenia pożarów.
8 MAJA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
IMIĘ: pochodzenia słowiańskiego, oznacza „kogoś,
kto ma się stać sławny”.
Stanisław urodził się w Krakowie w 1030 roku w
zamożnej rodzinie, studiował w Paryżu, po
powrocie do rodzinnego miasta został wyświęcony
na kapłana, a następnie w 1072 roku na biskupa.
Wielki kaznodzieja, słynął z uczynków miłosierdzia.
Piętnował nieobyczajność Bolesława II Śmiałego,
który jednak pozostawał głuchy na jego liczne
wezwania, co ściągnęło na króla ekskomunikę.
Król zemścił się, zabijając biskupa podczas
sprawowania przez niego Mszy. Stanisław został
kanonizowany w 1253 roku. Jest przedstawiany w
szatach biskupich, często jako wykonujący uczynki
miłosierdzia.

POLONIJNA ORKIESTRA LUDOWA
Jeśli chcesz rozwijąc swoje zaintersowania
muzyczne, grac na instrumentach dętych,
perskusyjnych, strunowych, posiadasz podstawową
wiedzę muzyczną, to zacznij z nami wspaniałą
przygodę!
ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH!
Próby w soboty od godziny 6.00pm w sali przy
naszej kaplicy.
Adres:

8121 Archer Rd.
Willow Springs, IL 60480

Kontakt:

orkiestrapol@gmail.com
(847) 532 8788

2 maja 2021r

3 MAJA - UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI
ZAPRASZAMY NA MSZE ŚWIĘTE:
RANO: O GODZ. 7.00 I 8.00
WIECZOREM: O GODZ. 19.00
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona
do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed
Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia
królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po
odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto
obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce
papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało
podniesione do rangi uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w
szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za
pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary.
Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna,
która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.
W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej,
przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz
złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć
Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta
jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i
zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną. Temu uroczystemu
wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny.
Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony
Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie
trzykrotnie powtórzyli.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną
Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji
jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.
Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do Litanii
Loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym
roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej. Po
uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy
Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę
zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej
Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza.
Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża
Benedykta XV. W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję
opracował przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas
Polski kard. Stefan Wyszyński.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście
na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki
Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3
maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne
chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i
powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.
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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

— REJESTRACJA —
NA MSZE ŚW. JEST WYMAGANA
i rozpoczyna w każdy CZWARTEK
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
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.

— NIE ZAPOMNIJ —
o rejestracji na Msze św. niedzielne

II KOLEKTA W NIEDZIELĘ 9 MAJA JAK COROCZNIE ZOSTANIE
PRZEZNACZONA NA RZECZ KATOLICKIEJ ORGANIZACJI
CHARYTATYWNEJ ARCHIDIECEZJI CHICAGOWSKIEJ.

 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.

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

For further information,
please call the Parish Office.

Take your FAITH ON A JOURNEY.

ANNA RAPCIAK

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

Heating & AC

Realtor
Mowie Po Polsku

www.CatholicCruisesandTours.com

Residential & Commercial

• 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

7330 Archer Rd., Justice

708.563.2388

www.climatechangeinc.net

ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

IN YOUR LOCAL
WHY ADVERTISE CHURCH
BULLETIN? See

$89.95 Furnace Clean
and Check

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.

One coupon per system. Must present
coupon at time of service. Not valid
with any other offers or discounts.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197
Email: sales@jspaluch.com

Your Ad

in

COLOR

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197

SUPPORT THE ADVERTISERS
THAT SUPPORT OUR COMMUNITY
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

The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
Business Owners Interested In Advertising Please Call

J.S. Paluch
1-800-621-5197
WHY IS IT

Check It Out Today!

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

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

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

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

PROTEZY

DEMMIS DENTYSTYCZN E
PLUMBING TECH N I K
& SEWER

AGATA
CZERWOSZ

Ask for a
PARISHIONER
DISCOUNT

773.600.7474
708.876.8484

NAPRAWA
GWARANCJA JAKOSCI!!

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

708.263.5106

Lic# 102246

8695 S. Archer
Willow Springs

EMERGENCY
708.420.0806
SERVICE
www.demmisplumbing.com

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

Say Good-bye to Clogged Gutters!
INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE

What We Can Offer You and Your Business:
• Many ad size options to meet your budget in color or black and white
• One-on-one customer service to help build and design your ad
• The ability to change your ad up to 12 times per year

J.S. Paluch Company

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

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

1.800.621.5197 CALL NOW 708-462-6373
HIGHLANDER HOUSE RESTAURANT & BAR

Get it. And forget it.®

“GORALSKO CHATA”

Grow in your faith,
find a Mass, and
HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM connect with your
Catholic Community
with OneParish!

12333 S. HARLEM, PALOS HEIGHTS
708.942.3688

John Ligas
• Buying?
• Selling?
• Investing?

Download Our Free App or Visit
www.MY.ONEPARISH.com

Mowie Po Polsku
OFFICE
CELL

708.233.9600
708.341.1388

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

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

773.592.9813

Your
ad

Sign up here:

could
be in this
space!
LEMONT

CRYSTAL
GRAND
BANQUETS
• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!

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

www.MagnumDentalIllinois.com

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

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

