To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
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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 Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie,
padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze
słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.
Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie
ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na
wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni
pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar
Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli
bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym,
którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.
Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni

9 maja 2021r

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 16 maja

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Agatę Szczechula
8.00 — Za + Anny i Władysława Król w r. śmierci

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

10.00 —

Za + Józefa I Anny Polak

10.00— Za + O. Grzegorza w rocznicę śmierci

12.00 —

Za + Janinę Parzątka

12.00— Za + Piotra i Heleny Dola

18.00 —

Za + Waldemara Romanowskiego

18.00 — Za + Zofię, Andrzeja, Jana i Marię Kula

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.

8.00 —

Za + Stanisława Gal w rocznicę śmierci

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.

W niedziele przed Mszą św. rodzinna o godz. 12.00
Od poniedziałku do soboty po Mszach św. wieczornych

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

W dniu wczorajszym dzieci z Polskiej Szkoły Marii
Konopnickiej po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do
swoich serc.
Przeżywając z nimi radość tego spotkania, życzymy im by
nie utraciły radości i jedności, jakiej udzieli im Jezus, by
Ten, który jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym
napojem, prowadził ich przez całe życie.
Słowa podziękowania kierujemy do
nauczycieli i katechetów za całoroczny trud
przygotowania dzieci do tego Sakramentu, za budowanie
Domu Bożego w ich sercach, za zachęcenie ich do
pokochania Chrystusa całym sercem i naśladowania Go.

Niedziela, 2 maja — $5,841

Bóg zapłać!

Dziękujemy rodzicom za trud wychowania dzieci
i Wasze zaangażowanie by pomóc im w głębokim
i szczerym przygotowaniu się na przyjęcie Jezusa
Eucharystycznego do swoich serc. Bóg zapłać!
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Naszym Mamom!
„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na
jej drodze przeszkody, tylko miłość Matki ma się bez zdobywania i bez zasług.”
H. Auerbach

M

atka - pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze naszego życia. Od samego początku zatroskana
o nasze istnienie, o naszą przyszłość. Zawsze razem - Matka i dziecko. Ona - pełna niepokoju i
lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, oddana bez reszty swemu wielkiemu skarbowi, dając mu swoją
miłość, czas, siłę i serce. Musi dzieckiem kierować tak, by dla nikogo nie było przyczyną łez. Matka musi
mieć uczucia serdeczne, stawać się aniołem dobroci i odznaczać się cnotami, by dziecku dać przykład,
jak ma iść przez życie.

Zadanie matki to ciągła ofiara ze swojego czasu i odpoczynku, ofiara z wielu przyjemności życia, by być najbliżej swych pociech
i czuwać nad nimi. I tak biegną lata, dzieci dorastają, a matka drepce za nimi cicha, o wiecznie zatroskanych oczach, które
życie okradło nieraz z uśmiechów. Często uśmiechami obdarzamy przyjaciół, znajomych, a dla matki zostaje uśmiech jakiś
wymuszony. Dzielimy swoje serce na drobne dla innych, a przed matką chowamy je głęboko. Zapominamy o jej prawie do
naszego serca. Niech obchodzony corocznie Dzień Matki będzie dla wielu dniem refleksji i zastanowienia się, jacy jesteśmy na
co dzień dla swoich, kochających nas matek.
Wszystkim Mamom, tym młodym i tym starszym, życzymy, by zawsze miały w sobie dość siły oraz obfitości serca
dla swoich dzieci i czerpały ją serca Bogurodzicy Maryi i do Niej się uciekały w każdych momentach swojego życia!

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Matki!
CZWARTEK 13 MAJA— NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ - WPROWADZENIE RELIKWII DZIECI
FATIMSKICH DO NASZEGO KOŚCIOŁA ORAZ NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE Z PROCESJĄ
Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w czwartek 13-go maja o godz. 7.00 wieczorem, a póżniej każdego 13 dnia a każdego
miesiąca do października o godz. 7.00pm.
W tym dniu zostaną wprowadzone relikwie Dzieci Fatimskich, św. Hiacynty i św.Franciszka, które
nasza Misja otrzymała parę dni temu z Sanktuarium w Fatimie. W tym dniu przypada również 40rocznica zamachu na Ojca Świętego, Jana Pawła II.
Nabożeństwo Fatimskie, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Jest odpowiedzią na dwa
wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. W 1916 r. w
niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej
Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej
Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już
kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, Papież Jan Paweł II przedstawił światu dopiero
podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że
opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie
właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
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KRÓTKA BIOGRAFIA ŚW. HIACYNTY I ŚW.
FRANCISZKA
Święta HIACYNTA
urodzona: 11 marca 1910 r.
zmarła: 20 lutego 1920 r.
beatyfikowana: 13 maja 2000 r. W Fa mie przez Jana Pawła II
kanonizowana 13 maja 2017 w Fa mie przez papieża
Franciszka
Zasad wiary chrześcijańskiej nauczyła się – podobnie jak jej
brat Franciszek – dzięki wychowaniu w domu rodzinnym.
Podczas objawień Anioł i Przenajświętsza Dziewica prosili ją o
modlitwę i pokutę w intencji odpuszczenia grzechów, aby
uzyskać nawrócenie grzeszników i pokój dla świata. Od tej
pory czyniła wiele ofiar za nawrócenie grzeszników i dla
pocieszenia Niepokalanego Serca Maryi. Szczególną miłością
obdarzyła także Ojca Świętego. „Cierpię z miłości do Pana
Jezusa jako zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi za
nawrócenie grzeszników i za Ojca Świętego” – wyznała Łucji.
„[W niebie] Będę bardzo kochać Jezusa i Niepokalane Serce
Maryi” – oznajmiła krótko przed śmiercią.
13 maja Roku Jubileuszowego 2000 papież Jan Paweł II wpisał
Hiacyntę Marto do grona błogosławionych.
ŚWIĘTY FRANCISZEK
urodzony: 11 czerwca 1908 r.
zmarł: 4 kwietnia 1919 r.
beatyfikowany: 13 maja 2000 r. w Fa mie przez Jana Pawła II
kanonizowany 13 maja 2017 w Fa mie przez papieża
Franciszka
Wychowując się – wraz ze swoją siostrą Hiacyntą – w ubogiej
rodzinie, bardzo wcześnie poznał Boga i Jego Matkę, i nauczył
się Ich wielbić. Podczas objawień Anioł i Przenajświętsza
Dziewica prosili go o modlitwę i pokutę w intencji
odpuszczenia grzechów, aby uzyskać nawrócenie grzeszników i
pokój dla świata. Od tej pory jego największą troską było
wypełnianie próśb Anioła i Maryi; w ten sposób czynił
nieustanne postępy na drodze ku doskonałości.
Ogromne wrażenie na Franciszku wywarły słowa Anioła:
„Pocieszajcie waszego Boga”. To pragnienie ukierunkowało
całe życie chłopca. Franciszek chciał pocieszać Jezusa przede
wszystkim przez odmawianie różańca i adorację Jezusa
Ukrytego w tabernakulum kościoła parafialnego.
13 maja Roku Jubileuszowego 2000 papież Jan Paweł II wpisał
Franciszka Marto do grona błogosławionych.
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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
 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

