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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 nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w
którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia,
które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich
narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli
się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w
jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy
przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas
słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i
Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji,
Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które
leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici,
Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych
językach wielkie dzieła Boże».

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Koryntian
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha
Świętego: ”Panem jest Jezus”.
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
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Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne,
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,
aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,

Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.
Przyszedł Jezus, 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 rzeki 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”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Agatę Szczechula
8.00 — Za +Zofię i Stanisława Boblak
10.00 — Za +Stanisława Para w 21 r. Śmierci

23 maja 2021r.
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 30 maja

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

O Boże Błogosławieństwo dla Marii i Stanisłwa
Krzysiak

12.00 — Za +Józefa Wacław

10.00 — Za +Jana Bobak w 5 rocznicę śmierci

18.00 — Za +Helenę i Stanisława Kościelniak

12.00 — Za ++ z rodziny Kurnik i Potaczek
18.00 — O Boże błogosławieństwo dla Anny Komperda

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

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, 16 maja — $5,721

Bóg zapłać!

W niedziele przed Mszą św. rodzinna o godz. 12.00
Od poniedziałku do soboty po Mszach św. wieczornych
ZACHĘCAMY DO POSŁUGI LEKTORÓW W NASZYM
KOŚCIELE
Czytanie Słowa Bożego podczas liturgii, jest jedną z wielu
posług i funkcji liturgicznych, jakie powierza się wiernym
i dzięki którym żyje wspólnota wierzących. Wielość posług
i funkcji, które wraz z Soborem Watykańskim II zostały
na nowo odkryte i uznane za ważne, jest wielkim bogactwem
Kościoła. One bowiem objawiają Kościół, ukazują jego naturę.
Nasze różnorodne uzdolnienia i talenty, także we mszy
św. służą budowaniu wspólnoty: gotowość otwarcia się
na Ducha Bożego. Zachęcamy zatem Panów z naszej parafii o
przemyślenie posługi Lektora w naszym kościele. Chętnych
prosimy o kontakt z O. Michałem lub pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W JĘZYKU POLSKIM
Biuro Lifelong Forma on Archidiecezji Chicago serdecznie
zaprasza do udziału w wirtualnych sesjach formacyjnych
przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Sesje
prowadzone są na żywo w języku polskim i odbywają się za
pośrednictwem pla ormy Zoom. Gospodarzami spotkań są
pary z wieloletnim stażem Małżeńskim. Organizatorzy
zapewniają sesje w małych, kilkuosobowych grupach.
Spotkania odbywają się co drugą sobotę miesiąca w godzinach
od 9 am do 3 pm.
Opłata wynosi 150 USD za parę.
Kolejne spotkanie jest w sobotę, 19 czerwca, 9:00-15:00.
Aby zarejestrować się na sesje PreCana w języku polskim,
wyślij wiadomość e-mail na adres precana@archchicago.org
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DUCH ŚWIĘTY W MOIM ŻYCIU
Jak często zastanawiamy się, nad rolą Ducha Świętego w naszym życiu? Na ile jesteśmy świadomi Jego obecności w naszym
codziennym działaniu, w tak licznych codziennych wyborach? Duch Święty towarzyszy nam sakramentalnie od momentu
chrztu, a w sposób szczególny wylewa na nas swoje dary
w sakramencie bierzmowania. Od tej chwili,
współpracując z łaską, mocą Ducha Świętego możemy
życiem głosić Chrystusa.

Świadomość mocy
Po raz pierwszy z żywą wiarą w działanie Ducha Świętego
spotkałam się, mając kilkanaście lat. Widziałam, jak
starsze koleżanki modliły się, prosząc Ducha Świętego o
potrzebne dary przed ważnym dla nich spotkaniem.
Potem poznałam szczególny rodzaj modlitwy - kiedy to
Duch Święty jakby modlił się za mnie - modlitwę
równoczesną. Staliśmy w grupie osób i każdy z nas, na
głos i w tym samym czasie, modlił się do Boga. Na
pierwszy rzut oka mogło się to wydać przekrzykiwaniem
się. Dla mnie było to jak muzyka. Szczególnego
dotknięcia Jego mocy doznałam w Rzymie, będąc na rekolekcjach oazowych. Widziałam ludzi, którzy - prawdziwie
przeniknięci mocą Ducha - zmieniają swoje życie, otrzymują łaskę dostrzeżenia swoich grzechów. Czas ten był dla mnie
szczególny.

Duch Święty jak fontanna
Wtedy to usłyszałam, że Duch Święty jest jak fontanna. Jego świeża, orzeźwiająca, gasząca pragnienie woda jest dostępna
dla każdego chrześcijanina na wyciągnięcie ręki. Właśnie od momentu bierzmowania mamy łaskę czerpania tej wody,
jedynej wody, która gasi pragnienie duszy. Często jednak człowiek sam rezygnuje z darów, które ma tak blisko! Zasłaniamy
się fałszywym pojęciem własnej grzeszności, nieumiejętnością, lękiem czy niewiedzą. Przypominamy człowieka, który na
pustyni umiera z pragnienia, choć oazę ma kilka metrów przed sobą. Nie ma siły pokonać ostatnich metrów, myśląc, że to,
co widzi, jest fatamorganą.

Trzeba się powierzyć
Nie śmiem twierdzić, że życie darami Ducha Świętego jest łatwe. Pragnę, by moje życie było prawdziwie odblaskiem Jego
mocy. Wiem jednak i gorąco wierzę, że każdy z nas ma możność pielęgnowania w sobie przynajmniej jednego z siedmiu
darów Ducha Świętego. Sama nieraz lękam się Jego działania, szczególnie gdy posyła mnie do ludzi. Wtedy zawsze powraca
mi obraz z pewnej bajki. Widzę balkon i małe dziecko stojące w płomieniach. Poniżej tabunów ognia stoi ojciec dziecka i
krzyczy z dołu: Nie bój się! Skacz, ja cię złapię! Dziecko, choć nie widzi ojca, ufa mu bezgranicznie, dlatego skacze i ratuje
życie. Chyba podobnie jest z wiarą i współdziałaniem z Duchem Świętym. Nie widzimy Go, nie możemy Go dotknąć.
Możemy jedynie, opierając się na wierze, codziennie Mu się powierzać.

Duch Święty na co dzień
- Duch Święty jest dla mnie Mocą Bożych łask. W Nim szukam sił w pełnieniu woli Ojca (Tomasz, lat 25).
- Duch Święty jest dla mnie Mocą i Siłą do działania na co dzień. Wiem, że On mnie umacnia i mogę na Niego zawsze liczyć,
prosząc o pomoc. Jak? Po prostu mówiąc: przyjdź i oświeć mnie, namaść i umocnij, poślij i bądź (Katarzyna, lat 20).
- Duch Święty jest dla mnie Osobą Boską, Miłością, która łączy Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wierzę, że pierwszy
raz dotknął mnie podczas chrztu świętego, a szczególnie umocnił mnie w sakramencie bierzmowania. Często się do Niego
modlę, prosząc o natchnienie, o chęć do nauki i pracy, o umocnienie mojej wiary, o przezwyciężenie pokus. Zawsze
pamiętam również o dziękczynieniu za każdy dar; wtedy czuję Jego obecność, napełnia mnie radość i uczucie szczęścia,
dobra, piękna - uczucie, które trudno opisać słowami (Wojciech, lat 28).

www.niedziela.pl
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— REJESTRACJA —
NA MSZE ŚW. JEST NADAL WYMAGANA i rozpoczyna sie
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
— 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.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ
Parafianin, to osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się do biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej
wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach organizowanych
przez swoją parafię. Chcąc zapisać się do naszej wspólnoty parafialnej, prosimy o kontat telefoniczny pod numer (708) 46704436 wew. 110. Karty przynależności są dostepne również zakrys i.
Jednocześnie, pragniemy przypomnieć parafianom, którzy już są zapisani do naszej parafii, że przy zmianie adresu lub nr.
telefonu występuje konieczność uzupełnienia swoich danych. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w godzinach
otwarcia i przekazanie nowych informacji dzwoniąc pod numer (708) 467-0436 lub przesłanie informacji drogą mailową na
adres: cistercianmission@gmail.com.

POLSKA MISJA OJCÓW CYSTERSÓW pw. Matki Bożej Matki Kościoła
w Willow Springs, IL

Karta Przynależności do Parafii
Imię i Nazwisko:
_____________________________________________________________________________

WYBIERZ OPCJĘ:
□ Nowo zarejestrowani

Adres:
_____________________________________________________________________________
Miejscowość/ Stan
_____________________________________________________ Kod pocztowy __________

□ ZMIANA Adresu
□ Wypis z parafii

Telefon:
____________________________________________________________________________

□ Proszę o koperty
Adres e-mailowy: _____________________________________________________________

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

