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MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW
pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA
SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
www.cystersichicago.net
DUSZPASTERZE:
O. Michał Blicharski, OCist., Przeor i Dyrektor Misji
O. Eugeniusz Włodarczyk, OCist. — Wikariusz
O. Piotr Pucia, OCist. — Wikariusz
DYREKTOR MUZYCZNY:
Grzegorz Landowski (773) 742-9841

ADRES:
116 Hilton Street
Willow Springs, Illinois 60480
KONTAKT:
Sekretariat:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Elżbieta Ceisel –Mikowska
(708) 467 - 0436 wew. 110
(708) 467 - 0479
cistercianmission@gmail.com

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE:
Sobota: 5.00pm
Niedziela: 6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm, 6:00 pm

W TYGODNIU:
Codziennie 7:oo am, 8:oo am
Wtorek — 7:00 pm Msza św. przez przyczynę bł. Wincentego Kadłubka
Środa - 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej.
Czwartek - 7:oo pm - Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II.
Piątek - 7:oo pm - Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
I- piątek każdego miesiąca - Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa - 7:oopm
I- sobota każdego miesiąca - modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm,
o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
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 spowiedź 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 Księgi Powtorzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana,
Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa,
które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i
wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze
powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan,
Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i
miód. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny.
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca
swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech
pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

31 października 2021r.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

.Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza,
gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus,
ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez
Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać
za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana:
świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od
grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który
nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania
codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za
grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując
samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami
ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po
nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, alleluja, alleluja

Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go:
„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan,
Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim
umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego
przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu,
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz
Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą
mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej
znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie
odważył się więcej Go pytać.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

31 października 2021r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 7 listopada

6:30 — Msza św. gregoriańska za +Stanisława Szczechowicz
8.00 — Za +Anny Naglak

8.00 — Za +Zofii Boblak w 23 rocznicę śmierci

10.00 — Za +Stanislawa Gasiorek

10:00 —Za++ zmarłych z rodziny Pałka, Dyjankiewicz,

12.00 — Za +Haliny i Zofii Wrzesińskich
18.00 — Za + Zofii Chudoba

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Janinę Parzątka

Czyszczoń i Fudala
12.00 — Za +Franciszka Obłaźny
18.00 — Za +Anieli Saguła

DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

WYPOMINKI, CZYLI MODLITWA KOŚCIOŁA

ZA ZMARŁYCH

Darek Winski i Ursula Marszalik
Pawel Lowisz i Claudia Maka

Jeżeli ktokolwiek wie o przeszkodach
kanonicznych uniemożliwiających
zawarcie ważnego ślubu kościelnego przez wymienione
osoby, proszony jest o kontakt z jednym z naszych
kaplanów lub biurem parafialnym.
RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIĘTEJ
W każdą niedzielę O GODZ. 8:00 rano na falach RADIA
CHICAGO 1030AM lub 1300AM (www.polskieradio.com )
lub na żywo na kanale YouTube (Cystersi w Chicago Live)
oraz na profilu Facebook (Cystersi w Chicago)

BIURO PARAFIALNE
GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO
wtorki, czwartki i piątki:
od godz. 6—8pm
soboty:
9—10.30 rano
Kontakt jest również możliwy drogą
emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

Niedziela, 24 października

$ 5,991
Misje: $3,081

Bóg zapłać!

Wypominki to nie moja prywatna modlitwa za zmarłych,
ale modlitwa całego KościołaPolecając dusze zmarłych
modlitwie wypominkowej, powinniśmy starać się wziąć
czynny udział w tej modlitwie, bez względu gdzie się
znajdujemy.
Dzisiaj I jutro w zakrystii i po Mszach św. przyjmujemy
„Wypominki” za naszych bliskich zmarłych, których przez
cały miesiąc listopad będziemy polecać modlitwie Wypominkowej. Z tyłu kościoła są położone kartki, które
prosimy czytelnie wypełnić podając ich nazwiska.
Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

SPRZEDAŻ ZNICZY
Dzisiaj po każdej Mszy św oraz w Uroczystość Wszystkich
świętych 1 listopada i Dzień Zaduszny 2 listopada, Fundacja
Jana Pawła II będzie prowadzić
sprzedaż zniczy po każdej Mszy
świętej. W niedzielę zapraszamy do
sali pod kościołem. W tym roku
mamy bardzo duży wybór
różnorakich zniczy! Całkowity
dochód ze sprzedaży jest
przeznaczony na cele,które wspiera
Fundacja.
Serdecznie zapraszamy!
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DODATKOWO
WE WTOREK,
2 LISTOPADA
W DZIEŃ
ZADUSZNY
PO MSZACH
SWIĘTYCH
PORANNYCH
O GODZ.
8.00 I 10.30
RÓŻANIEC ZA
ZMARŁYCH
I WYPOMINKI

PIERWSZY
PIĄTEK
MIESIĄCA
Najbliższy piątek, 5
LISTOPADA 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.
Msza św. o godz. 7.00
wieczorem.

PIERWSZA
SOBOTA
MIESIĄCA
W sobotę 6 LISTOPADA
zapraszamy na
Nabożeństwo
Wynagradzające do
Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi
Panny, które
rozpoczniemy o godz.
7:00 wieczorem , a
zakończymy Mszą św. o
północy.
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PODARUJ ODPUST ZA SWOICH BLISKICH
ZMARŁYCH
Wiarę w świętych obcowanie i naszą miłość do zmarłych Kościół połączył ze szczególnym
nabożeństwem za zmarłych, zwanym wypominkami. Jest ono praktykowane w listopadzie. W tym
czasie Kościół zachęca nas do czynienia miłosierdzia wobec zmarłych przebywających w czyśćcu,
którzy sami nie mogą już sobie pomóc, a poddani są jeszcze oczyszczeniu i dojrzewaniu do pełnego
zjednoczenia z naszym Stwórcą, Bogiem Ojcem. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele
katolickim ma wielowiekową już tradycję. Miesiąc listopad, stanowi okazję do uzyskania odpustu
zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga
wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust
zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.
Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa
duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu
na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone w 2020 roku na cały
miesiąc listopad. Poniżej wyjąteki z Dekretu z 2020 roku odnoszące się do warunków otrzymania Odpustów:

ODPUST ZUPEŁNY dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez
poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony
na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

ODPUST ZUPEŁNY ZWIĄZANY Z DNIEM 2 LISTOPADA, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie
tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

OSOBY STARSZE, CHORE i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać
odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki
(spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za
zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za
zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą
medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez
ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Przypomnijmy raz jeszcze okoliczności i warunki otrzymywania Odpustów:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św. (Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli
jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)

W dowolnych 8 dniach listopada można pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej
wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
Ważne: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po
wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi
sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko
jeden odpust zupełny.

ZMIANA CZASU NA ZIMOWY
6 LISTOPDA O GODZ. 2.00AM COFAMY
WSKAZÓWKI ZEGARA O GODZINĘ DO TYŁU. ŚPIMY
O GODZINĘ DŁUŻEJ!

WHY IS IT

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

THE FLOWER SHOP

Plants • Cut Flowers
Cemetery Decorations
Across Resurrection Cemetery
Open 7 Days (708) 458-0788
7330 Archer Rd., Justice

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

Heating & AC
Residential & Commercial

• Sales • Service • Installation
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596

708.563.2388

www.climatechangeinc.net

ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

$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?

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

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

www.jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244

J.S. Paluch
1-800-621-5197

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

Your
ad

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

could
be in this
space!

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.

See

Your Ad

in

COLOR

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197
977990 Our Lady Mother of the Church (B)

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

IN YOUR LOCAL
WHY ADVERTISE CHURCH
BULLETIN?
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.

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

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

Quality Work – Reasonable Prices

DEMMIS PROTEZY
DENTYSTYCZN E
PLUMBING TECH N I K

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

& SEWER

AGATA
CZERWOSZ

Ask for a
PARISHIONER
DISCOUNT

773.600.7474 • 708.876.8484
We’re Moving October 1st
New Address

NAPRAWA
GWARANCJA JAKOSCI!!

708.263.5106

Lic# 055-044826

EMERGENCY
708.420.0806
SERVICE
www.demmisplumbing.com

9844 S. Roberts Rd., Palos Hills

8695 S. Archer
Willow Springs

Say Good-bye to Clogged Gutters!
$99 Down
$99 Per Month
$99 Installation

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

This promotion assumes an estimated job cost of $7883. The advertised
payment of $99 a month is an estimate only, and assumes that thirdparty financing is available for new customers at an estimated 9.99%
annual percentage rate for 132 months. Promotion available to qualified
buyers on approved credit with $99 down payment. Not all buyers will
qualify. Higher annual percentage rates apply for buyers with lower
credit ratings. LeafGuard is neither a broker nor a lender. Financing is
provided by third-party lenders unaffiliated with LeafGuard, under terms
and conditions arranged directly between the customer and such lender,
all of which are subject to credit requirements and satisfactory
completion of finance documents. Any finance terms advertised are
estimates only. LeafGuard does not assist with, counsel or negotiate
financing, other than providing customers an introduction to lenders
interested in financing its customers. Expires 10/31/2021

Receive a $25 Amazon gift 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
Amazon and is subject to change without notice prior to reservation.
Expires 10/31/2021

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

• 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

*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”

12333 S. HARLEM, PALOS HEIGHTS
708.942.3688

HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM

John Ligas
• Buying?
• Selling?
• Investing?
Mowie Po Polsku
OFFICE
CELL

708.233.9600
708.341.1388

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

Check It Out Today!

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

773.592.9813
The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

Nowa Lokacja

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:

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.
LEMONT

CRYSTAL
GRAND
BANQUETS
• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
✔Police ✔Fire
FREE Shipping
✔Friends/Family FREE Activation

630.257.0200
12416 S. Archer Ave.
CrystalGrandBanquets.com
977990 Our Lady Mother of the Church (A)

$19.

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

www.jspaluch.com

Call Today!

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Toll Free 1.877.801.8608

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

