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O. Michał Blicharski, OCist., Przeor i Dyrektor Misji
O. Eugeniusz Włodarczyk, OCist. — Wikariusz
O. Piotr Pucia, OCist. — Wikariusz
DYREKTOR MUZYCZNY:
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ADRES:
116 Hilton Street
Willow Springs, Illinois 60480
KONTAKT:
Sekretariat:
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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 Proroka Izajasza

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że
Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku
swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi
knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie
zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a
Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię
słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem
Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś
otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił
jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

9 stycznia

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza,
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. Posłał swe słowo
synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa.
On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej
Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła,
dlatego że Bóg był z Nim”.

Alleluja, alleluja, alleluja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Pan ześle pokój swojemu ludowi
Alleluja, alleluja, alleluja

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan ześle pokój swojemu ludowi

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w
sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty
zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba
odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stefana Dziąba
8.00 — Za +Marii Konopka
10.00 — O Boże błogosławieństwo dla Justyny, Piotra i
Mateusza

9 stycznia

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 16 stycznia
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stefana Dziąba
8.00 — O Boże błogosławieństwo dla Leosia z racji 5 rocznicy
Urodzin
10.00 — Za +Stanisławy Ustupskiej i męża Józefa

12.00 — Za + Marii i Józefa Rusnak

12.00 — Za +Michała Pach

18.00 — Za +Edwarda Skibickiego w 40 rocznicę śmierci

18.00 — Za +Jana Janik i żonę Ludwinę

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)

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc
przy sprzątaniu naszej świątyni . Osoby
pragnące pomóc w dbaniu o wygląd
naszego miejsca zapraszamy w każdą
sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 rano.

BIURO PARAFIALNE
GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO

wtorki, czwartki i piątki:
od godz. 6—8pm
soboty:
9—10.30 rano
Kontakt:
(708) 467-0436 wew. 110
lub drogą emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

KOLEKTA NIEDZIELNA
Bożę Narodzenie — $15,962
Kolekta na kwiaty i dekoracje—$5,148
Niedziela, 26 grudnia—$6,757
Nowy Rok, 1 stycznia — $6,568
Niedziela, 2 stycznia — $6,021

Bóg zapłać!

SERDECZNIE
WITAMY DZISIAJ
W NASZEJ MISJI
KS. BISKUPA
WITALIJA
KRYWICKIEGO,
ORDYNARIUSZA
DIECEZJI
KIJOWSKOŻYTOMIERSKIEJ
NA UKRAINIE

Bp. Witalij Krywicki.
Salezjanin Urodził się 19
sierpnia 1972 w
Odessie. W 1987
rozpoczął podziemną
formację zakonną w
swym mieście
rodzinnym pod duchowym kierunkiem polskiego salezjanina
ks. Tadeusza Hoppego SDB (1913-2003), długoletniego
proboszcza parafii katolickiej św. Piotra w Odessie (19582003). W 1990 W. Krywicki oficjalnie został członkiem
Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko. Do kapłaństwa
przygotowywał się w seminarium duchownym w Krakowie,
tam też przyjął święcenia kapłańskie 24 maja 1997. Do 2004
pracował duszpastersko w Odessie, następnie w różnych
parafiach i w swoim zgromadzeniu zakonnym. Od 2014 był
proboszczem św. Piotra w tym portowym mieście. 30
kwietnia 2017 Papież Franciszek mianował go biskupem
kijowsko-żytomierskim (sakrę nominat przyjął 24 czerwca
tegoż roku). Biskup Krywicki przewodniczył dzisiejszej Mszy
św. o godz. 8.00 rano.

ODWOŁANIE PARAFIALNEGO SPOTKANIA
OPŁATKOWEGO 16 STYCZNIA br.
W związku z narastającą falą zachorowań i zaleceniami
Archidiecezji chicagowskiej Spotkanie Opłatkowe, które
zaplanowaliśmy na niedzielę 16 stycznia zostaje
ODWOŁANE. Bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich jest
w tej chwili najważniejsze. Ufamy jednak, że gdy pojawi sie
taka możliwość napewno wspólnie spotkamy się, o czym
niezwłocznie powiadomimy. Przepraszamy!

Święto Chrztu Pańskiego
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
W RODZINACH
Rozpoczęliśmy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw.
kolędę. Chciejmy się dobrze przygotować do tej wizyty.
Przeżyć ją jak najowocniej. Pamiętajmy, że chrześcijanin
przyjmujący kolędującego Kapłana daje świadectwo o
swojej przynależności do Kościoła. Osoby, które pragną
przyjąć kapłana w swoim domu, prosimy o zgłoszenie się
do zakrystii celem ustalenia odpowiedniego terminu lub o
kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer 708-467-0436.

ZAPROSZENIE DO
ORKIESTRY
POLONIJNEJ
Chcesz rozwijać
zainteresowania muzyczne grą
na instrumentach dętych,
perkusyjnych, strunowych?
Posiadasz podstawową wiedzę muzyczną? Jeśli tak, to
zacznij z nami wspaniałą przygode! ZAPRASZAMY DZIECI,
MŁODZIEŻ I DOROSŁCH do Orkiestry Polonijnej!
Próby w soboty od godz. 6.00pm w sali pod kaplicą przy
placu piknikowym pod adresem: 8121 Archer Rd. .
Kontakt: orkiestrapol@gmail.com. Orkiestra będzie
ponownie z nami w ostatnią niedzielę stycznia!

9 stycznia

ZACHĘCAMY MĘŻCZYZN DO
POSŁUGI LEKTORÓW
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
i kontakt z O. Michałem, biurem parafialnym lub pisząc
na adres: cistercianmission@gmail.com.

PRZYPOMINAMY!
W związku z kolejną falą zachorowań i dużą liczbą
nowych zakażeń, przypominamy o obowiązujących
zasadach związanych z bezpieczeństwem epidemicznym.
Zwiększona ilość zakarzeń i mutacje COVID-19
doprowadziły do większej liczby hospitalizacji w mieście
Chicago i okolicach. Zgodnie z zarządzeniem władz
miasta i Archidiecezji chicagowskiej wszystkie osoby
przebywające w kościele oraz innych pomieszczeniach
zamkniętych muszą nosić maseczki.
 Wszyscy obecni w kościele (i w innych przestrzeniach
użytku publicznego) mają obowiązek pełnego zasłaniania
nosa i ust (maseczka).
 Nadal obowiązuje dyspensa od udziału we Mszy św.
niedzielnej
 W sposób szczególny zachęcamy osoby starsze, lub
chore do uczestniczenia w Mszy św. poprzez środki
masowego przekazu oglądając je w komforcie swojego
domu. Przypominamy, ze Msze św. z naszego kościoła są
transmitowane na żywo w każdą niedzielę o godz. 8.00
rano poprzez nasz profil Facebooka i kanał YouTube oraz
dodatkowo można jej wysłuchać na polskim radiu
1030AM .
Bądźmy dla siebie wyrozumiali i dbajmy nie tylko o swoje
zdrowie, ale i o zdrowie tych, którzy znajdują się obok
nas i 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.
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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W
czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus
- objawiwszy swoje posłannictwo - swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego
Narodzenia.
Ten epizod z życia Jezusa musi być wielkiej wagi skoro Kościół wyróżnił
go osobnym świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego aktu
Zbawiciel rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około
trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał
występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została
potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On
Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna
swojego z tą misją wysyła.
Uwydatnia się też objawienie się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec
przemawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się
nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna). Skąd jednak
wiadomo, iż to gołębica symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten
wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w swojej Ewangelii: „Jan dał takie
świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i
spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał,
abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem
Bożym” (J 1, 32-34).
Treść tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu
(†390), który głosił: „Chrystus daje się oświecić (ochrzcić). [...] I my
zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić
samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu. On
sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymać
świętość”.
Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia
(ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) - przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.
Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. Przez jego przyjęcie
staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”: „Ty jesteś moim
dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie” i od tego momentu zmieniła się diametralnie optyka naszego życia. Jako
dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i
staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu Bożego.
Dlatego Kościół wymaga, aby nowo ochrzczony wyrzekł się szatana, spraw jego i zapewnił, jeśli chce wejść do żywota
wiecznego, że będzie żył według przykazań Bożych. W imieniu niemowląt czynią to rodzice i rodzice chrzestni, poręczając
katolickie wychowanie, a ci, którzy samodzielnie już rozumują, osobiście muszą zaświadczyć gotowość przyjęcia chrztu i
życia według wskazań wiary.
Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z
niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.

(Niedziela—Niezbednik Katolika)

WHY IS IT?

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

(CST 2117990-70)

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.

Take your FAITH ON A JOURNEY.

ANNA RAPCIAK

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

www.CatholicCruisesandTours.com

Realtor
Mowie Po Polsku

THE FLOWER SHOP

• BUY • SELL
• INVEST

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

Heating & AC
Residential & Commercial

• Sales • Service • Installation
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596
ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

7330 Archer Rd., Justice

708.563.2388

www.climatechangeinc.net
$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.

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

See

Your Ad

in

COLOR

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197

For further information,
please call the Parish Office.

WHY ADVERTISE

IN YOUR LOCAL
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

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: krzystekn@jspaluch.com

Check It Out Today!

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

www.jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244

SUPPORT THE ADVERTISERS
THAT SUPPORT OUR COMMUNITY
977990 Our Lady Mother of the Church (B)

www.jspaluch.com

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?

PROTEZY

DEMMIS DENTYSTYCZN E
PLUMBING TECH N I K
& SEWER

AGATA
CZERWOSZ

Ask for a
PARISHIONER
DISCOUNT

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

Lic# 055-044826

EMERGENCY
708.420.0806
SERVICE
www.demmisplumbing.com

9844 S. Roberts Rd., Palos Hills

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
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!
End of the
Year Sale!

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

75% OFF
LABOR!
Offer does not include cost of material. Discount applied
by representative at time of contract execution.
Offer ends 12/31/2021.

Call during this program & receive a
$50 restaurant gift card with in-home
estimate & free gutter inspection!
Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary. Retail value is $50. Offer sponsored by LeafGuard
Holdings, Inc. Limit one gift card per household. LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection.
This offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or have a life partner, both cohabitating persons
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID, understand English, and
be legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for this offer: employees of LeafGuard
or affiliated companies or entities, their immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home
consultation within the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal or greater value if it
deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.darden.com/gift-cards/terms-and-conditions)
of such gift card will be mailed to the participant via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form
provided at consultation. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation. Offer
ends 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

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”

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
https://www.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

POLSKI DENTYSTA
Dr. Agnieszka Knobloch

• GREAT PAY
• PAID VACATION
• NO ESCROW DEPOSIT
• HEALTH INSURANCE
• DRY VAN ONLY
• VOLVO TRUCKS

Family & Cosmetic Dentistry
• Laser Whitening • Crowns
• Cosmetic Dentures • Fillings
• Deep Cleanings

708.746.0007
6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

www.MagnumDentalIllinois.com

could
be in this CALL AND START TODAY!
space!
708-295-2565
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

