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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 Proroka Izajasza

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę,
przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę,
dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza
i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość
i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem,
które usta Pana oznaczą.
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana,
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”,
o krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona”.
Raczej cię nazwą
„Moje w niej upodobanie”,
a krainę twoją „Poślubiona”.
Albowiem spodobałaś się Panu
i twoja kraina otrzyma męża.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę,
tak twój Budowniczy ciebie poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy,
tak Bóg twój tobą się rozraduje.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Bracia: 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
wszystkim.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,
drugiemu umiejętność poznawania według tego samego
Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu
łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar
czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie
duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Alleluja, alleluja, alleluja
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie
mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub
Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina
moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I
napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni
zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która
stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi,
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana
młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty
zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się
do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

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 +Michała Pach
18.00 — Za +Jana Janik i żonę Ludwinę
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 23 stycznia
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stefana Dziąba
8.00 — Za +Mieczysława Suwała
10.00 — Za +Jana i Honoratę Huzior
12.00 — Za +Zofię i Wojciecha Zięba
18.00 — O Boże błogosławienstwo I opiekę Matki Bożej dla
Martyny z okazji Urodzin

rADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIĘTEJ

W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY:

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)

Poniedziałek—17 stycznia
Św. Antoniego, Opata

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
9 stycznia — $6.123

Bóg zapłać!

Sroda, 19 stycznia
Wspomnienie Józefa Pelczara, Biskupa
Czwartek, 20 stycznia
Wspomnienie św. Sebas ana, męczennika
Piątek, 21 stycznia
Wspomnienie św. Agnieszki
OPIEKUNKA: dziewic, narzeczonych (wybrała Chrystusa jako
narzeczonego) i ogrodników, ponieważ dziewictwo jest
symbolizowane przez zamknięty ogród (łac.hortus
conclusus). IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „czysta,
nieskalana”.
Jako zaledwie dwunastoletnia dziewczynka została zabita
przez poderżnięcie gardła podczas prześladowań za cesarza
Dioklecjana, około 305 roku. Kiedyś w dniu jej święta
błogosławiono owieczki, których wełny używały mniszki z
klasztoru Świętej Agnieszki w Rzymie, aby tkać paliusze
arcybiskupów. Jest czczona w Kościele powszechnym. Jej
atrybutami są baranek i gałązka palmowa.
Sobota, 22 stycznia
Wspomnienie św. Wincentego
Pallo tego
Swięty był jedną z najbardziej znanych
postaci ówczesnego Rzymu. Zmarł w
roku 1850. Ks. Pallo , który
przeszedł do historii przede wszystkim
jako założyciel dzieła apostolskiego w
celu prowadzenia misji
ewangelizacyjnej, umacniania wiary
katolików oraz do czynienia dzieł
miłosierdzia, które nazwał
Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, był również
formatorem alumnów różnych seminariów duchownych,
rekolekcjonistą, spowiednikiem, kapelanem więźniów i
żołnierzy ale przede wszystkim opiekunem ubogich.
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ZRÓBCIE WSZYSTKO....
REFLEKSJA NA TEMAT DZISIEJSZEJ EWANGELII
Nie raz zastanawiałem się ile wody Jezus przemienił w wino. Albo
jeszcze inaczej: ile wody musieli najpierw wlać do stągwi słudzy? Z
pomocą przyszło wytłumaczenie, które znalazłem na stronie
odkop.com: "W grece mamy tu słowo „μετρητὰς” (metras). Jest to
grecka jednostka
miary objętości
płynów. W czasach
Jezusa była
powszechnie
stosowana na terenie
Imperium
Rzymskiego i była
równa 39,39 litrom
płynu. Jedno
naczynie do
obmywań pomieściło więc 78,78 litra (2 miary) lub ponad 118 litrów
(3 miary). Mnożąc to przez ilość stągwi mamy w wersji minimum
472,68 litrów wina, a wersji maksimum 709 litrów wina!". Tak czy
inaczej jest tego naprawdę sporo. I ciekawe jak długo zajęło sługom
napełnianie stągwi?
Zmierzam do tego, że podobnie jest w naszym życiu. Czasem
mierzymy się z czymś wielkim, co nas przerasta i czego... nie
rozumiemy. Czymś, co mamy wykonać, czemu mamy być wierni jak
choćby powołanie do małżeństwa wraz z wyrażonymi
przerzeczeniami: miłości, wierności i dozgonności. Łatwo wypowiada
się te słowa, gdy jest się młodym i gdy wydaje się, że dla człowieka
nie ma nic nie możliwego. A potem wcześniej czy później przychodzi
kryzys, zwątpienie, czasem choroba... Albo powołanie do życia
zakonnego z jego ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I tu
podobnie, gdy jest się młodym jest się gotowym zrobić wszystko dla
Jezusa. Ale i tu bywa różnie. Z czasem zaczynają się pojawiać
wątpliwości: "Nie ma co przesadzać, nie trzeba być takim
świętoszkiem" itd.
Dzisiejszy obraz to obraz ludzi, którzy idą za wskazaniem Maryi:
"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Bez postawy zaufania,
zawierzenia czyli czynienia czegoś, co po prostu rozmija się ze
zdrowym rozsądkiem czy życiową mądrością, ale prowadzi do
wierności usłyszanemu Słowu Boga, nie ma mowy o wierze, o
duchowości, po prostu o pełni człowieczeństwa. Wszyscy jesteśmy
powołani do nadprzyrodzoności. A znaki zarówno te wielkie, jak i te
małe, są zapowiedzią przyszłej nadprzyrodzonej rzeczywistości, w
której będziemy przebywać z Bogiem i ze sobą bez żadnej przeszkody
czy oddzielenia. Wcześniej potrzeba jednak wierności, często
codziennego wiernego powtarzania tych samych gestów i czynności,
choć po prostu nie widać ich sensu. Choć wydaje się, że do niczego
nie prowadzą.
Maryjo ucz nas zawierzenia Twojemu Synowi wbrew wszelkim
naszym naturalnym oporom i wątpliwościom.

www.chwila-jezuici.pl

16 stycznia 2022r.

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! Zapraszamy!

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO
EGZAMINU NA OBYWATELSTWO
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo. Kursy będą się rozpoczynać się w
styczniu 2022. Zajęcia odbywają się w tygodniu
wieczorami oraz w soboty i niedziele. Lokalizacja
klas na północnej i południowej stronie Chicago.
W celu zapisania się prosimy dzwonić pod numer:
773-282-1122 x400
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ZAŚWIADCZENIA dla PARAFIAN
DO ROZLICZENIA PODATKOWEGO
ZA ROK 2021
Od 25 stycznia rozpoczynamy wydawanie
zaświadczeń do roliczenia podatkowego.
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z
ogólną kwotą ofiar złożonych na naszą misję w 2021 roku,
proszone są o wypełnienie poniższego formularza i wrzucenie
do koszyka podczas niedzielnej kolekty lub
o kontakt z biurem parafialnym podczas godzin jego otwarcia
dzwoniąc pod nr 708-467-0436 wew. 110
Dzwoniąc, prosimy o podanie nazwiska, adresu lub nr.
kopertki oraz nr. telefonu . Przygotowane zaświadczenie
będzie wysłane pocztą lub do odebrania w zakrystii lub biurze

ZAŚWIADCZENIE DO ROZLICZENIA
PODATKOWEGO ZA ROK 2021
IMIĘ I NAZWISKO :
___________________________________________
___________________________________________
ADRES (prosimy zaznaczyć jeśli adres został zmieniony)
____________________________________________
___________________________________________
TELEFON:

______________________________
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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).

E-MAIL: ____________________________________

 Nadal obowiązuje dyspensa od udziału we Mszy św.
niedzielnej

NR. KOPERTKI:

 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 .

_____________

Osoby, które DODATKOWO złożyły ofiarę na naszą
Misję (poza ofiarą składaną w kopertki) proszone są o
zaznaczenie tej kwoty i wpisanie na jaki cel ofiara została
zlożona:

Kwota: $ _________________
Cel: _______________________________________
____________________________________________
Zaświadczenie:
WYSŁAĆ POCZTĄ: ____ ODBIORĘ w BIURZE ______
ZOSTAWIĆ W ZAKRYSTII ______

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.

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

