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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 Cyracydesa

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują
się błędy człowieka w jego rozumowaniu.
Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem
człowieka jest jego wypowiedź.
Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie
serce człowieka po rozumnym słowie.
Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.

27 luty 2022r.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Koryntian
Bracia:
Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w
nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały
napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o
śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój
oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu
Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud
wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim, *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków.
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w
pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we
własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu
bratu:
“Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”,
gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.
Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani
złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z
krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek
ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią
jego usta».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

27 luty 2022r

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 6 marca

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisławę Kępka

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Warzyńa Działek

8.00 — O Boże Błogosławieństwo dla Jana i Zofii w 35
rocznicę ślubu
10.00 — Za +Edmunda Bartoszewicz w 7 rocznicę śmierci
12.00 — Za +Wojciecha Naglak
18.00 — Za Eugeniusza Szpara

8.00 — Za +Marię i Antoniego Pękala

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

10.00—Za +Marianny i Pawła Warciak
12.00 — Za +Helenę i Wojciecha Michniak
18.00 — Za +Edwarda w 2 rocznicę śmierci

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
WIELKIEGO POSTU
2 marca — 17 kwietnia
Środa Popielowa: 2 MARCA
Msze Św. o godz. 7.00 i 10.30 rano oraz 7.00 wieczorem
— na wszystkich Mszach św. posypanie głów popiołem —
Droga krzyżowa
w każdy piątek rano po Mszy św. o godz. 8.00 oraz
o godz. 7.00 wieczorem

Gorzkie Żale
W każdą niedzielę o godz. 4.30pm z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym . Kazania
pasyjne głosił będzie Ks. Henryk Michalak.

W środy Wielkiego Postu
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 rano do
godz. 12.00 w południe.

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
20 luty —$6,389
Kwesta Katolicka: $8,944

W piątki Wielkiego Postu
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 3.00
po południu do godz. 7.00 wieczorem.

Wznawiamy spotkania biblijne!
We wtorki po Mszy Św. wieczornej o godz. 7.00
Spotkania w sali pod kościołem. Zapraszamy.

Rekolekcje Wielkopostne
od 17 do 21 marca

25 marca : Zwiastowanie Pańskie i Dzień życia
Poczętego
Po Mszy św. o godz. 8.00 rano i po Mszy św. wieczornej o
godz. 7.00 możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego.

Sakrament Spowiedzi

Bóg zapłać!

W Wielkim Poście codziennie pół godziny przed każdą
Mszą św. PRZYPOMINAMY: nie ma spowiedzi w soboty
wieczorem i w niedziele.
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ROZPOCZYNAMY WIELKI POST
Pokuta i posty —
Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw,
brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo „pokuta”. Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która
polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty
oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i
miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post,
trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek (14 kwietnia).
W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 12511252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post
ścisły:
• trzy posiłki w ciągu dnia
• tylko jeden - do syta
Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie
do rozpoczęcia 60. roku życia.
Z kolei w piątki Wielkiego Postu, obowiązuje obowiązek wstrzymania się od spożywania mięsa. Post ilościowy (ścisły) obowiązuje wiernych od 18 do 60 roku
życia. Post jakościowy (wstrzemięźliwośc od pokarmów
mięsnych) wszystkich wiernych od 14. roku życia bez
górnej granicy.
W czasie Wielkiego Postu wierni powinni powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Obowiązujący przez
cały Wielki Post zakaz uczestniczenia w zabawach służy
uzyskaniu duchowej wolności.
Praktyki postne oprócz wstrzymania się od jedzenia obejmują również modlitwę i jałmużnę. Zgodnie ze słowami
Chrystusa Pana nie może ona odbywać się na pokaz, ani
cechować się czczą gadaniną. Prawdziwa modlitwa wypływa z głębi serca i skierowana jest na Boga, a nie wzbudzenie podziwu innych ludzi. [Mt 6;5-8]

VII Niedziela Zwykła

20 luty 2022r.

Str. 6

VII Niedziela Zwykła

BRACTWO ŚW. JÓZEFA
Miniony rok liturgiczny poświęcony Św. Józefowi
przeżywaliśmy w duchu łączności z Wielkim patronem Kościoła i rodzin chrześcijańskich. W naszej
wspólnocie parafialnej owocem tego czasu jest
cotygodniowa Msza Św. wotywna przez wstawiennictwo św. Józefa sprawowana w intencjach
Kościoła i rodzin naszych.
W dalszym ciągu trwa peregrynacja figury Św.
Józefa, która od czerwca ubiegłego roku nawiedza nasze domy gromadząc nas na wspólnej rodzinnej modlitwie. Peregrynacja potrwa do czasu, kiedy zgłaszać się będą chętni
na zaproszenie Józefa do swoich domów, do czego z resztą zachęcamy.
Powstała też idea utworzenia w naszej Misji męskiej grupy modlitewnej pod nazwą: Bractwa Świętego Józefa.
Historia Bractwa Św. Józefa związana jest z opactwem cysterskim w Krzeszowie.
Krzeszowskie Bractwo powołał Opat Bernard Rosa, 19 marca 1669 roku, otrzymując potrzebne zatwierdzenie przez papieża Klemensa IX. W bardzo szybkim tempie bractwo zyskało rozgłos i popularność na całym Śląsku oraz na terenie Europy,
czego dowodem jest wielka liczba wiernych zapisywanych do tej konfraterni. W
wieku XVIII bractwo liczyło ok. 100 tyś. osób. Niestety bractwo przestało istnieć
w 1810 roku, tj. w chwili, gdy Śląsk dostał się pod panowanie Prus. I przystąpiono
do likwidacji zakonów. Jednakże biskup legnicki Tadeusz Rybak dekretem z 19
marca 1995 r. ustanowił ponownie religijną wspólnotę bractwa Św. Józefa z siedzibą w Krzeszowie. Bractwo działa dziś również na terenie diecezji opolskiej i w
Kaliszu przy słynnym Sanktuarium Św. Józef a także w wielu miejscach Polsk

Chcielibyśmy, aby Bractwo św. Józefa działało również przy naszej Polskiej Misji
biorąc w opiekę modlitewną nasze rodziny, dzieci i młodzież oraz całą Polonię
chicagowską.
Głównym celem bractwa założonego przez opata Bernarda Rosę było szerzenie
czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi
Dziewicy i Św. Józefa, troska o szerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego,, jedności i pokoju dla Ojczyzny i Świata, oraz odmawianie codziennie modlitw ku czci Św. Józefa. Obecnie do podstawowych celów Bractwa
należy min: bronienie godności człowieka i stawanie w obronie życia ludzkiego,
troska o rodziny szczególnie te znajdujące się w trudnościach, wspieranie wysiłków Kościoła w formowaniu dzieci i młodzieży. Do obowiązków każdego z członków należy też propagowanie nabożeństwa ku czci Św. Józefa, poprzez wspólną
modlitwę w świątyni.
Do tego dochodzą jeszcze wspólne spotkania, przynajmniej raz w miesiącu, i ciekawe inicjatywy podejmowane dla dobra Wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy więc mężczyzn od 18 roku życia do stworzenia Bractwa, ku chwale Bożej i dobru wspólnemu wszystkich zatroskanych o jedność rodziny ludzkiej.
Prosimy o kontakt z Ojcem Michałem.
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PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
4 marca
Po Mszy św. o godz. 8.00 rano Nabożenstwo pierwszopiątkowe. Od
godz. 3.00pm do 7.00pm Adoracja
Najswiętszego Sakramentu. Podczas
trwania adoracji możlliwość spowiedzi pierwszopiątkowej.
O godz. 19.00 – Msza św. i Nabożenstwo do Najświęszego Serca Pana
Jezusa.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

5 marca
W sobotę 5 marca serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Wynagradzające do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, które rozpoczniemy o godz. 7:00 wieczorem .
Potrzeba zadośćuczynienia i
modlitwy —
Matka Boża za
pośrednictwem siostry
Łucji kilkakrotnie ponawiała
swą prośbę o
poświęcenie
Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Ojciec
Święty Jan Paweł II spełnił Jej życzenie i uczynił to
25 marca 1984 r. na placu św. Piotra
w Rzymie w obecności wielu biskupów i w duchowej łączności z episkopatami całego świata.
Wciąż pozostaje jednak do wykonania drugie zadanie dotyczące nabożeństwa pierwszych sobót, którego
intencją jest zadośćuczynienie za
grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi: bluźnierstwa
przeciw Jej Niepokalnemu Poczęciu,
przeciwko jej dziewictwu i Bożemu
macierzyństwu, grzechy obojętności,
wzgardy, a nawet nienawiści do Niepokalanej Matki, bluźnierstwa tych,
którzy urągają Jej, bezczeszcząc Jej
święte wizerunki. Wciąż potrzeba
naszej modlitwy wynagradzającej.

WHY IS IT

ANNA RAPCIAK
Realtor
Mowie Po Polsku

• BUY • SELL
• INVEST

THE FLOWER SHOP

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

ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

7330 Archer Rd., Justice

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

• Sales • Service • Installation

708.563.2388

www.climatechangeinc.net
$89.95 Furnace Clean
and Check

Take your FAITH ON A JOURNEY.

One coupon per system. Must present
coupon at time of service. Not valid
with any other offers or discounts.

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

www.CatholicCruisesandTours.com

WHY IS IT?

Heating & AC
Residential & Commercial
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596

(CST 2117990-70)

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.

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

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

Call Today!

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

Toll Free 1.877.801.8608

IN YOUR LOCAL
WHY ADVERTISE CHURCH
BULLETIN?

See

Your Ad

in

COLOR

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

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197

For further information,
please call the Parish Office.

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

Your
DEMMIS DENTYSTYCZN E
PLUMBING
ad
& SEWER TECH N I K

AGATA
CZERWOSZ

Ask for a
could
PARISHIONER
DISCOUNT
be in this
space! 708.420.0806 EMERGENCY
SERVICE
www.demmisplumbing.com

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

Lic# 055-044826

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!
Receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate
& free gutter inspection!

What We Can Offer You and Your Business:

$99

• 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

Installation*

J.S. Paluch Company

*Does not include cost of material. Expires 3/31/22.

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 3/31/2022.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

1.800.621.5197 CALL NOW 708-462-6373
“GORALSKO CHATA”
12333 S. HARLEM
PALOS HEIGHTS

708.942.3688

Check It Out Today!

HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM

• 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.

Get it. And forget it.®

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!
Download Our Free App or Visit
https://www.oneparish.com

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!

POLSKI DENTYSTA
Dr. Agnieszka Knobloch

Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
LEMONT

CRYSTAL
GRAND
BANQUETS
• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

977990 Our Lady Mother of the Church (A)

708.746.0007
6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

www.MagnumDentalIllinois.com

708-295-2565
$19.

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

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

CrystalGrandBanquets.com

• Laser Whitening • Crowns
• Cosmetic Dentures • Fillings
• Deep Cleanings

CALL AND START TODAY!

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

630.257.0200
12416 S. Archer Ave.

Family & Cosmetic Dentistry

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

email: krzystekn@jspaluch.com
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

www.jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

