„Jezus wziął z sobą
Piotra, Jana i
Jakuba i wyszedł na
górę, aby się
modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego
twarzy się
odmienił, a Jego
odzienie stało się
lśniąco białe. A oto
dwóch mężów
rozmawiało z Nim.
Byli to Mojżesz i
Eliasz.
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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 Rodzaju

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić”; a potem
dodał: "Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył
i Pan poczytał mu to za wielką zasługę.
Potem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Pan, którym cię
wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na
własność”. A na to Abram: "O Panie, o Panie, jak będę mógł
się upewnić, że otrzymam go na własność?”.
Wtedy Pan rzekł: "Wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę,
trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i
gołębicę”. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je
wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw
drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa
zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał.
A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w
głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła
go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok
nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z
pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między
tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł
przymierze z Abramem, mówiąc: "Potomstwu twemu daję
ten kraj od Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat”.

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

13 marca

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Filipian
Bracia: Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie.
Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na
podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może
On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało
moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani.

Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby
się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów
rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w
chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w
Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli
zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch
mężów, stojących przy Nim.

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
O Tobie mówi moje serce:
"Szukaj Jego oblicza".

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu,
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział
bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i
osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego
słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł
się sam.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie
oznajmili o tym, co widzieli.
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 20marca

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

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

8.00 — Za +Karola Naglaka

8.00 — Za+Wiktorii i Jana Pitoń w rocznicę śmierci

10.00 — Za +Józefa Dziadkowiec, Józefa Marek i Józefa

10.00 — Za +Władysława Bugara w 35 r. Śmierci

Zarębczan

12.00 — Za +Józefa Wargacki

12.00 — O Boże Błogosławieństwo dla Dominiki Sularz

18.00 — Za +Michała Pach

18.00 — Za +Katarzyny Klis
RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY
ŚWIĘTEJ

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
WIELKIEGO POSTU

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
BIURO PARAFIALNE
Przepraszamy, lecz biuro parafilane
będzie NIECZYNNE w piątek, 18 marca
i w sobotę 19 marca. W sprawach
pilnych prosimy o kontakt emailowy
wysyłając wiadomość na adres:
cistercianmission@gmail.com .
Przepraszamy!

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.

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

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

Sakrament Spowiedzi

KOLEKTA NIEDZIELNA
6 marca — $6,415
Kolekta na Europę Środkową i Centralną

$5,274
Bóg zapłać!

W Wielkim Poście codziennie pół godziny przed każdą
Mszą św. PRZYPOMINAMY: nie ma spowiedzi w soboty
wieczorem i w niedziele.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
W tym roku naszą Jałmużna Wielkopostną obejmiemy
OFIARY WOJNY NA UKRAINIE. Z TYŁU KOŚCIOŁA ZNAJDUJE
SIĘ SKRZYNKA DO KTÓREJ PRZEZ CAŁY WIELKI POST
WRZUCAMY OFIARY NASZEGO SERCA. Bóg zapłać!

II Niedziela Wielkiego Postu
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REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
17—20 MARCA
reKOLEKCJONISTA:
KS. Zbigniew Gełdon
Rozpoczęcie w czwartek 17 marca o godz. 19.00 Msza Św z nauką rekolekcyjna i adoracja
Najświętszego Sakramentu

Piatek — 18 marca
Msza Św z nauką rekolekcyjną o 8.00 rano
następnie Droga Krzyżowa
o 19.00 godz. Droga Krzyzowa w intencji dzieci i
młodzieży i za przygotowujących sie do
bierzmowania
Msza Św z nauką rekolekcyjną

Sobota— 19 marca
Uroczystość Św. Józefa Msze Św. z nauką rekolekcyjną o 8.00 rano
i o godz. 17.00
po Mszy Sw wieczornej o 17.00 Droga Krzyżowa
ze Św. Józefem, którą poprowadzi Bractwo
św. Jozefa

niedziela—20 marca
nauki rekolekcyjne na wszystkich mszach Sw.
ks. Zbigniew Gełdon jest
kapłanem diecezji pelplińskiej.
Wyższe Seminarium Duchowne
w Pelplinie ukończył w 2009 r. W
latach 2009 – 2010 pracował
jako wikariusz w parafii WNMP
w Koronowie.
W 2010 r. biskup pelpliński Jan
Bernard Szlaga mianował go redaktorem a w 2015 r.
wicedyrektorem Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej
„Radia Głos”. Od 2018 r. ks. Gełdon, jest prezesem
zarządu Fundacji „Na Cały Głos”, która wspiera m.in.
działania Radia Głos.
Z inicjatywy siostry prowincjalnej Mirony Turzyńskiej, ze
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości
Chrześcijańskiej w Orliku i biskupa pelplińskiego Ryszarda
Kasyny, ks. Jacek Stryczek – założyciel Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej powierzył od lutego 2020 r. ks. Z. Gełdonowi
funkcję rzecznika prasowego #EDK.
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MODLITWA O DAR POKOJU ŚW.
JANA PAWŁA II
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój
bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi
wszystkich ras i pokoleń.
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z
której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny
– kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie
wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie,
na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów
do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz
logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha
Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,
w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne
niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie
będzie więcej wojny. Amen.
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W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY:
CZWARTEK, 17 MARCA – ŚW. PATRYKA
Imię św. Patryka zamieszczono w kalendarzu powszechnym Kościoła katolickiego. Jego obchód przypada na dzień 17 marca i
ma rangę wspomnienia dodatkowego ze względu na okres Wielkiego Postu. W kolekcie
mszalnej wspomina się św. Patryka jako biskupa i apostoła Ewangelii mieszkańców
Irlandii. Przez jego zasługi i wstawiennictwo prosimy, aby chrześcijanie zawsze ukazywali
światu cuda miłości Bożej. Liturgia Godzin (t. II, s. 1288 — 1289) zamieszcza
fragment Wyznania św. Patryka, wzywającego nas do wdzięczności: „Niestrudzenie
dzięki czynię mojemu Bogu, który zachował mnie wiernym w dniu mojej próby, tak że
dzisiaj mogę z ufnością złożyć w ofierze jako żywy dar moją duszę Chrystusowi, mojemu
Panu, bo On mnie zachował od wszelkich utrapień (...) Dzisiaj także mogę wśród
narodów, wszędzie, gdzie się znajduję, nieprzerwanie wychwalać i wysławiać Twoje
Imię, zarówno w powodzeniach, jak i w przeciwnościach. Cokolwiek zaś mnie spotka czy
to dobrego, czy złego, powinienem to przyjąć jednakowo i zawsze dziękować Bogu, który
mnie pouczył, abym bez wahania i bezgranicznie wierzył, ze On jest niezawodny i
wysłucha mnie”. Niech św. Patryk umacnia naszą wiarę i uczy nas postawy wdzięczności wobec Boga za Jego wielkie dary
nam udzielane. Poniżej piękna modlitwa św. Patryka:

Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,
Chrystus za mną, Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną, Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.
Chrystus w sercu każdego człowieka, który myśli o mnie,
Chrystus w ustach każdego człowieka, który mówi do mnie,
Chrystus w każdym oku, które mnie widzi,
Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy.

19 MARCA – ŚW. JÓZEFA
Spośród świętych, którzy w dziejach zbawienia odegrali znaczącą rolę, wyróżnia się wybrany na Opiekuna Zbawiciela – Józef
z Nazaretu. Nie dziwi nas zatem fakt, że stał się on przedmiotem szczególnego zainteresowania wielu teologów od czasu
średniowiecza poprzez okres nowożytny i czasy nam współczesne. Nie jest możliwe
zaprezentowanie całego bogactwa teologii św. Józefa. Wystarczy tylko powiedzieć, że św.
Jan Paweł II ogromnie cenił postać Józefa i napisał Adhortację ApostolskąRedemptoris
Custos - Powołany na opiekuna Zbawiciela, gdzie można znaleźć prawie wszystkie
najważniejsze punkty teologiczne związane ze św. Józefem. Redemptoris Custos zmienia
punkt spojrzenia teologicznego: Józef jest postawiony w relacji bezpośredniej z
Chrystusem poprzez jego małżeństwo z Maryją. Józef jest ojcem wobec Jezusa i mężem
wobec Najświętszej Maryi Panny. Tak pisze święty Jan Paweł II: „Jak wynika z tekstów
ewangelicznych, prawną podstawą ojcostwa Józefa było małżeństwo z Maryją. Bóg
wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę.
Przejawem kultu św. Józefa stał się obchód jego święta. Wydaje się, że pod wpływem
apokryfu Dzieje Józefa Cieśli już w wieku siódmym obchodzono w dniu 20 lipca w Kościele koptyjskim wśród egipskich
monofizytów święto ku czci Józefa. Chrześcijański Wschód uznawał Józefa za jednego z wielkich patriarchów Starego
Testamentu. Liturgiczny kult oddawano św. Józefowi z tego względu, że służył on Jezusowi i Maryi, a ta cześć przejawiała się
w szczerej pobożności i wielkich pochwałach pod jego adresem.

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

