„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak
jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się nie lęka. „

22 MAJA 2022r.
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MISJA
POLSKA
KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW

pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA

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 Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w An ochii:
”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a
Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i
jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu
do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.
Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem
postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę,
zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do An ochii razem z
Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
”Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie
braciom pogańskiego pochodzenia w An ochii, w Syrii i w
Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez
naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was
naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy
jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi
drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego
Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i
Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na
was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne.
Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od
tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli
powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.

22 maja 2022r.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Apokalipsy św. Jana
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i
ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od
Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości
kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście
bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona,
które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od
wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa
trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma
dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion
dwunastu Apostołów Baranka.
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan
Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni
księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego
lampą jest Baranek.

Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech Bóg się zmiłuje nad nami
i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, niech się
Go boją wszystkie krańce ziemi.
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a
Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w
nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który
Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się
nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i
przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest
ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście
uwierzyli, gdy się to stanie”.

VI Niedziela Wielkanocna
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Jana Stopka
8:00 — Za + Genowefę i Mieczysława Wilk
10:00 — Za +Stanisława Gal
12:00 — Za + Helenę i Stanisława Kościelniak
18:00 — Za +Jana Szaflarskiego i rodziców, Zygmunta i

22 maja 2022r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 29 maja
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Jana Stopka
8:00 — Za+ Wilhelma Chmiel
10:00 — Z podz. za otrzymane łaski i dalsze bł. dla Dawida
12:00 — Za + Magdalenę Bryja
18:00 — Za+ Krzysztofa Stróżyk

Michalinę

RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY ŚW.
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 do 8 wieczorem
soboty:
9.00 do 10.30 rano
Kontakt:
(708) 467-0436 wew. 110
lub drogą emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

Niedzielna KOLEKTA
15 maja — $6,389
Bóg zapłać!

ZAPRASZAMY NA NAbOŻEŃSTWA
MAJOWE
Codziennie :
po Mszach świętych wieczornych o godz. 7.00
W soboty:
Po Mszy św. wieczornej o godz. 5:00
W niedziele :
przed Mszą św. o godz. 10.00

ALBUM RODZINNY WOJTYŁÓW
W środę, 18 maja minęła 102 rocznica urodzin św. Jana
Pawła II. Urodził się między godziną 17:00 a 18:00, kiedy w
wadowickim kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
odbywało się nabożeństwo majowe. Pani Emilia Wojtyłowa
miała poprosić akuszerkę, Panią Jadwigę Pawłęgę o
otwarcie okna. I tak przy
dźwiękach Litanii Loretańskiej,
w kamienicy, w której dziś
mieści się ekspozycja stała
naszego Muzeum, przyszedł
na świat przyszły Jan Paweł II.
Dzisiaj po każdej Mszy św. z
tyłu kościoła będzie można
zakupić Album Rodzinny Wojtyłów. Został wydany z okazji
100 r. urodzin Karola Wojtyły przez Muzeum Dom Rodzinny
Jana Pawła II w Wadowicach. Wrócono w nim do jego
korzeni i historii życia, którą nam przekazał. Album rodziny
Wojtyłów, który choć wykonany nowoczesnymi metodami,
zawiera autentyczny obraz fotografii, na których niemal sto
lat dziejów odcisnęło swoje piętno. Cena $20. Zachęcamy
do zakupu.
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W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY:

22 maja 2022r.

Sobota 28 maja – godz. 5:00pm
POŚWIĘCENIE OBRAZU
BŁ. STEFANA kardynała
WYSZYŃSKIEGO W naszym
kościele
28 maja to Wspomnienie dowolne bł. Stefana
Wyszyńskiego, które jest obchodzone we
wszystkich diecezjach w Polsce

22 maja: wspomnienie św. Rity – patronki
trudnych spraw
ur. ok. 1381 r., zm. 22 maja 1457 r.
Umbryjska Cascia od wieków przyjmuje rzesze pielgrzymów i jest
świadkiem licznych cudów dokonywanych za wstawiennictwem tej,
dla której nie ma spraw beznadziejnych. Św. Rita nieustannie
wygrywa w rankingach świętych – we Włoszech ustępuje jedynie św.
Antoniemu – a wszystko dzięki skuteczności w największych nawet
problemach. Do niej zwracają się o pomoc ludzie dotknięci ciężkimi
doświadczeniami, problemami małżeńskimi, matki – także te
oczekujące potomstwa czy mające problem z poczęciem dziecka, ale
również osoby poniżane, samotne, chore na raka i ranne. Dzięki Ricie
wiele małżeństw wybaczyło sobie zdradę małżeńską, wielu podjęło
terapię antyalkoholową, a kobiety, które przez lata roniły, urodziły
zdrowe dzieci.
Kanonizowano ją dopiero w 1900 r. Właśnie wtedy papież Leon XIII
nazwał tę jedną z bardziej znanych na świecie włoskich świętych
„drogocenną perłą Umbrii”. Dlaczego? Rita to zdrobnienie od imienia
Margherita (Małgorzata), które po grecku i po łacinie oznacza perłę.
Ta żona, matka i w końcu zakonnica rzeczywiście jest takową dla
wiernych, których tłumy ciągną do jej sanktuarium w Cascii, niemalże
w sercu Italii. Niedaleko stąd, w Roccaporena, przyszła na świat. To
przepiękne, cieszące oko okolice. W tym anturażu Rita przeżyła męża,
który był despotą, oraz dwóch synów i wstąpiła do Zakonu
Augustianek, gdzie jako osoba nieumiejąca pisać ani czytać
podejmowała najcięższe posługi. Chrystus Pan dał jej jednak łaskę
wyjątkowego uczestnictwa w Jego cierpieniu.
Być może właśnie dlatego św. Rita jest tak wielką i skuteczną
orędowniczką. Kompleksowa znajomość życia z jego wzlotami, ale
również bolesnymi upadkami to atut tej świętej – patronki od spraw
trudnych i beznadziejnych.

„Wielki Polak, święty Jan Paweł II powiedział do
kard. Stefana Wyszyńskiego tuż po swoim
wyborze: Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego
Papieża Polaka (…) gdyby nie było Twojej wiary
niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem,
Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia
bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej
Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w
Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim
biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Nie da
się precyzyjniej oddać zasług i określić roli, jaką
odegrał w tamtych latach Prymas Stefan
Wyszyński dla Polski i Kościoła. Wraz z Janem
Pawłem II byli wielkimi nauczycielami narodu i
wspierali Polaków
w najtrudniejszych
chwilach historii
naszej
Ojczyzny. Kardynał
Wyszyński był
głosicielem
uniwersalnych
wartości
chrześcijańskich i
mężem stanu.
Występował w
imieniu Ojczyzny,
domagając się od
komunistycznych
władz
poszanowania wolności religijnej i broniąc
polskiej kultury, podkreślał konieczność
zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która
dla każdego obywatela winna być wielkim
dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność
Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem
działalności kapłańskiej i społecznej”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny, Wspomożycielki
Wiernych
Najświętszej Maryi Pannie Wspomożycielce
Wiernych uroczyście oddajemy cześć 24 maja.

W historii Kościoła jako pierwszy nazwał Matkę Bożą
„Wspomożycielką” św. Efrem, diakon i największy poeta
syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Napisał on, że „Maryja jest
orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i
nieszczęśliwych”. W kolejnych wiekach ta cześć dla Matki

22 maja 2022r.

Bożej Wspomożycielki była szerzona w świecie. Po bitwie
pod Lepanto (7 października 1571 r.) papież Pius V włączył
do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Wspomożenie
wiernych, módl się za nami”. Z kolei w nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy jest wezwanie: „Nieustająca
Wspomożycielko”. W Akatyście uwielbienie Matki Bożej
wyraża się w słowach: „Raduj się, Wspomożycielko życia
szlachetnego”. Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych zostało ustanowione w
1815 r. przez papieża Piusa VII. Od XIX wieku cześć dla Maryi
Wspomożycielki akcentowali przede wszystkim salezjanie.
W wielu krajach wyrażano to w obrazach, rzeźbach oraz w
wybudowanych kościołach pod tym Jej wezwaniem. Niegdyś
kult Maryi Wspomożycielki rozwijał się najżywiej w Bawarii.
We Włoszech istnieje ponad 20 sanktuariów pod Jej
wezwaniem. Na kilku obrazach Matka Boża Wspomożycielka
została także koronowana koronami papieskimi. W Polsce
kościoły pod Jej wezwaniem są m.in. we Wrocławiu, w
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Aleksandrowie
Kujawskim, Pile, Rumi, Oświęcimiu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ
PARAFIALNĄ
Parafianin, to osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się do biura parafialnego i wypełni kartę
przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Msz
y św. i wszelkich inicjatywach organizowanych przez swoją parafię. Chcąc zapisać się do naszej wspólnoty parafialnej,
prosimy o kontat telefoniczny pod numer (708) 467-04436 wew. 110. Karty przynależności są dostepne również zakrys i.
Jednocześnie, pragniemy przypomnieć parafianom, którzy już są zapisani do naszej parafii, że przy zmianie adresu lub nr.
telefonu występuje konieczność uzupełnienia swoich danych. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w godzinach
otwarcia i przekazanie nowych informacji dzwoniąc pod numer (708) 467-0436 lub przesłanie informacji drogą mailową na
adres: cistercianmission@gmail.com.
Imię i Nazwisko:
__________________________________________________________________________________________________________
Adres:
__________________________________________________________________________________________________________
Miejscowość/ Stan
_______________________________________________________________________ Kod pocztowy _____________________
Telefon:
_________________________________________________________________________________________________________

Adres e-mailowy: __________________________________________________________________________________________

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.

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

• Sales • Service • Installation
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596
ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

7330 Archer Rd., Justice

Heating & AC
Residential & Commercial

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.

WHY IS IT?

Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

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

(CST 2117990-70)

Grow Your Business, Advertise Here.

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

www.jspaluch.com www.CatholicCruisesandTours.com
email: krzystekn@jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244
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

See

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

Your Ad

in

COLOR

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197

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

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

Email: sales@jspaluch.com

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

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
PROTEZY
Your DEMMIS DENTYSTYCZNE
ad PLUMBING
& SEWER TECHNIK

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

AGATA
CZERWOSZ

Ask for a
could
PARISHIONER
DISCOUNT
be in this
space! 708.420.0806 EMERGENCY
SERVICE

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

Lic# 055-044826

9844 S. Roberts Rd., Palos Hills

NAPRAWA
GWARANCJA JAKOSCI!!

708.263.5106
8695 S. Archer
Willow Springs

www.demmisplumbing.com

J.K. MANUFACTURING CO.
7301 WEST 66TH STREET, BEDFORD PARK, IL 60638

Say Good-bye to Clogged Gutters!
Receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate
& free gutter inspection!

(708) 563-2500 or email chris@jkmfg.com

$99

ZAKLAD PRODUKCYJNY Z POLUDNIA CHICAGO POSZUKUJE
tokarzy, ślusarzy, frezerów:
• ZAROBKI ZALEZNIE OD UMIEJETNOSCI $21-$30 NA GODZINE
• ISTNIEJE MOZLIWOSC PRZYUCZENIA
• UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PRACOWNIKA I RODZINY
• NADGODZINY, TYGODNIOWY BONUS I WIELE BENEFITS

Installation*
*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

CALL NOW 708-462-6373

• 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.®

“GORALSKO CHATA”
12333 S. HARLEM

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

PALOS HEIGHTS

708.942.3688
HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM

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

1.800.621.5197

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!

Download Our Free App or Visit
https://www.oneparish.com

POLSKI DENTYSTA
Dr. Agnieszka Knobloch
Family & Cosmetic Dentistry
• Laser Whitening • Crowns
• Cosmetic Dentures • Fillings
• Deep Cleanings

Sign up here:

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

www.jspaluch.com/subscribe

708.746.0007
6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

For further information,
please call the Parish Office.

www.MagnumDentalIllinois.com

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

$19.

LEMONT

NO Long Term Contracts

CRYSTAL
GRAND
BANQUETS

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

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

• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

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

•
•
•
•

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

Check It Out Today!
www.jspaluch.com

Call Today!

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

Toll Free 1.877.801.8608

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

