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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 Przysłów

To mówi Mądrość Boża:
”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami,
od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia
powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani
źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta
jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek
pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad
bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła
wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by
wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod
ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień
po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich”.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy
pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że
ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę,
wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

Gdy patrzę na Twoje niebo,
dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad
dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie
Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam
rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że
z mojego bierze i wam objawi”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisława Kukułka
8:00 — Za+ Henryka Dudek
10:00 — Z podziękowniem za otrzymane łaski i Boże bł. Dla
Rodziny Warciak
12:00 — Za ++ Franciszka Kalec, Antoniny Skupień, Jana
Fiedor i żony Anieli oraz Jana Szczzęcj i żony Zofii
18:00 — Za + Mieczysława Mazur
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 19 czerwca
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisława Kukułka
8:00 — Za podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o
dalsze bł. Dla Agnieszki i PaulA w 15 rocznicę ślubu
10:30 — Za + Tadeusza Parzątka
Za + Stefanię i Franciszka Gal
O Boże bł. Dla Natalii Szewczyk w dniu Urodzin
18.00 — Za + Barbarę Klimek

DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:
Dorota Slowikowski i Sebastian Sterczek
Edyta Kieta i Roman Annoreno
Malgorzata Kaczmarczyk i Milan Dzurnak

Jeżeli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych
uniemożliwiających zawarcie ważnego ślubu kościelnego
przez wymienione osoby, proszony jest o kontakt z
jednym z naszych kaplanów lub biurem parafialnym.
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.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I
KRWI CHRYSTUSA— 19 czerwca

Msze św. o godz. 6:30 i 8.00 rano;
o10:30 z procesją do czterech ołtarzy;
oraz o godz. 6.00 pm.

Przy sprzyjającej pogodzie Msza św. o godz.
10:30 będzie przy pomniku św. Jana Pawła II

BIURO PARAFIALNE
LETNIE GODZINY OTWARCIA
BIURA PARAFIALNEGO
Wtorki I czwartki:
od godz. 6 do 8 wieczorem oraz
soboty: 9.00 do 10.30 rano
Kontakt: (708) 467-0436 wew. 110
lub drogą emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

Niedzielna KOLEKTA
5 czerwca — $6,412
Bóg zapłać!

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Poniedziałek, 13 czerwca
Nabożeństwa Fa mskie, odprawiane każdego 13 dnia
miesiąca od maja do października. Zapraszamy wszystkich
serdecznie do wzięcia udziału w Nabożeństwie Fa mskim w
najbliższy poniedziałek 13 czerwca o godz. 7.00 wieczorem z
Mszą św. i procesją różańcową.
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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Radosna okazja, jaką jest Dzień Ojca, przypadający w przyszłą
niedzielę, daje mi możliwość złożenia serdecznych podziękowań i
gratulacji wszystkim, którzy są ojcami w naszych rodzinach. Ten
dzień tradycyjnie jest także okazją do podziękowania i wsparcia
naszych kapłanów, tych, którzy służą jako nasi duchowi ojcowie,
którzy posługują w Archidiecezji Chicago. Tych 450 czynnych i 254
emerytowanych księży zdecydowało się poświęcić swoje życie
służbie Wam i Waszym rodzinom udzielając opieki
duszpasterskiej, sprawując sakramenty i przewodząc naszym
wspólnotom wiary.
W tym liście zwracam się do Was z prośbą o przyłączenie się do
mnie i wsparcie zdrowia i kondycji fizycznej naszych księży przez
złożenie hojnego daru w ramach kolekty na rzecz Opieki
Zdrowotnej i Emerytur Księży /PRMAA. Fundusze zebrane w tej
kolekcie przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z
potrzebami opieki zdrowotnej i potrzebami emerytalnymi księży.
Wasza ofiara nie tylko przyczyni się do poprawy ich zdrowia i
kondycji fizycznej, ale także pokaże im, że wspieracie ich posługę
w naszych parafiach i wspólnotach.
Pamiętajcie proszę, że jest to jedyna zbiórka na rzecz opieki
zdrowotnej i fundusz księży archidiecezjalnych. Kolekta ta jest
oddzielna i różni się od dorocznej kolekty na rzecz księży, sióstr i
braci zakonnych.
Proszę, dołączcie do mnie w złożeniu hojnej ofiary podczas
drugiej kolekty zbieranej tego weekendu na rzecz wsparcia
naszych księży. Proszę również, abyście rozważyli uczynienie
Funduszu Emerytalnego i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Księży (Priests’ Health and Retirement / PRMAA) spadkobiercą
swojej testamentu.
Proszę, przyłączcie się do mnie w modlitwie o dalsze Boże
błogosławieństwo dla naszych pełnych oddania i poświęcenia
księży. Zapewniam Was, że pamiętam o Was i Waszych rodzinach
w moich modlitwach i przy Stole Pańskim.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

Arcybiskup Chicago
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SPOTKANIE Z
RAFALEM
ORZEZINSKIM,

Prezesem
Zarządu
Stowarzyszenia “Ocaleni”—
CZWARTEK,
16 czerwca
po Mszy św.
o godz. 7.00
wieczorem

Prowadzący talk show o wychodzeniu z uzależnień i
niemocy – „Ocaleni” w TVP1 i Pierwszym Programie
Polskiego Radia, - dziennikarz, od 1992 nieprzerwanie
pracuje w zawodzie m.in. w Polskim Radiu jako
Dyrektor i Redaktor Naczelny Pierwszego Programu,
dziennikarz radiowej Trójki, w radiu Zet, Kolor, Warszawa, Józef jako autor audycji, DJ, w Radiu Plus jako
Dyrektor Programowy i Redaktor Naczelny, w TVP jako
wydawca, producent, prowadzący, w Canal+, Polsacie,
TV Puls jako dziennikarz, wydawca, prowadzący.
- instruktor terapii uzależnień,
- autor i wydawca audiobooków o tematyce profilaktycznej i terapeutycznej, takich jak m.in.: „12 kroków
do wolności nie tylko dla chrześcijan”, „12 Kroków wg
Felka alkoholika”, “Planeta ludzi”, “Pogoda ducha czyli
cud AA i Al-Anon”
- ma w dorobku ponad 700 audycji radiowych o tematyce uzależnień i profilaktyki oraz ponad 250 programów telewizyjnych o tej tematyce
- prezes zarządu Fundacji Kultura Medialna, prowadził
warsztaty rozwoju duchowego „Wreszcie żyć” według
programu „12 kroków dla chrześcijan”.
- prowadził zajęcia na studiach podyplomowych
“Psychoprofilaktyka uzależnień” na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zajęcia “Jak towarzyszyć osobie w kryzysie” na kierunku Nauki o
Rodzinie w Instytucie Studiów nad Rodziną.
- odznaczony medalem PRO MASOVIA za wybitne
zasługi dla krzewienia postaw trzeźwościowych i prowadzenie działań profilaktycznych przeciwko
uzależnieniom na Mazowszu, oraz otrzymał nagrodę
“św. Jana Chrzciciela zasłużonym dla trzeźwości” od
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa
Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
- jest konsultorem Zespołu KEP ds. Apostolstwa
Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
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DZIŚ NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Mówienie o Trójcy nie jest rzeczą
łatwą. Wyrażenie trójjedyności
jest zawsze trudne do
zrozumienia, gdyż według naszego
naturalnego sposobu myślenia,
trzy nigdy nie równa się jeden, jak
i jeden nie równa się trzy. W
przypadku nauki o Bogu nie
chodzi jednak o matematycznologiczny problem, ale o
sformułowanie prawdy wiary,
której nie sposób zamknąć w
granicach ludzkiej logiki.
Chrześcijanie wyznają wiarę w
jednego Boga w trzech Osobach.
Dla wielu jednak to wyznanie nie
ma większego znaczenia w życiowej praktyce. W świecie, w którym jest wiele „pomysłów na Boga”, my, chrześcijanie,
powinniśmy pamiętać, że to nie my wymyślamy sobie Boga – my Go tylko odkrywamy i poznajemy, gdyż On sam zechciał do
nas przyjść i pokazać nam siebie. Uczynił to zwłaszcza przez fakt wcielenia Syna Bożego. To dzięki Niemu wiemy, że Bóg jest
wspólnotą trzech Osób, które żyją ze sobą w doskonałej jedności. „Nie wyznajemy trzech bogów – przypomina Katechizm
Kościoła Katolickiego (253) – ale jednego Boga w trzech Osobach: «Trójcę współistotną». Osoby Boskie nie dzielą między
siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: «Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch
Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury»”. Człowiek wiary nie wymyśla prawdy, lecz ją
przyjmuje. Zastanawia się nad nią, podejmując wielowiekowe doświadczenie Kościoła, który wyjaśniał ją zawsze w świetle
objawienia.
W Tradycji Kościoła odnajdujemy wiele tekstów, które przez analogię przybliżają nam prawdę o Trójcy Świętej. Św. Atanazy
w IV wieku napisał: „Ojciec jest światłem, słońcem, ogniem; Syn jest blaskiem, łuną od ognia; Duch Święty jest oświeceniem.
W Ojcu jest Syn jak blask w świetle, gdzie jest blask, tam jest i światło”. W ten sposób wyraził on jedność istoty, a
równocześnie samoistność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Św. Augustyn dostrzegał analogię w strukturze ludzkiego życia
duchowego, by wyrazić trójjedyność Boga: Duch – Samopoznanie – Miłość. Obrazem Trójcy jest także drzewo: korzeń
obrazuje Boga Ojca, pień – Syna pochodzącego od Ojca, a kwiaty i owoce – Ducha Świętego. Inne obrazy także wywodzą się z
kontemplacji natury: źródło – rzeka – morze; słońce – promień światła – blask. W ikonografii chrześcijańskiej używano
licznych symboli i obrazów, by przedstawić tajemnicę Boga w trzech Osobach. Znamy również obrazy, na których Bóg Ojciec
przedstawiany jest w postaci starca o siwych włosach, Syn Boży jako młodszy mężczyzna o ciemnych włosach, a Duch Święty
w postaci gołębicy. Przedstawienia tego typu, jeśli zostaną potraktowane jako źródło poznania istoty Boga, bez teologicznego
wyjaśnienia mogą prowadzić do deformacji prawd wiary. Musi nam towarzyszyć świadomość, że tego typu obrazy są dalekie
od wyrażenia całego bogactwa prawdy o Bogu. Ostatecznie „tylko sam Bóg (...) może nam pozwolić poznać się jako Ojciec,
Syn i Duch Święty” (KKK 261).
Zapytajmy wreszcie: jakie to ma dla nas znaczenie? Ogromne, gdyż życie chrześcijanina realizuje się w znaku i obecności
Trójcy. Na początku życia przyjęliśmy sakrament chrztu św.: „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, i u kresu naszego życia
będą odmawiane modlitwy w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego narzeczeni zostają złączeni
w małżeństwie, a kapłani są święceni. W imię Trójcy Świętej rozpoczynamy i kończymy dzień. Trójca jest więc portem, do
którego wszystko zmierza, i oceanem, z którego wszystko wypływa, do którego wszystko dąży.
(Niezbednik Katolika)

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

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.

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

ANNA RAPCIAK
Realtor
Mowie Po Polsku

• BUY • SELL
• INVEST

THE FLOWER SHOP

Plants • Cut Flowers
Thank you for advertising in
Cemetery Decorations
our church bulletin.
Across Resurrection Cemetery I am patronizing your business
Open 7 Days (708) 458-0788
7330 Archer Rd., Justice

because of it!

Heating & AC
Residential & Commercial

• Sales • Service • Installation
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596
ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

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?

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
Email: sales@jspaluch.com

See

Your Ad

in

COLOR

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197
Grow Your Business, Advertise Here.
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

Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: krzystekn@jspaluch.com

www.jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244

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

SUPPORT THE ADVERTISERS
THAT SUPPORT OUR COMMUNITY
Your
ad
(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
977990 Our Lady Mother of the Church (B)

could
be in this
space!
www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

AGATA
CZERWOSZ

NANNY WANTED

PROTEZY
DEMMIS DENTYSTYCZNE
PLUMBING TECHNIK
& SEWER
Quality Work – Reasonable Prices

in Hinsdale

847-502-6242
amato.margaret@gmail.com

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

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

NAPRAWA
GWARANCJA JAKOSCI!!

708.263.5106

Downers Grove
dorothyhrdina@allstate.com
www.allstate.com/dorothyhrdina

8695 S. Archer
Willow Springs

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

DOROTHY
HRDINA
630-237-2337
16367363

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

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
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!
Sign up here:

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

For further information,
please call the Parish Office.

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

708.746.0007
6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

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!

• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

630.257.0200
12416 S. Archer Ave.

Check It Out Today!

CrystalGrandBanquets.com
977990 Our Lady Mother of the Church (A)

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

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
www.jspaluch.com
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