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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 Księgi Proroka Samuela

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w
Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i
ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty
odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie:
Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad
Izraelem».
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I
zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w
Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
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I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem.
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w
Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać
wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Idźmy z radością na spotkanie Pana

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie
Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie
wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali
Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw
sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i
hebrajskim: «To jest Król żydowski».

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Pawła
Bracia:Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w
dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego
Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym
wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty
widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w
Nim ma istnienie.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
«Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś
będziesz ze Mną w raju».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Helenę Komperda
8:00 — O potrzebne aski dla Grzegorza z racji Urodzin
10:00 — Za +Tadeusza Zuwała
12:00— Za + Jakuba Bugajskiego
18:00 — Za +Katarzyny Klis
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 27 listopada
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Helenę Komperda
8:00 — O Boże błogosławieństwo dla Marioli i Pawła z racji
26 rocznicy ślubu
10:00 — Za + zmarłych z rodziny Cieślik
12:00 — Za +Andrzeja Szwajnos
18:00 — Za +Barbary i Jana Paszczyk

LISTOPAD MIESIĄCEM MODLITWY
ZA ZMARŁYCH
Przypominamy, że w miesiącu listopadzie
wieczorne Msze św. są odprawiane codziennie
o godz. 19.00. Podczas wszystkich Mszy św. pamiętamy i
modlimy się za naszych bliskich zmarłych oraz odczytujemy
Wypominki. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny oraz
przyjaciół tych, którzy od nas już odeszli na wspólną
modlitwę o zbawienie ich dusz.

RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIETYCH

THANKSGIVING — ŚWIĘTO
DZIĘKCZYNIENIA

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)

Czwartek, 24 listopada

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc
przy sprzątaniu naszej świątyni . Osoby
pragnące pomóc w dbaniu o wygląd naszego

GODZINY OTWARCIA BIURA
PARAFIALNEGO
Wtorki I czwartki i piątki:
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
13 listopada — $6,107
Bóg zapłać!

W najbliższy czwartek, obchodzimy Święto
Dziękczynienia. Nasze dziękczynienie należy się
przede wszystkim naszemu Bogu i Stwórcy, za
wszelkie dary i łaski, którymi nas hojnie każdego dnia
obdarza. Składajmy zatem wyrazy wdzięczności i
zaplanujmy przeżyć to Święto Dziękczynienia
uczestnicząc w Mszy świętej o godz. 7.00 lub 8.00
rano.
Pamiętajmy, ze w tym dniu NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O
GODZ. 7.00 WIECZOREM.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie nieczynne od czwartku 24
listopada do soboty 26 listopada włacznie.
Zapraszamy ponownie we wtorek 29 listopada.

Święto Dziękczynienia to jedno z
najważniejszych amerykańskich świąt, obchodzone
jest w każdy czwarty czwartek listopada. Jest to
święto kultywujące więzi rodzinne, a także niezwykła
okazja do wyrażania wdzięczności za wszystko co nas
dobrego spotkało w życiu.
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21 listopada — Wspomnienie Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny

20 listopada 2022r.

Według niektórych pism wczesnochrześcijańskich, Maryja
mogła pozostawać w świątyni nawet przez kolejnych
dwanaście lat.

22 listopada - Wspomnienie św. Cecylii,
dziewicy i męczennicy

21 listopada w tradycji katolickiej przypada święto, na
temat którego większość wiernych nie wie zbyt wiele. Inne
święta i uroczystości związane z Matką Bożą są nawet
przeciętnie zorientowanym dość dobrze znane –
przeważnie wiemy bowiem, czym było Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny, Jej Wniebowzięcie,
Niepokalane Poczęcie czy Zwiastowanie Pańskie, ale gdy
słyszymy o ofiarowaniu, niejeden spośród wiernych ma
problem ze zdefiniowaniem istoty tego święta.

Czym było ofiarowanie w tradycji żydowskiej?
Zgodnie ze starotestamentowym zwyczajem Żydzi, zanim
ich dziecko ukończyło piąty rok życia, zabierali swe dziecko
do jerozolimskiej świątyni i oddawali kapłanowi, by
ofiarował je Panu. Był to rytuał podobny w swej ziemskiej
wymowie do ustawionego oczywiście później – już wśród
chrześcijan – chrztu. Podobnie jak to przez wieki w
późniejszej tradycji katolickiej, tak i wśród żydów niektóre
matki, w związku ze szczególnymi dla siebie wydarzeniami,
niektóre spośród swoich dzieci decydowały się, tuż po
urodzeniu, oddać na służbę Bogu. To także odbywało się
podczas obrzędu ofiarowania.

2. Dlaczego Maryja została ofiarowana Bogu?
Rodzice Najświętszej Maryi Panny, jak przekazuje nam
Tradycja, przez wiele lat nie mogli mieć dzieci. Święta Anna,
mimo tego nigdy nie utraciła wiary, że Bóg pobłogosławi ją
potomstwem. Złożyła więc obietnicę, że jeśli urodzi dziecko,
odda je na służbę Bogu. Jej modlitwy zostały wysłuchane –
urodziła dziecko, córkę, której dała na imię Maria.
Poświęciła więc na służbę Bogu swe jedyne, długo
oczekiwane i wymodlone dziecko.

3. Kto ofiarował Maryję Bogu?
Święci Joachim i Anna, rodzice Maryi, udali się do świątyni,
by ofiarować córkę Bogu prawdopodobnie gdy była w
wieku około trzech lat. Kapłanem, który dokonał obrzędu
był święty Zachariasz – ten sam, którego pamiętamy z
Ewangelii głównie z roli ojca świętego Jana Chrzciciela.

OPIEKUNKA: muzyków, lutników, poetów i śpiewaków.
IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „ślepy”. Według
etymologii średniowiecznej znaczy
„niebo i lilie”.
Młoda chrześcijanka żyjąca w III wieku,
została narzeczoną poganina imieniem
Walerian. Zachowując ślub czystości,
nawróciła małżonka, który zgodził się
przyjąć chrzest i poniósł męczeństwo.
Również Cecylia, odmówiwszy złożenia
ofiary bożkom, została ścięta. Postać
tej świętej ściśle wiąże się z muzyką,
być może dlatego, że w jej Passio
opowiada się, iż w czasie swego ślubu,
„gdy grały organy, śpiewała w swoim sercu tylko dla Pana”.
Począwszy od XIV wieku, jest przedstawiana z
instrumentami muzycznymi, głównie organami.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
Z całego serca składamy najlepsze życzenia przede
wszystkim naszemu Panu organiście
Grzegorzowi Landowskiemu,
solistce p. Ani Mitera , Polonijnej
Orkiestrze chicagowskiej oraz p.
Janowi Bobek z okazji
przypadającego w Wspomnienia Św. Cecyli. Życzymy, aby piękno
wykonywanej przez nich muzyki
pomagało nam w zbliżaniu się i do
Boga i do ludzi. Zyczymy również
wiele radości, satysfakcji a także
ludzkiej wdzięczności z wypełnianej przez Was posługi.
Jesteśmy po stokroć wdzięczni za serce, które wkładacie w
muzykę i Wasz piękny śpiew oraz koncertowanie! Bóg
zapłać i raz jeszcze wszystkiego najlepszego!
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NIEDZIELA 4 GRUDNIA
ZDJĘCIA ZE ŚW. MIKOŁAJEM
W sali pod kościołem
W niedzielę 4 grudnia po Mszach św. o godz.
8:00am, 10:00am i 12:00pm zapraszamy rodziny i
dzieci do zrobienia wspólnych zdjęć ze św.
Mikołajem. W tym czasie będzie również dostępna
kawa, herbata, gorąca czekolada oraz pączki.
Serdecznie zapraszamy!

ZAPALMY CHOINKI ŚW.
JANOWI PAWŁOWI II
Ponownie jak w ubiegłych latach z
okazji

zbliżających

się

Świąt

pragniemy oświetlić aleję procesyjną
przy której stoi pomnik św. Jana
Pawła II choinkami. Ciepłe światła
choinek płynące z alejki doskonale
wpasują

się

w

klimat

Bożego

Narodzenia i podkreślą oddanie i
szacunek

naszemu

wielkiemu

Rodakowi, który od chwili wybrania,
był nam przewodnikiem na drogach
ku Dobru, całym sercem kochał
Naród i całą Polskę.
Zapraszamy

zatem

organizacje,

zespoły, koła góralskie, instytucje i
biznesy oraz osoby prywatne, które
pragną zakupić, postawić i ozdobić
światłami choinkę dla Jana Pawła II
przy naszej alejce procesyjnej. Każda
choinka będzie oznaczona nazwą
sponsora.

Chętnych prosimy o zgłoszenie się do
zakrystii,

biura

parafialnego

lub

dzowniąc pod numer (708) 467-0436
wew. 110 byśmy mogli dobrze
rozplanowac miejsca i przygotować
je pod ustawienie choinek.

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

ANNA RAPCIAK
THE FLOWER SHOP

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

Your
ad
could
be in this
space!

7330 Archer Rd., Justice

Realtor

Heating & AC

Mowie Po Polsku

Residential & Commercial

• BUY • SELL
• INVEST

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

• Sales • Service • Installation
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596

708.563.2388

www.climatechangeinc.net

ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

$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.

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.

See

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197

Your Ad

in

COLOR

Email: sales@jspaluch.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
Receive a $100 Visa gift card with
your FREE in-home estimate

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197

$99
Installation*
*Does not include cost of material. Expires 10/31/22.

*All participants who attend an estimated 60-90-minute in-home product consultation will receive a
$100 Visa gift card. Retail value is $100. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per
household. Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for
homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both cohabitating persons
must attend and complete presentation together. Participants must have a photo ID and be legally able
to enter into a contract. The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or
affiliated companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company
in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company customers. Gift
may not be extended, transferred, or substituted except that Company may substitute a gift of equal
or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United
States Mail within 10 days of receipt of the promotion form. Not valid in conjunction with any other
promotion or discount of any kind. Offer not sponsored and is subject to change without notice prior to
reservation. Offer not available in the states of CA, IN, PA and MI. Expires 10/31/22.

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.®

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

$19.

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

WHY IS IT

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

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: krzystekn@jspaluch.com

www.jspaluch.com

Call Nancy Krzystek
708.372.2244

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.

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

WHY IS 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

KATHY
SZUBA

PROTEZY

DOROTHY
DENTYSTYCZNE HRDINA
& SEWER TECHNIK 630-237-2337

Quality Work – Reasonable Prices

DEMMIS
PLUMBING

Award Winning Realtor
Residential & Commercial

NAPRAWA
GWARANCJA JAKOSCI!!

Ask for a
PARISHIONER
DISCOUNT

708-655-4020

708.263.5106

Lic# 055-044826

17W480 22nd St.
Oakbrook, IL 60181
Mowie Po Polsku

8695 S. Archer
Willow Springs

EMERGENCY
SERVICE
www.demmisplumbing.com

708.420.0806

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

16367363

Nail Spa

8841 W. 87th St., Hickory Hills, IL 60457
B:708-357-7067 • M:708-949-1252
Walk-ins welcome, Appts Appreciated
Parishioner Discount

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

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

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

John Ligas

WE CAN HELP!

“GORALSKO CHATA”

OFFICE

12333 S. HARLEM
PALOS HEIGHTS

708.942.3688
HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!

• Buying?
• Selling?
• Renting?

CELL

708.233.9600
708.341.1388

johnligas@sbcglobal.net
6326 W. 87th St., Burbank

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

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

POLSKI DENTYSTA

Dr. Agnieszka Knobloch
Family & Cosmetic Dentistry

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

1.800.621.5197

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

708.746.0007

For further information,
please call the Parish Office.

www.MagnumDentalIllinois.com

$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

LEMONT

CRYSTAL
GRAND
BANQUETS

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

Check It Out Today!

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

The Most Complete Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Online National
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
Directory of
eileen@CatholicCruisesandTours.com
Catholic Parishes www.CatholicCruisesandTours.com
(CST 2117990-70)

• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

630.257.0200
12416 S. Archer Ave.

6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

Medical Alert System

www.jspaluch.com

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

