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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 Mądrości

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał
ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez
Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich,
tak powiedział: ”O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć
się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli
przekroczyć ojczyste prawa”.
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie,
powiedział: ”Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie.
Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa,
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął
język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: ”Z
nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a
spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”.
Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się
odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom
poddano czwartego. Konając, tak powiedział: ”Lepiej jest
nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu
pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy
wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do
życia”.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Pawła
Bracia:
Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas
umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się
pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i
niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie
rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was,
abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych,
albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który
umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że
to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan
skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości
Chrystusowej.

Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród
umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu wstając nasycę się Twym widokiem.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie
ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat
weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«.
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w
świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie
będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą,
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc
uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest
mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Helenę Komperda
8:00 — Za Zofię Boblak e 1 rocznicę śmierci
10:00 — Za zmarłych z rodzin: Pękala, Orloff, Ziętek, Wilk,
Kwiecień, Pająk, Kmak, Dajnowiec i dusze w czyśccu
zapomniane
12:00 — Za +Stanisława Leja w 24r. Śmierci
18.00 — Za +Tadeusza Kazmierskiego i syna Jana

RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIETYCH
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)

SPOTKANIA BIBLIJNE
Zapraszamy w każdy wtorek. Spotkania rozpoczynają się
Mszą św. o godz. 7.00 wieczorem. Spotkania mają one
charakter otwarty. Zawsze może na nie przyjść każdy, kto
odczuwa potrzebę głębszego poznawania Słowa Bożego.
Nie ma więc potrzeby zapisywania się do grupy lub stałej
obecności na spotkaniach. Prosimy o zabranie z sobą Pisma
św. Nowego Testamentu. Spotkania prowadzi o. Eugeniusz

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.

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
30 października — $6,534
Wszystkich Swiętych — $5,411
Bóg zapłać!
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 13 listopada
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Helenę Komperda
8.00 — Za +Andrzeja Cetera w rocznicę śmierci
10.00— Za +Stanisława Trybułę
12.00 — Za +Mariannę i Pawła Warciak
18.00 — Za +Józefa Leja w 20 rocznicę śmierci

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.

NIEZWYKŁA MODLITWA, KTÓRA UWALNIA
1000 DUSZ Z CZYŚĆCA
Gertruda jest jedną z największych mistyczek
chrześcijaństwa.. Otrzymała dar kontemplacji, charyzmat
nadprzyrodzonych ekstaz i objawień oraz proroczych wizji.
Jej zjednoczenie z Bogiem skupiło się na tajemnicy miłości
Serca Jezusowego.
W czasie jednego z objawień Jezus podyktował św.
Gertrudzie modlitwę a także obiecał, że za każdorazowe jej
odmówienie uwolni z czyśćca dokładnie 1000 dusz. Można
ją odmawiać wielokrotnie w grupie bądź samemu. Jej
możliwości są niewyobrażalne!

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci, Najdroższą
Krew Boskiego Syna
Twego, Pana naszego,
Jezusa Chrystusa
w połączeniu ze
wszystkimi Mszami świętymi
dzisiaj na całym świecie
odprawianymi,
za dusze w Czyśćcu
cierpiące, za
umierających,
za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie,
a także w moim domu. Amen.
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PRZYJĄĆ PRZYBYSZA
Do Chicago przybywają azylanci – mężczyźni, kobiety i
dzieci. Czy przyjmiesz przybysza? Jesteśmy ciałem
Chrystusa żyjącym na tym świecie. Przybywający są
głodni i spragnieni – w nich widzimy potrzebującego
Jezusa. Jesteśmy wezwani do odpowiedzi z wiarą i
miłością.
Tysiące ludzi z krajów Ameryki Środkowej i
Południowej ucieka przed przemocą, politycznym
uciskiem i przytłaczającym ubóstwem. Od początku
września, parafie, księża, siostry i bracia zakonni,
posługi kościelne oraz Caritas (Catholic Chari es)
wykazały ogromną troskę o tych przybyszów.
Ci bracia i siostry w potrzebie stają przed nami w
swojej bezradności, ukazują nam jednak moc i
świętość człowieczeństwa. Dzięki współczuciu
okazanemu im przez wolontariuszy i pracowników
Kościoła, oni z kolei, doświadczają miłości Chrystusa.
Od połowy października do naszego miasta przybyło
ponad trzy tysiące osób ubiegających się o azyl. Trwa
skoordynowana akcja katolików, której celem jest
zmaksymalizowanie naszej pomocy na potrzeby braci.
Udzielamy pomocy duszpasterskiej i rozważamy kilka
opcji, w tym udostępnienie tymczasowego
schronienia i możliwości sponsorowania przez
rodzinę parafialną.
Jak możesz pomóc?
Złóż ofiarę pieniężną podczas Mszy św. w dniach 5 i 6
listopada. Druga kolekta bezpośrednio wesprze nasze
wspólne wysiłki. Caritas Chicago służy jako centralny
punkt gromadzenia ofiar, które można również składać
online na stronie www.catholicchari es.net
Módl się za naszych braci i siostry ubiegających się o
azyl, którzy przybywają do Chicago. Módl się za matki i
ojców, synów i córki, aby zostali przyjęci i objęci
współczuciem Jezusa – i módl się, aby ci, którzy im służą,
byli ogarnięci Bożą łaską.
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Święto
Niepodległości
„Miłość do ojczyzny jest
wpisana w uniwersalny nakaz
miłości Boga i bliźniego”, która
wyraża się poprzez „codzienną obywatelską uczciwość,
gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz
międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za
najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną
formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności”. Dla
chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość
własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do
ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga
obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.
Nasi przodkowie życiową postawą potwierdzili, że droga do
odzyskania przez naród Polski swego niepodległego i
suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną,
starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń
Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego,
wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej
Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu
odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Rodziła
się ona najpierw w sercach i umysłach naszych przodków, którzy
nie chcieli służyć zaborcomObchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym
stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako
podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania
państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły już
raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące się
zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Polaków
prowadzą do osłabienia moralnego i duchowego narodu.
Bolesna historia naszej ojczyzny powinna wyczulać nas na
zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu.
Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń,
okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie
wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za
losy ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w
życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi
zagrożeniami utraty niepodległego bytu. Modląc się w tym dniu
o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej ojczyzny,
oddajemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski.
Prośmy Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla
sprawujących władzę w naszej ojczyźnie i wszystkich obywateli,
zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawiciela
powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie młodych, aby w
duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą
przyszłość naszej ojczyzny.
(Z listu Episkopatu Polski )
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CZY MYŚLAŁEŚ KIEDYŚ, ABY ZOSTAĆ
MINISTRANTEM?
Ministrantami są chłopcy, którzy wykonują
różne posługi przy ołtarzu. Bycie
ministrantem to czas radości i rozwijania
swoich umiejętności i zdolności. Musicie
wiedzieć, że głównym powołaniem
ministranta jest przede wszystkim przyjaźń z
Bogiem i z ludźmi. Chętnych, prosimy o
zgłoszenie się do zakrystii.

ZAPROSZENIE DO POLONIJNEJ ORKIESTRY
CHICAGOWSKIEJ
Chcesz rozwijać zainteresowania muzyczne grą na
instrumentach dętych, perkusyjnych, strunowych?
Posiasidasz podstawową wiedzę muzyczną? Jeśli tak, to
zacznij z nami wspaniałą przygode! ZAPRASZAMY
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁCH do Polonijnej Orkiestry
Chicagowskiej.
Próby w soboty od godz. 6.00pm w sali pod starą kaplicą
przy placu piknikowym pod adresem: 8121 Archer Rd.
Kontakt: orkiestrapol@gmail.com

6 listopada 2022r.

PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz przyjdź, wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź, jest
dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie
doznałaś przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do s.
Maksymiliany Kamińskiej pod numer:
(773) 656 7703 .
PROCES UZDROWIENIA DLA OSÓB PO
ROZWODZIE CYWILNYM
Proces badający ważność lub
nieważność małżeństwa kościelnego
jest wyrazem troski Kościoła wobec
osób, które spełniają warunki i pragną
uregulować swoją sytuację małżeńską
po rozwodzie cywilnym.
Osoby zainteresowane procesem mogą uzyskać
potrzebne informacje u Sr. Barbary Kosińskiej, MChR
tel. 312.534.5202.

✂ 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

