


 
 
 
 
 
Monday, September 20 - Twenty-Fifth Week in Ordinary Time;  
                 Ss. Andrew Kim Tae-gŏn, Paul Chŏng Ha-sang, and  
                 Companions, Martyrs 

7:30 am - For all Parishioners   
Tuesday, September 21 - St. Matthew, Apostle and Evangelist 

7:30 am – May God bless, protect and grant good health  

                  upon Carter 
Wednesday, September 22 -  

7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanislaw 

Thursday, September 23 - St. Pius of Pietrelcina (Padre Pio), Priest 

7:30 am † Barbara and Stefan Szczepan Bobrowski 

Friday, September 24 -  

7:30 am † Jeanette and Justiniano Pinlac 

7:00 pm † Józef Fidor- od Stanisława i Antonii Zachemski 

Saturday, September 25 - Blessed Virgin Mary  

7:30 am – God’s blessing upon Bien and Dana and their family 

4:00 pm † Andrzej Torzewski- 22nd anniversary of death 

5:30 pm † Wiola Dąbrowska- w pierwszą rocznicę śmierci, o pokój  

                  duszy  
Sunday, September 26 - Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time 

9:00 am † Maria, Mieczysław Bandur 

               † Zofia Pawula- w rocznicę śmierci oraz na pamiątkę 

                  urodzin 

               † Natalia Augustyńska- o radość wieczną 

               † Wacław Magnuszewski- na pamiątkę imienin 

               † Za dusze w czyśćcu cierpiące 

10:30 am † Nunziatina DiCristofano 

                 † Stanislaw Goralik- 23 anniversary of death 

12:00 pm – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  

                    Tadeusza i Marii Gruszka z okazji 40 rocznicy ślubu 

                 † Bogdan Wozniak w 3 rocznicę śmierci i Stanisław  

                    Buzawa w 2 rocznicę śmierci 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Zygmunt Kaluzny 

Jadwiga Zawislak 

Stanisław Zachemski                   

Stanislaw Jasiuwienas 

JoAnn 

James Petzinger 

Kevin Bellog 

Al Mittler 

Susan Anderson 

Cindy Nejman 

Maria Leśny 

Lynda Laspesa 

Cris Farrell 

Michael Ehas 

Timothy Lichak 

Leo Kawczinski 

Florence Baldassoni 

Rose Podlesny 

Lawrence Moritz-Mrozek 

Bernie Moritz 

Phyllis Pappas 

Bobbi Wheeler 

Particia Garcarz 

Berto Santiago 

Frank Dopak 

Debbie Juszynski 

Kathryn Minnice 

Mila Todorova 

Michelle Malken 

David Schnittker 

Gina Scassifero 

Malgorzata Esco 

Maria Ricchio 

Lee Malkin 

Barbara Bochenek 

Walter Niemaszyk 

Please Pray For Those  

Serving In The Military 

Darryl Guzman   PFC, ARMY 

Ryan James Bigoness   SGT, USMC 

Michael Rivera                       ARMY 

John Velez                US AIR FORCE 

Brian Talarico             LCPL, USMC 

Aurora Talarico            LCPL, USMC 

Benjamin Juhasz         S/SGT, USMC 

 

May God protect them and return 

them safely to their families. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
W miesiącu październiku zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe, 

które będzie odprawiane od poniedziałku do piątku przed wieczorną Mszą 

Św. o godzinie 6:30 pm. W niedzielę nabożeństwo różańcowe będzie odpra-

wiane po Mszy Świętej o godzinie 12:00 pm. 

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej któ-

re w dniach 24-26 września odbędą się w naszym kościele pod przewodnic-

twem duchowym Ojca Michała Czyżewskiego, Paulina, proboszcza i przeło-

żonego paulińskich parafii Bożego Ciała i św. Stanisława w Buffalo, NY.  

PARISH ANNOUNCMENTS 

We would like to kindly remind you to register as parishioners of Saint Rosalie if 

you haven't done so yet. This is to avoid any obstacles later on while prepar-

ing for sacraments. You can register with our office during office hour. 

The Archdioceses of Chicago once again encourages everyone to wear fa-

cial masks upon arrival to Mass and during Mass in order to follow the safety 

guidelines. 



 

 
Sunday September 12, 2021 …. $4214.00 

Building Fund …………..…...……. $243.00 

 
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK 

YOU FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. 

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Ezr 1:1-6; Ps 126:1b-6; Lk 8:16-18 

Tuesday: Eph 4:1-7, 11-13; Ps 19:2-5; Mt 9:9-13 

Wednesday: Ezr 9:5-9; Tb:13:2, 3-4abefghn, 7-8;  

 Lk 9:1-6 

Thursday: Hg 1:1-8; Ps 149:1b-6a, 9b; Lk 9:7-9 

Friday: Hg 2:1-9; Ps 43:1-4; Lk 9:18-22 

Saturday: Zec 2:5-9, 14-15a; Jer 31:10-12ab,   

                     13; Lk 9:43b-45 

Sunday: Nm 11:25-29; Ps 19:8, 10, 12-14;  

 Jas 5:1-6; Mk 9:38-43, 45, 47-48 

FEAST OF FAITH 

 Doxology and Amen 

 “Doxology” comes from a Greek word 

meaning “words of praise.” The Eucharistic Pray-

er ends with a doxology addressed to the triune 

God: “Through him, with him, in him, in the unity 

of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, al-

mighty Father, for ever and ever.” It is an excla-

mation of praise, honor, and glory to God, re-

minding us that we receive everything from 

God through the Son, in the power of the Spirit. 

At the consecration, the priest held up the host 

and then the chalice for us to see and adore. 

During the doxology, the host and chalice are 

held up again, but this time they are held up 

and offered to God the Father. With the doxolo-

gy, the Eucharistic Prayer ends, as it began, with 

words of praise addressed to the Father: truly, it 

is right and just to give God praise, and we as-

sent to this in our whole-hearted acclamation, 

“Amen.” Never was more meaning packed into 

so short a word. This “Amen,” sometimes and 

fittingly called “the great Amen,” is our re-

sponse to the entire Eucharistic Prayer. 

—Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

THE MEANING OF DISCIPLESHIP 

 The geography of today’s Gospel is sig-

nificant. Jesus is completing his ministry in Gali-

lee and beginning his journey to Jerusalem, 

where he will meet both death and resurrec-

tion. The prediction of his death placed here is 

the second of three in Mark’s Gospel, and as 

usual it is the occasion for an important teach-

ing on the part of Jesus. Today that lesson is tied 

to the need for his disciples to embrace a minis-

try of service. A play on words in Aramaic would 

have linked the words “child” and “servant,” 

thus turning Jesus’ gesture of placing a child in 

their midst into an illustration of his understand-

ing of himself as the Servant of the Lord. It is that 

same awareness of the meaning of their ministry 

that Jesus (and Mark) wishes to instill in the disci-

ples. Theirs must be a ministry of service if they 

are to follow in the footsteps of Jesus. And that 

service might even require of them that they be 

“handed over” to death. What would have 

been—in the culture of Jesus’ day—an ordinary 

discussion of social status (“who is the greatest”) 

becomes in Mark’s context a key insight into the 

meaning of discipleship for the disciples and for 

us. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — The wicked say: With revilement 

and torture let us put the just one to the test  

(Wisdom 2:12, 17-20). 

Psalm — The Lord upholds my life (Psalm 54). 

Second Reading — The wisdom from above is 

full of mercy and good fruits (James 3:16 — 4:3). 

Gospel — Whoever receives one child such as 

this in my name, receives me (Mark 9:30-37). 

The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary 

for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in 

the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time 

September 19, 2021 
The fruit of righteousness is sown in peace 

for those who cultivate peace. 

— James 3:18 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Dobrze znana nam jest sentencja Plauta, spopularyzowana przez Hobbesa homo homini lupus est – czło-

wiek człowiekowi wilkiem. Według Hobbesa, egoistyczne zapędy i skłonność do walki ze wszystkimi i prze-

ciw wszystkim ludziom jest wpisana w naturę każdego z nas. 

Współpracując z łaską Bożą, jesteśmy w stanie żyć inaczej. Możemy żyć według sprawiedliwości Bożej. 

Możemy przyjąć Bożą optykę patrzenia na świat i otaczających nas ludzi. Możemy kochać tak, jak kocha 

Bóg. Zapoznając się z historią zarówno Starego jak i Nowego Przymierza, odnajdziemy wiele przykładów 

ludzi sprawiedliwych sprawiedliwością Bożą: Abraham, Mojżesz, Eliasz, Jan Chrzciciel, Najświętsza Maryja 

Panna, św. Józef, św. Siostra Faustyna, bł. Karolina Kuzkówna oraz wielu innych bezimiennych sprawiedli-

wych. 

Żyjąc w przyjaźni z Bogiem i według Jego zasad, możemy stać się niewygodni dla świata. Tak jak bezbron-

ne jagniątko wzbudzi wyjątkowe stada wilków, tak też człowiek Boży – sprawiedliwy będzie wystawiony na 

wrogie prześladowania ze strony „wilków tego świata”. 

Bez względu na to jak zmyślne i dotkliwe mogą okazać się czyhające zasadzki, Pan Bóg zawsze będzie po 

stronie swoich wiernych. On poda im rękę w czasie złej przygody, sam otrze łzy smutku oraz uleczy rany i 

złamania poniesione w walce. 

Komentarz do drugiego czytania 

Kiedy poobserwujemy uważnie bawiące się dzieci w przedszkolu, zauważymy pewną zależność. Najgło-

śniejszy krzyk, łzy, siniaki, fochy biorą się w myśl zasady „on ma, a ja chcę” – czyli z zazdrości. Od najmłod-

szych lat zazdrościmy sobie nawzajem, i bez względu na konsekwencje chcemy przywłaszczyć to, co na-

leży do kolegi, sąsiada, a nawet brata lub siostry. Zazdrość jest bardzo złym doradcą. O ile jednak pokłó-

cone dzieci w przedszkolu dość łatwo namówić do zgody, o tyle zwaśnione osoby dorosłe latami nie 

chcą wyciągnąć ręki do zgody. Na nic groźby i prośby, tak wielu z nas hołduje zasadzie „ja i moje gó-

rą…”. 

Przez zazdrość i upór świat nękany jest wielkimi wojnami i regionalnymi konfliktami. Ludzie cierpią od ran 

zadawanych sobie nawzajem. Sceptycy w kwestii istnienia Boga zadają wtedy pytania: „gdzie był Bóg?”. 

Był tuż obok! W odpowiedni dla siebie sposób cicho i pokornie szeptał do ludzkich uszu: „stop”, „wybacz”, 

„porzuć zemstę”, „puść wolno”… Niestety krzyk zazdrości, zagłusza pokorny szept wybaczenia. 

Pan Bóg jest w stanie uleczyć rozdarte zazdrością serca. Aby Niebieski Lekarz mógł działać, musimy 

otwarcie pokazać swoje chore od zazdrości serca. Stając przed Bogiem, modląc się, rozmawiając z Nim, 

nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Starajmy się być autentyczni i prawdziwi. Pokora i szczerość są 

młodszymi siostrami miłości. Ta zaś jest królową wybaczenia i pokoju. 

Komentarz do Ewangelii 

Nauka o cierpieniu, o krzyżu, o ofierze z życia nie należy do najłatwiejszych. Uczniowie żyjący z Jezusem, 

który na ich oczach dokonywał rzeczy wielkich, nie byli w stanie po ludzku ogarnąć kolejnego etapu misji 

ich Mistrza. Cuda dokonywane przez Jezusa miały skupić uwagę na Nim (cudotwórcy). Po zwróceniu 

uwagi możliwe było lepsze poznanie, po poznaniu konkretne opowiedzenie się za lub przeciw Jezusowi. 

Przecież byli tacy, którzy zgorszeni odeszli. Tacy, którzy nie byli zainteresowani krzyżem, a wyłącznie cuda-

mi… 

Każdy z nas lubi doświadczać cudów codziennego życia: pełny brzuch, zabezpieczenie finansowe, wy-

godne mieszkanie, stabilna praca, tytuły, sukcesy, akceptacja towarzystwa itd. Nie możemy udawać, że 

w mniejszym lub większym stopniu będziemy zabiegali o takie cuda życia. Zróbmy jednak wszystko, aby na 

pierwszym miejscu naszego systemu wartości był cud pokory! To pokora Jezusa dała Mu siłę do wypełnie-

nia woli Ojca – aż po krzyż. Nasza pokora ułatwi nam odnalezienie się w każdej sytuacji bez szwanku na 

duchu, dobrych obyczajach i bez utraty wzajemnej bratniej miłości. 

Jeżeli nie rozumiesz lub boisz się logiki krzyża, nie pozostawaj z tym sam, nie izoluj się! Pytaj Boga, rozmawiaj 

z Nim. On z miłością poprowadzi Cię w nieznane. A ty z miłością przyjmuj tych ludzi, którzy przychodzą z 

niepewnością do Ciebie. Odpowiadaj na pytania, nawet te najdziwniejsze… Pamiętaj, że drobny gest – 

zwykłe Dzień Dobry skierowane do problematycznego sąsiada, proste przepuszczenie w drzwiach krzykli-

wej sąsiadki, wyraża naszą miłość i szacunek, a nas uczy pokornego patrzenia na rzeczywistość. 

Komentarze zostały przygotowane przez Mariusza Kowalskiego, diakona VI roku WSDDW-P 



Saint Pio of Pietrelcina 

Born Francesco Forgione, Padre Pio grew up in a family of farmers in southern Italy. Twice his father worked in Jamaica, 

New York, to provide the family income. 

At the age of 15, Francesco joined the Capuchins and took the name of Pio. He was ordained in 1910 and was drafted 

during World War I. After he was discovered to have tuberculosis, he was discharged. In 1917, he was assigned to the 

friary in San Giovanni Rotondo, 75 miles from the city of Bari on the Adriatic. 

On September 20, 1918, as he was making his thanksgiving after Mass, Padre Pio had a vision of Jesus. When the vision 

ended, he had the stigmata in his hands, feet, and side. 

Life became more complicated after that. Medical doctors, Church authorities, and curiosity seekers came to see Pa-

dre Pio. In 1924, and again in 1931, the authenticity of the stigmata was questioned; Padre Pio was not permitted to cel-

ebrate Mass publicly or to hear confessions. He did not complain of these decisions, which were soon reversed. Howev-

er, he wrote no letters after 1924. His only other writing, a pamphlet on the agony of Jesus, was done before 1924. 

Padre Pio rarely left the friary after he received the stigmata, but busloads of people soon began coming to see him. 

Each morning after a 5 a.m. Mass in a crowded church, he heard confessions until noon. He took a mid-morning break 

to bless the sick and all who came to see him. Every afternoon he also heard confessions. In time his confessional minis-

try would take 10 hours a day; penitents had to take a number so that the situation could be handled. Many of them 

have said that Padre Pio knew details of their lives that they had never mentioned. 

Padre Pio saw Jesus in all the sick and suffering. At his urging, a fine hospital was built on nearby Mount Gargano. The 

idea arose in 1940; a committee began to collect money. Ground was broken in 1946. Building the hospital was a tech-

nical wonder because of the difficulty of getting water there and of hauling up the building supplies. This “House for the 

Alleviation of Suffering” has 350 beds. 

A number of people have reported cures they believe were received through the intercession of Padre Pio. Those who 

assisted at his Masses came away edified; several curiosity seekers were deeply moved. Like Saint Francis, Padre Pio 

sometimes had his habit torn or cut by souvenir hunters. 

Święty Pio z Pietrelciny  

One of Padre Pio’s sufferings was that unscrupulous people several times circulated prophecies that they claimed origi-

nated from him. He never made prophecies about world events and never gave an opinion on matters that he felt be-

longed to Church authorities to decide. He died on September 23, 1968, and was beatified in 1999. 

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i 

często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franci-

szek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-

teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku 

latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec 

lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych 

zakonników. 

20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego 

dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przy-

bywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświad-

czenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał 

zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spoko-

jem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, 

o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty. 

Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał 

ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji - znajdowania się 

jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim 

klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił 

zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie - na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł 

granat. 

Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modli-

twie i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godzi-

ny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie - zwłaszcza w momencie Przeistoczenia - w widoczny sposób 

bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem. 

W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. 

Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. "Dom Ulgi w 

Cierpieniu" otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki 

wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej zapadał na zdro-

wiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty. 

W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyj-

nych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później - dekret stwierdzający cud uzdro-

wienia za wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 

16 czerwca 2002 r. 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

September 26, 2021 

 

Saturday, September 25 

4:00 Jim Mapes  

 

Sunday, September 26 

9:00 am  Maryla Dusza 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Karolina Zelazko 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

BAPTISMS 
Baptisms are celebrated on 

the first Sunday of the 

month. Parents are required 

to participate in the prepa-

ration meeting before the 

date is scheduled. Please 

call the office for an ap-

pointment.  
Required Documents: 

Birth certificate of the child, 

proof of Catholic parish 

membership (for at least 6 

months) for both parents as 

well as sponsors. 
 

WEDDINGS 
The Archdiocese of  

Chicago requires arrange-

ments for weddings be 

made 6 months in ad-

vance. Please call the of-

fice for an appointment.  
Required Documents: 

Baptismal certificates for 

the engaged, proof of 

membership to a Catholic 

parish (for at least 6 months) 

for both bride and groom, 

proof of completion of pre-

cana program. 
 

SACRAMENT OF  

THE SICK 
Please call the office to 

make arrangements. Our 

priest visits the sick on the 

first Friday of the month or 

as needed. 

MISSION STATEMENT  

We are a faith Community called by our Baptism to be children in the Family 

 of God. We are on a pilgrimage striving to be Jesus to all and to find Jesus 

 in others. With humility and respect we commit ourselves to share the gifts 

 and talents received from the Holy Spirit. We live to proclaim the Mission  

and Message of Our Lord Jesus Christ in our Community. 

      6750 W Montrose Ave       

      Harwood Heights, IL 60706 

      Email: office@saintrosalie.org;         

      www.saintrosalie.org 

      facebook.com/paulinefathers/ 

      Phone:  708-867-8817                Fax: 708-867-0774  

Pastoral Staff 

Fr. Marcin Mikulski, OSPPE             Pastor 

Fr. Tomasz Wilk, OSPPE               Associate Pastor 

Piotr Wojtasik                   Business Manager                  

Katarzyna Torres                                  Parish Secretary 

Lidia Kesik                                                Administrative Assistant 

Wojciech Kulikowski                               Church Maintenance  

Mary Lou Marcin                Music Director 

Tomasz Wojtarowicz                        Polish Music Director 

Office Hours: 

Monday – Wednesday 10:00 am - 12:00 pm 

Friday         4:00 pm - 7:00 pm 

Saturday  9:00 am - 1:30 pm 

Our parish is participating in the Baby Bottle Project. The donations 

raised from this campaign go directly to The Women’s Center of 

Greater Chicagoland. This organization helps women who are in a 

crisis pregnancy and to date has saved almost 40,000 babies—and 

their mothers—from abortion since opening in 1984.  Please take a ba-

by bottle after Mass and put your spare change in it and return it the 

weekend of October 27th. If you are making a donation by check, 

please make it payable to: The Women’s Center. Thank you! 

  

  

Miesiąc październik jest Miesiącem Poszanowania Życia. W tym 

miesiącu zapraszamy wszystkich parafian do udziału w akcji zbierania 

funduszy dla Centrum Kobiet. Centrum Kobiet (The Women's Center) 

jest organizacją która pomaga kobietom w ciąży znajdującym się w 

trudnej sytuacji. Centrum Kobiet służy poradą, pomocą i modlitwą. 

Zazwyczaj w ciągu roku około 5000 kobiet otrzymuje tutaj pomoc i 

wsparcie. Prosimy o zabranie ze sobą buteleczek z kościoła, napełnie-

nie ich drobnymi monetami i o ich zwrot przed 27 października. Bóg 

zapłać za okazaną pomoc! 
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CUMBERLAND CHAPELS 
Funeral Home

8300 W. Lawrence Ave. 
Norridge, IL

www.cumberlandchapels.com
Family Owned and Operated Since 1985

Traditional Services, Cremations & Pre-Arrangements Available
ANTHONY J. LUPO SR.   •   ANTHONY J. LUPO JR. 

LOUIS A. MARTINO, JR.

708.456.8300

NUZZO SEWER & PLUMBING INC.
708-456-7300       Power Rodding 773-625-6280

All Sewer & Plumbing Repairs & Installation
Specializing in Flood Control • Correcting Low Water Pressure

Video Sewer & Locating Service www.nuzzoplumbing.com
Lic. # 14636  Lic. # 055-024301

DANIEL L. JACONETTI D.D.S. LTD.
General Family Dentistry

Hours by Appointment – 24 Hour Emergency
7601 W. Montrose  – Norridge

708-453-8700 • 847-678-1130 • Fax 708-453-1564
www.jaconettidds.com

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
708.652.1444
Best Work • Best Rates

PARISHIONER DISCOUNT

“Don’t Ask Siri, Don’t 
Ask Alexa” Just Ask

708-583-8300
4840 N. Cumberland Ave
Norridge, Illinois 60706

AL AIR HEATING & AIR CONDITIONING
   Family Owned & Operated Since 1978
    *HOT WATER TANKS *GENERATORS *FREE ESTIMATE
              7703 W. Lawrence • Norridge, IL

www.alairinc.com   Al Lechowski, Owner       708-453-4531
Discounts for Seniors & Veterans

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable

waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400

•  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

Get it. And forget it.®

Say Good-bye to Clogged Gutters!

$99 Down
$99 Per Month

$99 Installation
This promotion assumes an estimated job cost of $7883. The advertised 
payment of $99 a month is an estimate only, and assumes that third-
party financing is available for new customers at an estimated 9.99% 
annual percentage rate for 132 months. Promotion available to qualified 
buyers on approved credit with $99 down payment. Not all buyers will 
qualify. Higher annual percentage rates apply for buyers with lower credit 
ratings. LeafGuard is neither a broker nor a lender. Financing is provided 
by third-party lenders unaffiliated with LeafGuard, under terms and 
conditions arranged directly between the customer and such lender, all 
of which are subject to credit requirements and satisfactory completion 
of finance documents. Any finance terms advertised are estimates only. 
LeafGuard does not assist with, counsel or negotiate financing, other 
than providing customers an introduction to lenders interested in 
financing its customers. Expires 10/31/2021

Receive a $25 Amazon gift card
with FREE in-home estimate

All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product 
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. 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, be able to understand English, 
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 or e-mailed within 30 days of receipt of the 
promotion form. Not valid in conjunction with any other promotion or 
discount of any kind. Offer not sponsored or promoted by Amazon and is 
subject to change without notice prior to reservation. Expires 10/31/2021

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373
*Guaranteed not to clog for

as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

Służymy Polonii oferując szeroki zakres usług finansowych: konta oszczędnosciowe i czekowe, karty VISA, 
kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz korzystać z naszych usług on-line, dzięki Bankowości 
Internetowej PSFCU. Dla przedsiębiorców oferujemy kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto 
przez internet na stronie www.NaszaUnia.com lub odwiedź nasz oddział w Norridge (4147 N. Harlem Avenue, 
Norridge, IL 60706, tel. 708-457-0750). PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZISIAJ!

www.NaszaUnia.com

PrimeCare offers affordable quality health
care for the whole family.

*Our Enrollment Specialists can also assist you in navigating your insurance options

Our Services:
• Primary Care • Midwifery • Dental • Counseling

• Substance Use Disorder

For more information about our services or
to make an appointment call (312) 633-5841.

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!    Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

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
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Thank you for advertising in

our church bulletin.
I am patronizing your business

because of it!

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

✂

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.

WHY IS IT?

Your
ad

could
be in
this

space!

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.


