


 
 
 
 
Monday, October 25 - Thirtieth Week in Ordinary Time;  
                 St. Luke, Evangelist 
7:30 am - For all Parishioners  
7:00 pm † Edward Smorczewski- o życie wieczne   
Tuesday, October 26 -  

7:30 am † Rozalia Kychma 
7:00 pm † Marianna, Jan Kosinski 
Wednesday, October 27 -  
7:30 am †Maria Mieczykowska and her son Stanislaw  
7:00 pm † Teresa Bodnar- o życie wieczne 
Thursday, October 28 - Ss. Simon and Jude, Apostles 

7:30 am † Rozalia Kychma 

7:00 pm - O dary Ducha Świętego dla Doroty Wiącek z okazji  

                  kolejnej rocznicy zostania dzieckiem Bożym, z prośbą o  

                  potrzebne łaski i dalsza opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej 
Friday, October 29 - St. John Paul II, Pope 

7:30 am † Giuseppe Militello- from Rosa Militello 

7:00 pm † Ksiądz Mirosław Mirowski- o szczęście wieczne 

Saturday, October 30 - Blessed Virgin Mary  

7:30 am † Rozalia Kychma 

4:00 pm † Klementyna Gogol- death anniversary, and for all  

                 deceased members of Gogol family 

Sunday, October 31 – Thirty-First Sunday in Ordinary Time 

9:00 am † Maria i Mieczysław Bandur 

               † Julian i Stefania Klimek 

               † Stefan i Maria Kózka 

               † Zofia i Jan Mąka- w 1 rocznicę śmierci Jana 

               † Maria Mąka 

               † Helena Mąka 

               † Wojciech, Elżbietą i Anna Mąka 

               † Stanisław, Stefania i Zdzisław Mąka 

               † Jan, Helena, Anna Szaflarski 

               † Bronisław, Maria, Andrzej Stanek 

               † Andrzej i Helena Gacek 

               † Józef i Julia Żmuda 

               † Józef i Helena Drag 

               † Czesław, Genowefa i Beata Jakubek 

               † Za dusze w czyśćcu cierpiące 

10:30 am † Attilio & Giovannina DiBerardino 

                 † Eric Calimag  

12:00 pm † Tomasz Boduch- 2 rocznica śmierci 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Anna 

Zygmunt Kaluza 

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. 

Please remember to pray for the souls of all our  

faithful departed, especially 

Prosimy o pamięć w Waszych modlitwach za dusze wszystkich 

zmarłych, a szczególnie za 

Emily Pinski 

 Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine 

upon them. May they rest in peace.  

  



 

Sunday October 17, 2021 …. $4297.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Rom 8:12-17; Ps 68:2, 4, 6-7ab, 20-21;  

 Lk 13:10-17 

Tuesday: Rom 8:18-25; Ps 126:1b-6; Lk 13:18-21 

Wednesday: Rom 8:26-30; Ps 13:4-6; Lk 13:22-30 

Thursday: Eph 2:19-22; Ps 19:2-5; Lk 6:12-16 

Friday: Rom 9:1-5; Ps 147:12-15, 19-20;  

                    Lk 14:1-6 

Saturday: Rom 11:1-2a, 11-12, 25-29; Ps 94: 

                   12-13a, 14-15, 17-18; Lk 14:1, 7-11 

Sunday: Dt 6:2-6; Ps 18:2-4, 47, 51;  

                    Heb 7:23-28; Mk 12:28b-34 

FEAST OF FAITH 

The Sound of Communion 

 The priest receives Holy Communion, and 

then there is movement, a bustle of activity, as 

we prepare to join the Communion procession. 

This holy meal does not happen in silence! In-

stead, we sing together even as we rise and 

move forward in procession to the altar. We 

must change and move to receive the Eucha-

rist, and fittingly so, since the Eucharist is trans-

formative—it demands action of us, internal as 

well as external. We do not receive the sacra-

ment in silence, but with a dialogue that is also 

a profession of faith: “The Body of Christ.” 

“Amen.” “The Blood of Christ.” “Amen.” We 

acknowledge the real presence of Christ in the 

Eucharist with our “Amen” of faith, but more, 

our “Amen” is also a prayer that we may be-

come what we receive, the Body of Christ, liv-

ing and active in the world. We receive him not 

that he may become a part of us, but that we 

may become a part of him—part, too, of all the 

others who receive him, the whole communion 

of believers. 

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

RECOGNIZING JESUS 

 The star of today’s Gospel is a panhan-

dler. Bartimaeus is blind, yes, but he is probably 

also homeless and filthy, a real nuisance to re-

spectable citizens. Even so, it is Bartimaeus who 

recognizes Jesus as the Messiah, places all his 

faith in him, throws aside everything he has (his 

cloak), begs him for mercy, receives new vision, 

and follows Jesus on the way to suffering and 

death in Jerusalem. How desperate will we 

have to get before we can do the same? 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — I will lead the people to brooks of 

water, on a level road, so that none shall stumble 

(Jeremiah 31:7-9). 

Psalm — The Lord has done great things for us; 

we are filled with joy (Psalm 126). 

Second Reading — It was not Christ who glori-

fied himself, but rather the one who said to him: 

You are my son: this day I have begotten you 

(Hebrews 5:1-6). 

Gospel — Immediately the blind man received 

his sight and followed Jesus on the way (Mark 

10:46-52). 

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  

Składamy serdeczne podziękowania   

Kwiaciarni White Eagle  

za współpracę oraz pomoc w dekoracji naszej 

Świątyni pięknymi bukietami kwiatów. 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Exodus wpisał się na trwałe w świadomość kolejnych pokoleń ludu Bożego. Stał się punktem odniesienia w całej 

historii interpretacji jego dziejów. Prorok Jeremiasz w „Księdze pocieszenia” zapowiada nowe wyjście Izraelitów z 

miejsc, do których zostali przesiedleni. Ponownie będzie to wielkie dzieło zbawienia, jakiego Bóg dokona wobec 

ocalałej Reszty Izraela. Zbawienie dla Izraelitów to każda interwencja Boga w obronie człowieka, dla jego dobra 

i przywrócenia sprawiedliwości. 

Bóg przez proroka przypomina, że jest ojcem tego ludu. Zbawcza interwencja jest więc podejmowana przez Oj-

ca, który nie opuszcza żadnego ze swych dzieci, ale bardziej zdecydowanie staje w obronie słabych. „Są wśród 

nich niewidomi i kulawi, kobiety brzemienne i rodzące”. 

Ta historia zbawienia trwa. Ojciec nieustannie nas wypatruje w naszych ziemiach niewoli i miejscach przesiedle-

nia, aby nas przyprowadzić „nad strumienie wód”. Wszystko zależy jednak nie tylko od interwencji Boga, ale rów-

nież od naszej woli współpracy, od chęci bycia znalezionymi i przyprowadzonymi do ziemi Bożych praw i warto-

ści. 

Komentarz do psalmu 

Wraz z pielgrzymami zdążającymi do Jerozolimy i powracającymi do ojczyzny przesiedleńcami wyrażamy ra-

dość z odbywanej podróży. Jest to droga wiodąca z niewoli do wolności, z ciemności do światła, od łez wygna-

nia do radości bycia odnalezionym. 

Psalmista wpisuje te przemiany ludzkiego losu w obraz rytmu natury. Wyschłe strumienie w czasie deszczu napeł-

niają się wodą; zasiew, który wiąże się z niepewnością i koniecznością „utraty” ziarna, przynosi w końcu obfity 

plon. 

To dobra szkoła także dla człowieka boleśnie doświadczającego własnej grzeszności. Pustynia duszy może stać 

się oazą pełną życia! Nieszczęśliwy człowiek karmi swoją nadzieję wspomnieniem doznanych łask: „Pan uczynił 

nam wielkie rzeczy” oraz ufnością pokładaną w Bogu: „Odmień nasz los, Panie”. 

Komentarz do drugiego czytania 

Bóg podarował swojemu ludowi kapłanów z plemienia Aarona w czasach Starego Przymierza i tych, którzy 

uczestniczą w kapłaństwie Nowego Przymierza, zawartego we Krwi Chrystusa. Autor Listu do Hebrajczyków przy-

pomina o ludzkiej kondycji kapłanów. Znają więc rzeczywistość grzechu nie tylko w sensie teoretycznym, ale z 

własnego doświadczenia. Bóg pozostawił kapłanom ludzką skłonność do grzechu, aby mogli współczuć z tymi, 

którym służą, rozumieć ich zmagania i podtrzymywać ich wolę walki o życie w łasce. 

Chrystus, który jest najwyższym i wiecznym Kapłanem, posiada tę empatię w najwyższym stopniu, jednak nie z 

powodu własnego doświadczenia grzechu, gdyż „był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu” (Hbr 4, 

15). Jezus jako Bóg znał moc grzechu, który niszczy jedność człowieka ze Stwórcą i Źródłem szczęścia. Chciał 

jednak doświadczyć skutków naszych grzechów także jako człowiek, dlatego umarł na krzyżu, bo przecież 

„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6, 23). Oto w pełni współczujący najwyższy Kapłan, który składa ofiarę z sa-

mego siebie, aby nas wyzwolić z mocy grzechu. 

Komentarz do Ewangelii 

Symboliczna i inspirująca jest dla nas przemiana niewidomego pod Jerychem. Jego uzdrowienie jest procesem, 

który następuje dzięki Jezusowi. To obecność Pana inicjuje ten proces i jest jego motorem. 

Spotykamy Bartymeusza siedzącego przy drodze. Ewangelista zestawia tu dwie rzeczywistości: dynamikę drogi i 

statyczność pozbawionego wzroku człowieka. Życie przechodzi obok żebraka, a on nie jest w stanie w nim 

uczestniczyć. Musi zadowolić się jałmużną, która nigdy nie będzie pełnią życia. 

Pojawienie się Jezusa pobudza w Bartymeuszu pragnienie zmiany, pragnienie życia, które niewidomy komuniku-

je bardzo ekspresyjnie, krzycząc do Przechodzącego. Próby uciszenia go prowokują krzyk jeszcze głośniejszy. 

Bartymeusz nie może stracić tej okazji, bo przechodzi obok niego Życie wcielone! Także on chce żyć! To pragnie-

nie zatrzymuje przechodzącego Jezusa i dynamizuje ślepca. Żebrak zrywa się na nogi i idzie do Mistrza, idzie do 

życia. Jezus nie zastępuje go w tym, co powinien uczynić dla siebie o własnych siłach. Współpraca to część pro-

cesu przemiany. 

Następuje spotkanie pragnienia ze Źródłem. Bartymeusz staje w obecności Jezusa i zyskuje nową perspektywę 

rzeczywistości, nowy ogląd spraw, Prawdę. A potem były ślepiec idzie dalej za Jezusem. Już może uczestniczyć 

w życiu, bo odnalazł swoje miejsce na Drodze. 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Bogusława Zemana SSP 

http://bractwoslowa.pl/


November special intentions  

As we approach the month of November which 

is dedicated to all the faithful who have died, 

we remind you that our Pauline Fathers are 

praying for our beloved deceased through the 

whole month of November every Sunday be-

fore 9:00 am and 12:00 pm Mass. If you wish 

that the names of your beloved deceased will 

be included in this prayer, please write them on 

special offering cards that are placed by the 

entrance. We ask for their legible filling, prefera-

bly with capital letters - first and last name and 

intentions. When ready please return the offer-

ing cards to the special basket at the altar. In 

case of any difficulties, we are happy to help 

you in our office. 

Wypominki 

Wypominki to szczególna pamięć o zmarłych. 

Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób 

nieżyjących, za które zanoszone są wspólne 

modlitwy. Tradycja wypominków sięga X wieku. 

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmar-

łych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku 

jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. 

Modlimy się za zmarłych polecanych w wypo-

minkach w każdą Niedzielę miesiąca Listopad 

przed Mszą Świętą o godz. 9:00 AM oraz 12:00 

PM oraz w codziennej modlitwie różańcowej 

Ojców Paulinów posługujących w naszej Parafii. 

Kartki wypominkowe i ofiary z tej okazji można 

składać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub do 

koszyczka przy ołtarzu głównym. 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

October 24, 2021 
The LORD has done great things for us; 

 we are glad indeed. 
— Psalm 126:3 

 

GOOD HEARING 

 Faith is the ear of the soul. 
—St. Clement of Alexandria 

 

POSSIBILITIES 

 All things are possible for one                      

who believes, more to one who hopes, even 

more to one who loves. 
—St. Lawrence 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

October 31, 2021 

 

Saturday, October 30 

4:00 Jim Mapes  

 

Sunday, October 31 

9:00 am  Maryla Dusza 

10:30 am Mary Zukowski 

12:00 pm Piotr Psuja 

 

 

 
 

PARISH ANNOUNCMENTS 

Sunday, October 24 is the World Mission Sunday. This day 

our second collection is designated towards World Mis-

sion. 

The Archdioceses of Chicago once again encourages 

everyone to wear facial masks upon arrival to Mass and 

during Mass in order to follow the safety guidelines. 

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 organiza-

tion helps women who are in a crisis pregnancy and to 

date has saved almost 40,000 babies —and their moth-

ers—from abortion since opening in 1984. Please take a 

baby bottle after Mass and put your spare change in it 

and return it the weekend of October 24th. If you are 

making a donation by check, please make it payable to: 

The Women’s Center. Thank you!  

We would like to kindly remind you to register as parish-

ioners of Saint Rosalie if you haven't done so yet. This is to 

avoid any obstacles later on while preparing for sacra-

ments. You can register with our office during office 

hours. 

If you shop online on Amazon, we kindly ask that you sup-

port our parish by choosing on Amazon Smile a charity 

campaign for Saint Rosalie Church in Harwood Heights. 

More information can be found on parish website or in 

our parish office. Thank you for your support!  



 
 
 
 
 
 

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  

      Emergency phone:   708-941-3888 

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 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dzisiejsza druga taca przeznaczona jest na Światowy Dzień Misyjny. 

W miesiącu październiku zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe, które 

będzie odprawiane od poniedziałku do piątku przed wieczorną Mszą Św. o godzi-

nie 6:30 pm. W niedzielę nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane po Mszy 

Świętej o godzinie 12:00 pm. 

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 po-

moc i wsparcie. Prosimy o zabranie ze sobą buteleczek z kościoła, napełnienie ich 

drobnymi monetami i o ich zwrot przed 24 października. Bóg zapłać za okazaną 

pomoc!  

Każdego roku archidiecezja Chicago prosi parafie o liczenie wiernych, którzy 

uczestniczą we Mszy Świętych w każdą niedzielę października. Liczenie to pomaga 

Archidiecezji zaplanować i ocenić żywotność każdej parafii i Archidiecezji jako ca-

łości. Dlatego przez cały październik będziemy liczyć wszystkie osoby uczestniczące 

w każdej Mszy Świętej w niedzielę. 

Wszystkich którzy robią zakupy przez Internet na Amazon zapraszamy do wsparcia 

naszej parafii poprzez wybranie na Amazon Smile akcji charytatywnej na rzecz Ko-

ścioła Świętej Rozalii. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej na-

szej parafii lub tez w naszym biurze parafialnym. 
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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.


