


 
 
 
 
Monday, November 1 - Thirty-First Week in Ordinary Time;  
                  All Saints 
7:30 am † Saint Rosalie Society 
5:30 pm † Rozalia Kychma 
7:00 pm † Edward, Gertruda, Antoni Smorczewski i dusze  
                  zapomniane   
Tuesday, November 2 - Commemoration of All the Faithful  
      Departed (All Souls’ Day); 

7:30 am - For all Parishioners  
7:00 pm † Marianna, Jan Kosinski- o szczęście wieczne i za dusze  
                  w czyśćcu cierpiące 
Wednesday, November 3 - St. Martin de Porres, Religious 
7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanislaw  
Thursday, November 4 - St. Charles Borromeo, Bishop;  
                  First Thursday 
7:30 am † Aniela i Zdzisław Kowalski 
7:00 pm – Dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo dla  

                  Diany Laszczkowskiej z okazji urodzin 
Friday, November 5 - First Friday 

7:30 am † Natalia, Jan Augustynski 

7:00 pm † Maria, Aleksander, Marek, Janusz Zgirski 

Saturday, November 6 - Blessed Virgin Mary; First Saturday 

7:30 am † Jan i Marianna Klimek 

4:00 pm † Rosa & Karl Balaskorits and deceased members of their    

                  family- from daughter in law & family 

Sunday, November 7 - Thirty-Second Sunday in Ordinary Time 

9:00 am – Dziękczynna, w Bogu wiadomej intencji    

               - O zdrowie w rodzinie Klimków       

               † Za wszystkich zmarłych polecanych w Wypominkach 

               † Stanisława Janowska 

               † Irena Nowak 

               † Joanne Pacocha 

               † Aniela Bałek- w 9 rocznice śmierci, od ojca z dziećmi 

               † Tomasz Misiąg 

               † Za zmarłych z rodzin Achimowicz, Popiełuszko,  

                  Kolęda i Kiśluk 

               † Zofia, Władysław, Walenty Stopa 

               † Jan, Stanisław, Katarzyna Pytlik 

               † Anna, Józef Badzioch 

               † Janina i Władysław Chmura i zmarłych z rodziny 

10:30 am † Attilio & Giovannina DiBerardino 

                 † Maria Dzielski- 1st anniversary of death 

                 † Richard Hebler- 4th anniversary of death  

12:00 pm † Wanda Mach- o radość wieczną w 9 rocznicę śmierci 

                 † Za żywych i zmarłych członków Towarzystwa  

                    Ratunkowego Kwików 

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. 



 

Sunday October 24, 2021 …. $5231.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Rv 7:2-4, 9-14; Ps 24:1-6; 1 Jn 3:1-3;  

 Mt 5:1-12a 

Tuesday: Wis 3:1-9; Ps 23:1-6; Rom 5:5-11 or                         

                    6:3-9; Jn 6:37-40, or any readings from    

                    no. 668 or from the Masses for the  

                    Dead, nos. 1011-1016 

Wednesday: Rom 13:8-10; Ps 112:1b-2, 4-5, 9;  

 Lk 14:25-33 

Thursday: Rom 14:7-12; Ps 27:1bcde, 4, 13-14;  

 Lk 15:1-10 

Friday: Rom 15:14-21; Ps 98:1-4; Lk 16:1-8 

Saturday: Rom 16:3-9, 16, 22-27; Ps 145:2-5,  

                   10-11; Lk 16:9-15 

Sunday: 1 Kgs 17:10-16; Ps 146:7-10;  

                    Heb 9:24-28; Mk 12:38-44 [41-44] 

FEAST OF FAITH 

Prayer after Communion 

 The rites following the reception of Com-

munion are very short. It is as if the Church is 

saying to us that the only way to respond to this 

great gift is to go forth and live it! But there are 

some significant rites yet before we are sent 

forth from the Mass. After Communion, we pray 

together in silence or sing a hymn; both are 

ways to thank God for the gift of the Son. Then 

the priest prays another collect, the Prayer after 

Communion. This prayer, usually very short, 

gathers our prayers into one. It reminds us of 

what we have already experienced: in receiv-

ing the Eucharist, we have received a foretaste 

of the heavenly banquet; we have eaten the 

bread of angels. This reality, this knowledge, 

should transform us, so that we may journey 

through this life with our hearts set on eternal 

life, and find in the Eucharist—which is food 

from heaven and daily bread—the strength 

and hope we need to work toward God’s king-

dom of justice here and now. 

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

LOVE GOD 

 As we near the end of the liturgical year we 

listen to Gospel readings from the final stage of 

Jesus’ ministry—his teaching in Jerusalem. This Sun-

day Jesus is in conversation with one of the scribes 

of the temple. In a rare occurrence Jesus and the 

scribe agree on the two greatest command-

ments—to love God with all your being and to 

love your neighbor as yourself. 

 In today’s selection from Deuteronomy Moses 

gives this teaching to the Israelites as the core of 

their life of faith and prayer, and Psalm 18 echoes 

this prayer with the words, “I love you, O LORD, my 

strength” (Psalm 18:2). Jews and Christians agree 

that our greatest responsibility is to love the one 

and only God, and that we cannot claim to love 

God without loving our neighbor as ourselves. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — The LORD, the God of your fa-

thers, will give you a land flowing with milk and 

honey (Deuteronomy 6:2-6). 

Psalm — I love you, Lord, my strength (Psalm 

18). 

Second Reading — Jesus is always able to save 

those who approach God through him 

(Hebrews 7:23-28). 

Gospel — To love God with all your heart and to 

love your neighbor as yourself is worth more 

than all burnt offerings and sacrifices (Mark 

12:28b-34). 

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. 

ANNOUNCEMENTS 

Next Sunday, November 7 our second collection will be 

designated towards the Building Fund. Thank you for your 

generosity! 

On Monday, November 1 we celebrate The Solemnity of 

All Saints. This day, the Holy Mass in English will be celebrat-

ed at 7:00 am and 5:30 pm. 

Tuesday, November 2 is the Commemoration of All the 

Faithful Departed known as All Souls’ Day. Holy Mass in 

English will be celebrated at 7:30 am. 

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!  



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Dzisiejszy fragment z Księgi Powtórzonego Prawa wszedł bardzo mocno do pobożności judaistycznej jako po-

czątek modlitwy Szema – „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny”. Niekiedy ważność tej modlitwy po-

równuje się do chrześcijańskiego Ojcze nasz, jednakże znaczenie tej modlitwy w judaizmie jest szersze, bo w 

pewnym sensie zastępuje ona również nasze Wierzę w Boga. Modlitwę tę Żydzi odmawiają również przed swo-

ją śmiercią. 

W pobożności chrześcijańskiej ten tekst nie ma takiej wagi, co jest naturalne, bo przecież wyrastamy w innej 

tradycji. Używamy tylko części o obowiązku miłowania Pana Boga jako wstępu do Dekalogu: „Będziesz miło-

wał Pana, Boga twojego, z całego serca swego”. Warto jednak sobie tę modlitwę przyswoić, a przynajmniej 

się z nią zapoznać. I wystarczającym argumentem dla tego jest fakt, że modliła się nią Święta Rodzina. Ta mo-

dlitwa od pierwszego słowa przyzywa nas do słuchania, a więc na pierwszym miejscu do poznawania Boga 

poprzez Jego słowo. A następnie do miłowania Boga. A to jest nasz podstawowy chrześcijański obowiązek. 

Komentarz do psalmu 

Fragmenty długiego Psalmu 18, z którego złożony jest dzisiejszy psalm responsoryjny, przedstawiają nam posta-

wę króla Dawida w stosunku do Boga. Jest to postawa pełna miłości. Dawid kochał Boga Jahwe miłością 

wprost dziecięcą. Z tego powodu pokłócił się nawet ze swoją żoną Mikal. Nie spodobało się jej, że król półna-

gi tańczy przed arką Pana, która po długich dziesięcioleciach powracała na łono narodu wybranego. Miłość 

Dawida do Boga ma długą historię, która w naszym dzisiejszym tekście wyraża się w różnych określeniach Bo-

ga Jahwe: Opoka, Twierdza, Wyzwoliciel, Skała, Tarcza, Moc zbawienia, Obrona, Pan godzien chwały, Zbaw-

ca. Ileż razy Dawid umiał dostrzec Bożą pomoc, żeby wyrażać ją na tyle różnych sposobów?! Możemy w tym 

momencie zapytać samych siebie, czy Bóg też tak mocno działa w naszym życiu? A może nie widzimy tego 

działania? Być może zbyt dużo przypisujemy sobie samym? Uczmy się ducha pobożności od Króla -Pieśniarza! 

Komentarz do drugiego czytania 

W dzisiejszym Kościele kapłaństwo i Eucharystia zajmują ważne miejsce. I nie jest to przesada, bo przecież Eu-

charystia jest szczytem życia chrześcijańskiego. Jednakże w jedynym kapłaństwie Chrystusa swój udział mają 

również ludzie świeccy. Nie wolno o tym zapominać i koniecznie należy wiarę w kapłaństwo świeckich utwier-

dzać i ożywiać. To pomoże im aktywnie uczestniczyć w misterium Eucharystii. I to nie tylko w sensie zewnętrz-

nym, pomagając w celebracji, ale przede wszystkim w sensie wewnętrznym, współuczestnicząc w jedynej, 

świętej i niepowtarzalnej ofierze Chrystusa – Kapłana. Co ciekawe, ofiara Chrystusa na krzyżu ma mocno wy-

rażone cechy „świeckości”. Nasz Arcykapłan nie miał na sobie szat liturgicznych ani nie składał ofiary według 

wcześniej opracowanego obrzędu. On oddał swoje życie na krzyżu, stracony jak przestępca. 

Ta właśnie „świeckość” pomaga ludowi Bożemu przyłączyć się do ofiary Chrystusa zawsze, kiedy składa on 

duchowe ofiary. Mogą one mieć różny charakter. Pewien ojciec rodziny przyniósł wypłatę do domu. Zapłacił 

rachunki, dał żonie pieniądze na zakupy, dzieciom na kieszonkowe, opłacił ratę kredytu. Dla niego zostało 

parę groszy „na papierosy”. „Taaak – pomyślał - rodzina, to kiedy nic nie zostawiasz dla siebie!”. Czy to nie 

piękny przykład współudziału w ofiarnym kapłaństwie Chrystusa? 

Komentarz do Ewangelii 

Ewangelia wielokrotnie przekazuje nam kolejne przykłady konfliktu pomiędzy Jezusem i faryzeuszami oraz 

uczonymi w Piśmie. Ilość i intensywność sytuacji związanych z tym konfliktem jest tak duża, że dla regularnego 

czytelnika Ewangelii może ona stać się męcząca. Dlatego dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Marka jest 

przysłowiowym „balsamem na duszę”. Piękną miał duszę ów bliżej nam nieznany uczony w Piśmie. Kiedy za-

daje pytanie, o to, które z przykazań jest najważniejsze, to można było jeszcze pomyśleć, że może to kolejny 

prowokator ze strony faryzeuszów, który nie szuka prawdy Bożej, ale używa słowa Bożego do swoich prymityw-

nych celów. Ale ten człowiek był wyjątkowy. Nie uczestniczył on w grupowych spiskach, nie manipulował sło-

wami, nie stawiał sobie za cel przyłapania Jezusa na jakimś błędzie. Widać, że szukał prawdy Bożej w pokorze 

i wytrwale. Odpowiada Jezusowi, że „słusznie powiedział”. Oznacza to, że słowa Jezusa zgadzały się z jego 

badaniami, rozmyślaniami, czy może z jego teologiczną intuicją. Jego odpowiedź, jak i uczciwość i pokora 

skłaniają Jezusa do wypowiedzenia owych pięknych słów, które każdy chrześcijanin chciałby usłyszeć z ust 

Mistrza: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego!”. 

Komentarze zostały przygotowane przez o. Dariusza Pielaka SVD 

http://bractwoslowa.pl/


The Saint  

Rosalie Society      

Holy mass for our beloved deceased 

from  Saint Rosalie Society is celebrated every 

first  Monday of each month at 7:30 am.   

Msza Święta za zmarłych z Saint Rosalie Society 

jest sprawowana w każdy pierwszy poniedzia-

łek miesiąca o godzinie 7:30 am. 

Michael Santucci & deceased members  

 of Anna and Michael’s Family  

Norbert Pabich  

Ropski & Parat Families  

Kenneth J. Rice  

JoAnna Rice  

Frank Luporini 

Daniel & Isola Luporini 

Andrew & Mary Bobor 

Francesco Cesario & deceased members  

of Francesco’s and Anna’s Family  

James Mahon & Thomas Scanlon  

Stefania Danczuk  

Deceased members of Krystyna   

Radwan & Janusz Sadelski Family   

Kluza Family 

Joseph DiCiaula & Deceased members of Joe 

& Elaine’s Family 

Eternal rest grant unto them, O Lord,  

and let perpetual light shine upon them.  

May they rest in peace.  

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 

a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju. 

Amen.  

Thirty-first Sunday in Ordinary Time 

October 31, 2021 

You shall love the LORD, your God, 

 with all your heart, 

 and with all your soul, 

 and with all your strength. 
— Deuteronomy 6:5 

 
BECOMING SAINTS 

 Follow the saints because those who follow 

them will become saints. 
—St. Clement I 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

November 7, 2021 

 

Saturday, November 6 

4:00 Sue Santucci  

 

Sunday, November 7 

9:00 am  Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Halina Grajek 

 

 

November special intentions  

As we approach the month of November which is dedi-

cated 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 eve-

ry Sunday before 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, preferably with capital letters - first 

and last name and intentions. When ready please re-

turn the offering cards to the special basket at the al-

tar. 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 wypo-

minków sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza w 

modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpo-

czynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. 

Modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach 

w każdą Niedzielę miesiąca Listopad przed Mszą Świętą 

o godz. 9:00 AM oraz 12:00 PM oraz w codziennej mo-

dlitwie 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. 



 
 
 
 
 
 

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 

W przyszłym tygodniu druga taca przeznaczona będzie na Fundusz Remontowy 

naszej Parafii. Dziękujemy za Waszą hojność! 

W poniedziałek,1 listopada, Kościół obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Tego dnia Msza Święta w języku polskim zostanie odprawiona o godzinie 7:00 pm. 

We wtorek, 2 listopada przypada uroczystość Dnia Zadusznych. Msza Święta w 

języku polskim zostanie odprawiona o godzinie 7:00 pm. 

W przyszłym tygodniu 4 listopada, będziemy obchodzić Pierwszy Czwartek miesią-

ca. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się od 6:00 pm do 7:00 pm, po 

czym zostanie odprawiona Msza Św.  

W Pierwszy Piątek miesiąca, 6 listopada, zapraszamy na Adorację Najświętszego 

Sakramentu w godzinach 6:00 pm-7:00 pm. Spowiedź Święta rozpocznie się o go-

dzinie 6:00 pm po czym o godzinie 7:00 zostanie odprawiona Msza Św.  

Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi w przyszłą niedzielę 7 listopada po Mszy 

Świętej o godzinie 12:00 pm. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Róż Różańco-

wych.  

Wszystkich którzy robią zakupy przez Internet na Amazon zapraszamy do wsparcia 

naszej parafii poprzez wybranie na Amazon Smile akcji charytatywnej na rzecz 

Kościoła Świętej Rozalii. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 

naszej parafii lub tez w naszym biurze parafialnym. 



512081 St Rosalie Church             www.jspaluch.com                                                       For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

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.


