


 
 
 
 

Monday, January 10 – First Week in Ordinary Time; 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, January 11 -  
7:30 am † Zeljko Koscak  
Wednesday, January 12 -  
7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanisław 
Thursday, January 13 - St. Hilary, Bishop and Doctor of the Chruch;  

7:30 am † Danuta Kastory Radwan 
Friday, January 14 -  

7:30 am  

7:00 pm – O opatrzność Bożą i światło Ducha Świętego oraz  

                  opiekę Matki Bożej dla Kasi 

Saturday, January 15 - Blessed Virgin Mary; 

7:30 am  

4:00 pm † Joseph Russo- requested by Karen Pabich 

Sunday, January 16 – Second Sunday in Ordinary Time 

9:00 am – O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki  

                  Boskiej Częstochowskiej dla Hani Wójcicki z okazji  

                  pierwszych urodzin 

               † Wojciech i Zofia 

               † Gustaw Koziński 

               † Janina Rafałko 

               † Antoni Rafałko 

               † Kazimierz Rafałko 

               † Danuta Rafałko 

10:30 am † Jose and Naomi Rivera  

12:00 pm † Andrzej Węgrzyniak- w 33 rocznicę śmierci od córki  

                    Marii Leśny  

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Teresa Grochowska 

Anna 

Danuta Merchud 

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 

Vincent Vitto 

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.  



 

Sunday December 26, 2021 ….... $ 4271.00 

Christmas Collection ………...…. $ 17689.00 

Sunday January 2, 2022 …...……. $ 3475.00 

Building Fund January 2, 2022 …. $ 1898.00 

 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 1 Sm 1:1-8; Ps 116:12-19; Mk 1:14‑20 

Tuesday: 1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1, 4-8abcd;  

                    Mk 1:21‑28 

Wednesday: 1 Sm 3:1-10, 19-20; Ps 40:2, 5, 7-10;  

 Mk 1:29‑39 

Thursday: 1 Sm 4:1-11; Ps 44:10-11, 14-15, 24-25;  

 Mk 1:40‑45 

Friday: 1 Sm 8:4-7, 10-22a; Ps 89:16-19;  

                    Mk 2:1‑12 

Saturday: 1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a; Ps 21:2-7;  

 Mk 2:13‑17 

Sunday: Is 62:1-5; Ps 96:1-3, 7-10; 1 Cor 12:4-11;  

 Jn 2:1-11 

BAPTISMAL DEATH AND RESURRECTION 

 As we celebrate the Baptism of the Lord, we 

also honor our own baptism as our initiation into the 

Christian life and community. In the Gospel, the bap-

tism of Jesus, with his immersion and then emergence 

from the water, points to his later submission to God at 

his death, and his emergence from the grave at his 

resurrection. This pattern of death and resurrection is 

our path too, as followers of Jesus. Throughout life, 

often in small ways, we learn to surrender our limited 

and self-centered agendas. This surrender often feels 

like death. The sacrament of Baptism ritually enacts 

this pattern to remind us of Jesus’ death and resurrec-

tion, so that we too might embrace the deaths and 

resurrections of our own lives. As Jesus emerged from 

the water, he encountered his Father and the Holy 

Spirit. Like Jesus, we can know we are God’s beloved, 

empowered by the Spirit. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

PRAYER OF THE WEEK 

The Baptism of the Lord 

Almighty ever-living God, 

who, when Christ had been baptized in the            

River Jordan 

and as the Holy Spirit descended upon him, 

solemnly declared him your beloved Son, 

grant that your children by adoption, 

reborn of water and the Holy Spirit, 

may always be well pleasing to you. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you  

in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 

 

Reflection question: 

What can I do this week to be well pleasing to God? 

Collect text from the English translation of The Roman Missal, © 

2010, International Commission on English in the Liturgy Corpora-

tion. All rights reserved. 

Copyright © J. S. Paluch Company, Inc. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Isaiah speaks of the Servant 

whom the Lord upholds; he shall bring forth jus-

tice to the nations  

(Isaiah 42:1-4, 6-7) or Isaiah 40:1-5, 9-11. 

Psalm — The Lord will bless his people with 

peace (Psalm 29) or Psalm 104. 

Second Reading — Jesus was anointed by God 

with the Holy Spirit; he went out healing and do-

ing good (Acts 10:34-38) or Titus 2:11-14; 3:4-7. 

Gospel — A voice comes from heaven pro-

claiming Jesus as the beloved Son, with whom 

God is well pleased (Luke 3:15-16, 21-22).  

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. 

The Baptism of the Lord 

January 9, 2022 

He saved us through the bath of rebirth  

and renewal by the Holy Spirit. 

— Titus 3:5 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Tekst z Izajasza rozpoczyna drugą część tej wielkiej księgi prorockiej. O ile pierwsza część mówi dużo o karach, jakie 

miały spaść na naród wybrany, a szczególnie na Jerozolimę, co dokonało się w czasach niewoli babilońskiej, o 

tyle druga część mówi o radosnym powrocie Izraelitów do swojej ojczyzny. Ale nie tylko oni wracają do swojego 

świętego miasta, do śniącego się po nocach z tęsknotą Jeruzalem. Do miasta powraca również Bóg – Jahwe. 

Opuścił On je przed jego upadkiem i udał się z powrotem na pustynię, skąd przyszedł przed wiekami z narodem 

uciekającym z Egiptu. Prorok przywołuje do radosnego przygotowania drogi dla Pana. Droga ta nie przypadkiem 

ma być przygotowana na pustyni, bo to właśnie stamtąd wiodła do Jerozolimy droga, która kończyła się we 

wschodnich wrotach przybytku Pańskiego. Czas pokutnej służby u obcych zakończył się. Nieprawość świętego 

miasta została odpokutowana. Zbliża się nowa era pełnego radości przebywania narodu ze swoim Bogiem. Wkrót-

ce objawi się Chwała Pańska i „wszelkie ciało Ją zobaczy”. To proroctwo dodawało sił narodowi wracającemu z 

Babilonii, ale o wiele trafniej wypełnia się ono we Chrzcie Pańskim. Bo w takiej właśnie atmosferze radości, nieza-

wodnej nadziei i wypełniających się proroctw do wód Jordanu zbliża się Jezus Chrystus – nadzieja i pociecha 

wszystkich czasów i narodów. 

Komentarz do psalmu 

Święto Chrztu Pańskiego jest ściśle związane z uroczystością Objawienia Pańskiego. Wspominamy objawienie się 

Boga w Dzieciątku Jezus, we chrzcie w rzece Jordan i na weselu w Kanie Galilejskiej. Dzisiejszy psalm również mówi 

o objawieniu się Boga – tym razem w przyrodzie. Wyśpiewując wielkie dzieła Boże słowami tego psalmu, możemy 

mieć wrażenie, że to my na własne oczy dostrzegamy w przyrodzie Boga. Ale jest to wrażenie bardzo złudne. To 

nie my widzimy Boga, to psalmista Go widzi. Jego słowa pomagają nam widzieć Stwórcę. My widzimy Boga jego 

oczami. Zresztą, łatwo to sprawdzić. Zadajmy sobie pytanie, czy stojąc w porannym korku, kiedy styczniowa ulica 

pokryta jest brudnym śniegiem a nad głową mamy ponure, ołowiane niebo, jesteśmy w stanie dostrzec Stwórcę? 

Ja – nie! A przecież psalmista widzi obecność Boga nawet w...śmierci: „Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w 

proch się obracają”. Dlatego ciągle na nowo potrzebna nam jest obecność Ducha Świętego. Oby zstąpił On na 

nas, jak na Jezusa w rzece Jordan. Oby wypełniła się w naszym życiu żarliwa modlitwa św. Jana Pawła II, zainspiro-

wana dzisiejszym psalmem: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. 

Komentarz do drugiego czytania 

„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom”, „ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela” – jak-

że piękne są te słowa! Czy jednak wywołują w nas one choćby odrobinę entuzjazmu? Czy przypadkiem nie przy-

zwyczailiśmy się do nich za bardzo? Zwróćmy uwagę, jak często ludzie w emocjach mówią: „Ukazał się nowy mo-

del tego czy innego samochodu, czy telefonu komórkowego!”. Ileż w tych słowach często jest emocji i nadziei. 

Ludzie zaczynają liczyć pieniądze, czy stać ich na nowe „cacko”. Następnie chlubią się nowym nabytkiem, stając 

się przy tym przedmiotem podziwu, a niejednokrotnie zazdrości. Czyż nie z takimi właśnie wypiekami na twarzy po-

winniśmy pytać: „Gdzie ta łaska się ukazała?! Jak ją zdobyć?!”. Odpowiedzi nie trzeba daleko szukać. Jak mówi 

autor Księgi Powtórzonego Prawa: „Nie jest w niebiosach (...) i nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: 

Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w 

twoim sercu” (Pwt 30, 12-14). To słowo Boże, które mówi nam o Jezusie Chrystusie. To realizacja słowa Bożego w 

naszym życiu, czyli przede wszystkim sakrament chrztu świętego. Przyjęliśmy go w dzieciństwie, dlatego może nie za 

bardzo jesteśmy świadomi, co się w nim dokonuje i być może dlatego z trudnością oddajemy swoje życie Zbawi-

cielowi i z oporem napełniamy się Duchem Świętym. Dziś jednak poczujmy, że jesteśmy Bożą świątynią i dziedzica-

mi życia wiecznego! 

Komentarz do Ewangelii 

Publiczna działalność Jezusa we wszystkich czterech ewangeliach rozpoczyna się od chrztu w Jordanie. Do pew-

nego stopnia sens tego wydarzenia do dziś owiany jest tajemnicą. Nie przestajemy dziwić się, dlaczego bezgrzesz-

ny Jezus wziął udział w obrzędzie przeznaczonym dla grzeszników. Tradycyjnie mówimy, że chciał przez to oczyścić 

i uświęcić wody Jordanu. Chrzest jest w rzeczywistości kolejnym przejawem głębokiej miłości Boga do człowieka. 

Miłość tę Jezus Chrystus – Słowo Wcielone - objawiał przez całe swoje życie. Od chwili poczęcia, kiedy to przyjął 

nędzne ludzkie ciało, poprzez narodziny w stajni i złożenie w żłobie, przez chrzest, jak gdyby był zwykłym grzeszni-

kiem, i wizyty w domach grzeszników i celników, aż do śmierci na krzyżu, przeznaczonej przecież dla złoczyńców, 

Jezus nieustannie pokazuje, jak ważny jest dla Niego każdy człowiek, nawet ten grzeszny i zbrukany, a może prze-

de wszystkim taki właśnie człowiek. I właśnie na tego solidarnego z nami Syna zstępuje Duch Święty, a z nieba sły-

chać głos Boga Ojca, że jest on Synem Umiłowanym. Patrząc na otaczający nas, trudny niekiedy świat, uwikłany 

w grzech, pamiętajmy o tym pełnym solidarnej miłości postępowaniu Boga. 

Komentarze zostały przygotowane przez o. Dariusza Pielaka SVD 



Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność dla na-

szych parafian oraz gości za hojność przez cały ubie-

gły rok, a szczególnie podczas tego okresu Świat Bo-

żego Narodzenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wa-

sze ofiary na świąteczną tacę, która wyniosła 

$17689.00. Wasza szczodrość i życzliwość jest bardzo 

pomocna w działaniu naszej parafii. Niech Dobry 

Bóg wynagrodzi Waszą hojność i ofiarność w tak 

trudnych dla nas wszystkich czasach. Ojcowie Paulini 

zapewniają o codziennej modlitwie za naszych     

parafian oraz dobrodziejów.  

 

We would like to express great gratitude to our pa-

rishioners and guests for their generosity throughout 

the past year, and especially during this Christmas 

season. We are very grateful for your donations in 

Christmas offerings in the amount of $ 17,689.00. Your 

generosity and kindness are very helpful in the oper-

ation of our parish. May the Good God reward your 

generosity and dedication in such difficult times for 

us all. We assure you of our daily prayers for our pa-

rishioners and benefactors. 

 

We would like to remind you that by the end of 

the year offerings for the Saint Rosalie Society 

are due. Holy mass for our beloved deceased 

from Saint Rosalie Society, is celebrated every 

first Monday of the month at 7:30 am.  

 

Przypominamy iż z końcem roku upływa termin 

ofiar na Saint Rosalie Society. Msza Św. za zmar-

łych z Saint Rosalie Society jest  odprawiana w 

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzi-

nie 7:30 am. 

THE WATERS OF BAPTISM  

When new sod is put in, it needs constant saturation 

with water. Landscapers say that this “knits” the sod 

to the soil. The same when a branch is grafted onto 

a tree: the poultice that joins them at the splice must 

be kept wet at all times. Water is the stuff that binds 

the very cells of our bodies together. No wonder reli-

gions throughout all times and cultures have used it 

so prominently. When Jesus stepped into the Jordan 

for baptism, he “knit” himself to what had come be-

fore him. By going to the Jordan, he made himself 

one with the people of Israel who had crossed it into 

their Promised Land. With John the Baptist, Christ 

wove himself into the prophetic tradition that herald-

ed the coming reign of God. He had become fully 

human in the waters of Mary’s womb, and by par-

taking in the rite of the baptism of repentance, Jesus 

identified himself with our sinful, frail humanity. It is 

through the waters of baptism that Christ continues 

to graft new members onto his Body, the Church; 

through these waters we are cleansed from sin and 

filled with the promise of grace, given our destiny for 

eternal life. For us, as for Jesus, it is also the waters of 

baptism that inaugurate our mission to proclaim the 

Good News.  

Copyright © J. S. Paluch Co. 

Tajemnica chrztu Jezusa 

W starożytnym Izraelu funkcjonowało powiedzenie, 

które zrozumiałe było jedynie dla osób z tamtego 

kręgu kulturowego. Otóż gdy młody mężczyzna po-

znawał kobietę, z którą chciał się ożenić, mówił swo-

im rodzicom, bliskim i znajomym, że „znalazł wreszcie 

sandały na swoje stopy”. Wszyscy rozumieli, że zna-

lazł kogoś, z kim mógłby pójść na koniec świata. Dziś 

w Ewangelii Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: Nie je-

stem godny rozwiązać Mu rzemyka u sandałów. 

Przedstawia więc Zbawiciela – używając obrazu san-

dałów – jako oblubieńca, pana młodego, gotowe-

go poślubić ukochaną i pielgrzymować z nią po 

ścieżkach codzienności. Tą oblubienicą jest Kościół, 

jest ludzkość, jest wreszcie moja dusza. Tajemnica 

chrztu Jezusa ujawnia nam Jego solidarność z nami, 

grzesznikami i Jego wielką miłość, która każe pójść 

tam, gdzie idzie oblubienica. 

Panie Jezu, Ty patrzysz na mnie zakochanymi oczami 

oblubieńca. A Ja chcę być Twoją ukochaną duszą. I 

choć nie jestem godny zawiązać rzemyka u Twoich 

sandałów, wierzę w Twoją miłosierną miłość, zanu-

rzając się w tajemnicę mojego chrztu. Ty żyjesz i kró-

lujesz na wieki wieków. Amen. 

 
Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022 o. Michał Legan 

OSPPE Edycja Świętego Pawła 

https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2022
https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2022


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

January 16, 2022 

Saturday, January 15 

4:00 pm Jim Mapes 

 

Sunday, January 16 

9:00 am  Maria Sowa 

10:30 am Anna Santucci 

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  

      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 

Jasnogórska Rodzina Różańcowa poszukuje nowych członków. Osoby zain-

teresowane prosimy o zgłaszanie się do Pani Marty Szacik lub Pani Jadwigi 

Zawiślak. 

Wszystkich którzy robią zakupy przez Internet na Amazon zapraszamy do 

wsparcia naszej parafii poprzez wybranie na Amazon Smile akcji charytatyw-

nej na rzecz Kościoła Świętej Rozalii. Więcej informacji można uzyskać na 

stronie internetowej naszej parafii lub tez w naszym biurze parafialnym. 

Przypominamy i zachęcamy do zapisywania się do parafii, aby uniknąć nie-

potrzebnych komplikacji w przygotowaniu do sakramentów. Więcej informa-

cji można otrzymać w biurze parafialnym.                                                                                                                                                                                                                     

ANNOUNCMENTS 

If you shop online on Amazon, we kindly ask that you support 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!  

We would like to kindly remind you to register as a parishioner of Saint Rosalie 

if you haven't done so yet. This is to avoid any obstacles later while preparing 

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



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!

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.

End of the
Year Sale!

75% OFF
LABOR!

Offer does not include cost of material. Discount applied
by representative at time of contract execution.

Offer ends 12/31/2021. 

Call during this program & receive a
$50 restaurant gift card with in-home

estimate & free gutter inspection!
Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product 
consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary.  Retail value is $50. Offer sponsored by LeafGuard 
Holdings, Inc. Limit one gift card per household. LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection. 
This offer is valid for homeowners over 18 years of age.  If married or have a life partner, both cohabitating persons 
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID, understand English, and 
be legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for this offer: employees of LeafGuard 
or affiliated companies or entities, their immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home 
consultation within the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be 
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal or greater value if it 
deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.darden.com/gift-cards/terms-and-conditions) 
of such gift card will be mailed to the participant via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form 
provided at consultation. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not 
sponsored or promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation. Offer 
ends 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

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.


