


 
 
 

 

Monday, February 7 –  

7:30 am † Saint Rosalie Society   
Tuesday, February 8 - St. Jerome Emiliani; St. Josephine Bakhita,  

                 Virgin; 

7:30 am - For all Parishioners   
Wednesday, February 9 -  

7:30 am † Rozalia Kychma 
Thursday, February 10 - St. Scholastica, Virgin  

7:30 am † Rafal Witkowski 
Friday, February 11 - Our Lady of Lourdes; World Day of the Sick; 

7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanisław 

7:00 pm † Maria, Aleksander oraz bracia Marek i Janusz Zgirski 

Saturday, February 12 – Blessed Virgin Mary  

7:30 am  

4:00 pm † Joseph Russo 

Sunday, February 13 – Sixth Sunday in Ordinary Time;  

9:00 am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Victorii Ojrzyński 

               † Genowefa, Jan, Kazimierz Zalewski 

               † Irena Jabłońska- o miłosierdzie Boże 

               † Tomasz Misiąg 

10:30 am - God’s blessing, protection and good health upon  

                    Krystyna Lulkiewicz on her birthday 

12:00 pm † Stefania Pudełek- o szczęście wieczne  

Welcome new parishioners 

 Witamy nowych parafian:  

Zuzanna Olejnik 

Piotr & Joanna Przesmycki 

Fr. Marcin  

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 

Irma Maria Kochanska 

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 January 30, 2022 …. $ 4160.00 

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 Kgs 8:1-7, 9-13; Ps 132:6-7, 8-10;  

 Mk 6:53-56 

Tuesday: 1 Kgs 8:22-23, 27-30; Ps 84:3-5, 10-11;  

 Mk 7:1-13 

Wednesday: 1 Kgs 10:1-10; Ps 37:5-6, 30-31,  

                    39-40; Mk 7:14-23 

Thursday: 1 Kgs 11:4-13; Ps 106:3-4, 35-37, 40;  

 Mk 7:24-30 

Friday: 1 Kgs 11:29-32, 12:19; Ps 81:10-15;  

 Mk 7:31-37 

Saturday: 1 Kgs 12:26-32; 13:33-34; Ps 106: 

                    6-7ab, 19-22; Mk 8:1-10 

Sunday: Jer 17:5-8; Ps 138: 1-5, 7-8;  

 1 Cor 15:12, 16-20; Lk 6:17, 20-26 

THEOPHANIES 

 Today’s readings recount three theopha-

nies, or particular manifestations of God’s pres-

ence. The prophet Isaiah is caught up in a dra-

matic scene of heavenly worship, with a royal 

throne, burning embers, and seraphim singing, 

“Holy, holy, holy.” Isaiah is overwhelmed. In the 

responsorial psalm, the assembly adds its own 

worship to that of the seraphim: “In the sight of 

the angels, I will sing your praises, Lord” (Psalm 

138:1). 

 Paul reminds the Corinthians of his own 

experience of a post-Resurrection appearance 

of the Lord, making him an apostle, but one 

“born abnormally” (1 Corinthians 15:8), since he 

had no acquaintance with the earthly Jesus. 

The first of those who did know the earthly Jesus 

were surprised by fishing advice from the teach-

er who had commandeered Simon’s boat, re-

sulting in an extraordinary catch. Although less 

colorful than those of Isaiah or Paul, this the-

ophany was just as overwhelming. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

PRAYER OF THE WEEK 

Fifth Sunday in Ordinary Time 

Keep your family safe, O Lord, with unfailing 

care, 

that, relying solely on the hope of heavenly 

grace, 

they may be defended always by your protec-

tion. 

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: 

How can I come to rely more on heavenly 

grace? 

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. 

Fifth Sunday in Ordinary Time 

February 6, 2022 

I will give thanks to you, O LORD,  

  with all my heart, 

 for you have heard the words  

  of my mouth. 

— Psalm 138:1 

TODAY’S READINGS 

First Reading — In a vision Isaiah is called to be 

a messenger for the LORD of hosts. Isaiah re-

sponds, “Send me!” (Isaiah 6:1-2a, 3-8) 

Psalm — In the sight of the angels I will sing your 

praises, Lord (Psalm 138). 

Second Reading — Paul reminds us of the gos-

pel he preached through which we are saved, 

if we believe it  

(1 Corinthians 15:1-11 [3-8, 11]). 

Gospel — Jesus directs Simon to take his boat 

into deep water for a miraculous catch of fish. 

Simon and his partners leave all to follow Jesus 

(Luke 5:1-11).  

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. 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Izajaszowi dane było oglądać majestat samego Boga. Prorok opisywał, co widział, słyszał i czuł. Szybko domyślił 

się konsekwencji, jakie mogły go za to spotkać. Zdawał sobie sprawę, że ten, kto zobaczył Boga, musi umrzeć. 

Czuł przeogromną bojaźń. Oglądając potęgę i dostojeństwo Pana Zastępów, uświadomił sobie własną grzesz-

ność. Tajemniczo oczyszczony poprzez gest serafina, odpowiedział na zaproszenie Boga. A co my czujemy, stając 

przed Panem? To, że nie oglądamy Go ludzkimi oczami, niczego nie zmienia. Ciągle daleko nam do świętości i 

otwartości na Jego wezwania. Słowa serafinów powtarzamy na każdej Mszy świętej. Przywykliśmy do nich. Nierzad-

ko wypowiadamy je rutynowo i mechanicznie, bez zachwytu i uniżenia. Święty, to znaczy inny, przewyższający na-

sze wyobrażenia i przekraczający nasze rozumienie, a pomimo to tak bliski człowiekowi. Tylko Pan Zastępów jest 

zdolny do zmazania naszych win i zgładzenia grzechów. Nikt więcej nam tego nie da. Mając tę prawdę na uwa-

dze, łatwiej oddać Mu siebie i pozwolić, by przez nas działał. Tylko ten, kto żyje z Nim bardzo blisko, potrafi zawie-

rzyć i zaufać Jego mądrości oraz planom, tylko ten chce być w te zamierzenia wpisany. Wiarę w Boga zawsze mie-

rzy się poziomem zdania się na Jego działanie i łaskę. 

Komentarz do psalmu 

Dzisiejszy psalm jest wielką modlitwą uwielbienia. Autor dzieli się doświadczeniem łaskawości Boga. Czuje się wysłu-

chany przez Najwyższego, dlatego pragnie Go wywyższać. Swoją radość chce dzielić z całym niebem. Opowiada 

o łaskawości i wierności, jakich doświadczył od Pana, o Jego hojności i bliskości. Jest przekonany, że do podobnej 

modlitwy będą zdolni także inni ludzie, którzy tak jak on doznali serdecznej pomocy z nieba. Psalmista jest przeko-

nany o nieustannym wsparciu ze strony Boga. Wie, że łaska Pana nie ma końca, że będzie nieustanie towarzyszyła 

tym, którzy wierzą w Tego, który stworzył świat. Swoją modlitwę kończy błaganiem o nieustanną Bożą obecność w 

swoim życiu. Wyraźnie podkreśla, że czuje się dziełem Bożych rąk. 

Warto ów psalm uczynić swoją własną modlitwą, ponieważ my również wielokrotnie zostaliśmy wysłuchani i obda-

rzeni Bożymi łaskami. Prośmy Pana, by nieustannie nam towarzyszył i bądźmy wdzięczni za dobro, które od Niego 

otrzymujemy. Nie ukrywajmy przed światem swojej radości; do naszego uwielbienia zaprośmy całe niebo. Pan jest 

tego godny. 

Komentarz do drugiego czytania 

Święty Paweł potrafił docenić i zachwycić się Bożą łaską. Dostrzegał działanie Boga w swoim życiu. Zdawał sobie 

sprawę, że zupełnie niezasłużenie został wpisany do grona apostołów. Z jednej strony był z tego dumny, z drugiej - 

czuł się niegodny. Ciągle pamiętał o tym, że był prześladowcą chrześcijan. Nie zapomniał o swojej przeszłości. Nie 

przypisywał sobie niczego. Podkreślał, że jego nawrócenie, powołanie i misja były owocem łaski, a nie efektem 

własnych zabiegów czy planów. Cieszył się, że nie zmarnował tego, co otrzymał. Przyjął dar i chciał go rozwijać. 

Zaznaczał, że wszystko, co dokonało się przez niego w Kościele, było rezultatem współpracy z Bożą łaską. 

Wsłuchując się w jego słowa, zastanówmy się, co przypisujemy Bogu, a co sobie. Czy dostrzegamy Boże interwen-

cje w naszym życiu? Na ile jesteśmy otwarci na Jego propozycje? Zróbmy wszystko, by nie marnować łask i darów 

Pana. Nie gardźmy Jego wezwaniami, talentami i możliwościami, jakie nam oferuje. Bóg jest hojny dla każdego, 

bez względu na to, jacy byliśmy dawniej i jak mocno zgrzeszyliśmy. On pragnie naszego rozwoju, dobra i piękna. W 

każdym z nas widzi potencjał. Czy wobec Jego życzliwości, jaką ma dla nas, możemy wątpić w to, że jesteśmy co-

kolwiek warci? On nieustannie przywraca do życia umarłych na duchu. W Jego oczach zawsze jesteśmy godni 

ratunku i podniesienia. 

Komentarz do Ewangelii 

Było już za późno na cokolwiek. Powoli nadchodziło południe, sieci zostały wypłukane z mułu i wodorostów, a ser-

ca z nadziei na dobry połów. Przepełniało ich zmęczenie i zniechęcenie. Z łowieniem musieli poczekać do wieczo-

ra. I choć do takich sytuacji powinni być przyzwyczajeni, ciągle odczuwali zawód i ból. Dodatkowo, tym razem 

zamiast na setki ryb, musieli patrzeć na tłumy ludzi. Nauczyciela z Nazaretu wydawało się nie obchodzić, co czują. 

Jego niespodziewana prośba wybiła ich z przepaści czarnych myśli. Zdecydowali się spełnić to, o co prosił, choć 

wypłynięcie na głębię wydawało się niedorzecznością. Piotr, patrząc na obfitość ryb, od razu wyczuł, że zdarzyło 

się coś, co jest niemożliwe. Spostrzegł Bożą interwencję w swoim życiu. W jego reakcji nie było niczego nadzwy-

czajnego. Znał siebie i nie czuł się godny, by doświadczać cudów. 

Pomyślmy dziś o tych sprawach, którym nadajemy etykietkę „niemożliwe” lub „już za późno”. Pan jest przy nas cały 

czas. On widzi, jak wypłukujemy z siebie ślady naszych pragnień. Co mówi dziś do nas? O co prosi? Na jaką głębię 

chce nas zaprosić? Tak, jesteśmy grzeszni i niegodni, ale to nas nie skreśla w Jezusowych oczach. On zawsze ma 

odpowiedź na to, co nas przytłacza i zniechęca. Oddajmy Mu wszystko, co jest nieudane w naszym życiu. Zdajmy 

się na Jego miłosierdzie i wszechmoc. On zawsze jest nam życzliwy! 

Komentarze zostały przygotowane przez Agnieszkę Wawryniuk 



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. 

 

 

Deceased members of Krystyna  Radwan 

& Janusz Sadelski Family   

Joseph DiCiaula & Deceased members of Joe 

& Elaine’s Family 

Michael Santucci & deceased members of   

Anna’s and Michael’s Family  

Francesco Cesario & deceased members of 

Francesco’s and Anna’s Family  

James Mahon & Thomas Scanlon  

Norbert Pabich  

Stefania Danczuk  

Pasquale DiBenedetto & deceased members 

of Pasquale’s and Caterina’s                     

DiBenedetto Family 

Ropski & Parat Families  

Ruth Kohlin 

Frank Luporini 

Daniel & Isola Luporini 

Andrew & Mary Bobor 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 30 stycznia pożegnaliśmy Ojca Tomasza Wil-

ka, który od 1 lutego będzie sprawował posługę ka-

płańską w innej parafii. Dziękujemy Ojcu Tomaszowi za 

ponad dwa wspaniałe lata Jego posługi kapłańskiej w 

naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar osoby 

Ojca Tomasza w naszej parafii i w naszym życiu. Wyraża-

my nasza wdzięczność za każdą odprawioną Mszę Świę-

tą i za udzielone sakramenty, za piękne kazania które 

przybliżały nas do Boga, za duchową opiekę nad mini-

strantami i nad Różami Różańcowymi, za przygotowania 

do zawierzenia Maryi i Świętemu Józefowi, za wspólne 

adoracje. Dziękujemy za dzielenie się osobistymi do-

świadczeniami Ojca Tomasza, w których mogliśmy od-

naleźć również nasze zmagania, cierpienia i radości. 

Składamy podziękowania za każde dobre słowo, za 

otwartość, szczery uśmiech i troskę jakiej wiele razy do-

świadczyliśmy. Życzymy Ojcu Tomaszowi błogosławień-

stwa Bożego, światła Ducha Świętego oraz opieki Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Zapewniamy o modlitwie do 

dobrego Boga o siły i mądrość w dalszej posłudze ka-

płańskiej. Szczęść Boże! 

On Sunday, January 30, we said goodbye to Father To-

masz Wilk, who from February 1 will serve at another par-

ish. We thank Father Tomasz for over two wonderful 

years of his priestly ministry in our parish. We are grateful 

to God for the gift of father Tomasz in our parish and in 

our lives. We express our gratitude for every Holy Mass 

celebrated and for the sacraments administered, for 

the beautiful sermons that brought us closer to God, for 

the spiritual care of our altar servers and for adoration of 

the Blessed Sacrament. We thank Father Tomasz for 

sharing his personal experiences, in which we were also 

able to find our struggles, sufferings and joys. We would 

like to thank Him for every good word, for the openness, 

sincere smile and care that we have experienced many 

times. We wish Father Tomasz God's blessing, the light of 

the Holy Spirit and the protection of Our Lady of 

Czestochowa. We assure Him of our prayer to the good 

God for strength and wisdom in the further priestly minis-

try. God bless! 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

February 13, 2022 

Saturday, February 12 

4:00 pm Sue Santucci 

 

Sunday, February 13 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Anna Santucci 

12:00 pm Maryla Dusza 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przyszłym tygodniu powitamy Ojca Domi-

nika Libiszowskiego, który będzie sprawował 

posługę wikarego w naszej parafii. Prosimy 

o  modlitwę w intencji Ojca Dominika. 

 

Next week we will welcome Father Dominik 

Libiszewski as a new associate pastor in our 

parish. Please, pray for Father Dominik. 



 
 
 
 
 
 

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 

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 tym tygodniu druga taca przeznaczona będzie na Fundusz Remontowy 

naszej Parafii. Dziękujemy za Waszą hojność! 

Przypominamy i zachęcamy do zapisywania się do parafii, aby uniknąć 

nie potrzebnych komplikacji w przygotowaniu do sakramentów. Więcej in-

forma cji można otrzymać w biurze parafialnym.   

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 stro-

nie internetowej naszej parafii lub tez w naszym biurze parafialnym. 

ANNOUNCMENTS 

Sunday, February 6, our second collection is designated towards the Building 

Fund. Thank you for your generosity! 

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.  

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!  



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.


