


 
 
 

 

Monday, February 28 -  

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, March 1 - Shrove Tuesday 

7:30 am  
Wednesday, March 2 - Ash Wednesday; Fast and Abstinence;  

 Almsgiving 

7:30 am  

5:30 pm 

7:00 pm – Dziękczynno-błagalna, w podziękowaniu za otrzymane 

łaski z prośbą o zdrowie oraz dalszą opiekę Matki Naj-

świętszej i Jezusa Miłosiernego dla rodziny Cyboran 
Thursday, March 3 - St. Katharine Drexel, Virgin; First Thursday 

7:30 am † Maria Mieczykowska i syn Stanisław 

7:00 pm † Zbigniew Karpiński 
Friday, March 4 - St. Casimir; First Friday; Abstinence;  

 World Day of Prayer 

7:30 am  

7:00 pm † Irena, Antoni Kozyra 

Saturday, March 5 – First Saturday 

7:30 am  

4:00 pm  

Sunday, March 6 – First Sunday of Lent 

9:00 am - O zdrowie dla Stanisława 

               † Stanisława Janowska 

               † Irena Jabłońska- o miłosierdzie Boże 

               † Zygmunt Kałuża- o szczęście wieczne 

               † Stefan i Maria Kózka 

               † Kazimiera, Karol i Janusz Ojrzyński 

               † Marian Machnik 

               † Bronisława, Władysław Fela- o szczęście wieczne 

10:30 am † Lermonth Baghdasarian- 8th anniversary of death 

                 † Henry Hebler-2nd anniversary of death 

12:00 pm † Janina, Konstanty i Marian Lisak 

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 

Jane Bobek 

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 February 20, 2022 …. $ 3443.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

Monday: 1 Pt 1:3-9; Ps 111:1-2, 5-6, 9, 10c;  

 Mk 10:17-27 

Tuesday: 1 Pt 1:10-16; Ps 98:1-4; Mk 10:28-31 

Wednesday: Jl 2:12-18; Ps 51:3-6ab, 12-14, 17;  

 2 Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18 

Thursday: Dt 30:15-20; Ps 1:1-4, 6; Lk 9:22-25 

Friday: Is 58:1-9a; Ps 51:3-6ab, 18-19; 

                   Mt 9:14-15 

Saturday: Is 58:9b-14; Ps 86:1-6; Lk 5:27-32 

Sunday: Dt 26:4-10; Ps 91:1-2, 10-15;  

 Rom 10:8-13; Lk 4:1-13 

 

This week, Jesus tells us that we must examine 

our own inner selves, our attitudes and disposi-

tions, virtues and faults, rather than judging oth-

ers. What is in our hearts comes out in what and 

how we speak. If our hearts are filled with kind-

ness and compassion, those qualities will be evi-

dent in our speaking, just as beautiful, whole-

some fruit comes only from healthy trees. And 

vice-versa. The Wisdom writer Sirach in the first 

reading agrees with this concept—that we will 

be judged by our words. Paul reminds us that 

the reward of discipleship is eternal life. Today’s 

psalm of thanksgiving and praise reminds us of 

God’s kindness and faithfulness, which we are 

to emulate in our thoughts, words, and deeds. 

We are known, each of us, by our own fruit. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

WE ARE KNOWN BY OUR FRUIT READINGS FOR THE WEEK 

TODAY’S READINGS 
 

 
 

 

First Reading — One’s speech shows the bent of 

one’s mind. Praise no one before he or she 

speaks (Sirach 27:4-7). 

Psalm — Lord, it is good to give thanks to you  

(Psalm 92). 

Second Reading — We are given victory over 

death through Jesus. In the Lord our labor is not 

in vain (1 Corinthians 15:54-59). 

Gospel — A good person produces good, an 

evil person produces evil. The mouth speaks 

from the goodness of the heart (Luke 6:39-45). 

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. 

THANKS 

No duty is more urgent than that of returning thanks.

—Ambrose of Milan 

WEEKLY COLLECTION 

Eight Sunday in Ordinary Time 

Grant us, O Lord, we pray, 

that the course of our world 

may be directed by your peaceful rule 

and that your Church may rejoice, 

untroubled in her devotion. 

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 help bring about God’s peaceful 

reign? 

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. 

PRAYER OF THE WEEK 

Eighth Sunday in Ordinary Time 

February 27, 2022 

Every tree is known by its own fruit. For people 

do not pick figs from thornbushes, nor do they 

gather grapes from brambles. 

— Luke 6:44 



I invite you to spend some time this week re-

flecting on the Annual Catholic Appeal ma-

terials you should have received in your bulle-

tin or in the mail. The Annual Catholic Appeal 

is much different than a one-time special col-

lection: It is a pledged commitment to make 

a gift over time. Your pledge can be made 

payable in installments. Each pledge makes a 

difference because all parishes participate in 

the campaign and the gifts of many enable 

our archdiocese to deliver needed ministries 

and services to answer the call of “Making all 

things new ... God’s promise and our responsi-

bility.” If you received your pledge form in the 

mail, please complete it and mail it back. This 

year, we also encourage our parishioners to 

make their Annual Catholic Appeal gifts 

online at annualcatholicappeal.com. 

To support this year’s Annual Catholic Appeal 

collection, please take one of the envelopes 

that are located at the entrance and by side 

exits of our church. We are kindly asking that 

you return those envelopes by placing them 

in designated collection boxes located by 

the side exits during Masses on February 19 

and 20 or the following weekend February 26 

and 27.  

Proszę Was o znalezienie czasu w tym tygodniu 

na refleksję nad materiałami Dorocznej Kwesty 

Katolickiej, które powinniście otrzymać pocztą 

lub, które znajdują się w biuletynie. Prosimy, 

abyście pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolic-

ka jest czymś zupełnie innym niż jednorazową 

specjalną kolektą. Jest to kampania, podczas 

której składane są zobowiązania finansowe, 

które mogą być spłacane w ratach. Każde zo-

bowiązanie ma znaczenie! Wszystkie parafie 

archidiecezji uczestniczą w kampanii i to dzięki 

darom złożonym przez wiele osób parafie, szko-

ły i wiele duszpasterstw może zapewniać wier-

nym potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie i 

odpowiedzieć na słowa Jezusa: „Odnowić 

wszystko... Boża obietnica i nasza odpowiedzial-

ność”. Jeśli otrzymałeś formularz deklaracji 

pocztą, prosimy, abyś wypełnił go i odesłał z 

powrotem. W bieżącym roku zachęcamy na-

szych parafian do składania ofiar na Doroczną 

Kwestę Katolicką również przez Internet:                           
annualcatholicappeal.com. 

Aby wesprzeć Doroczną Kwestę Katolicką prosi-

my o zabranie ze sobą koperty przeznaczonej 

na ten cel. Koperty wyłożone są przy wejściu jak 

również przy bocznych wyjściach z kościoła. Ko-

perty z deklaracją będzie można zwrócić 19 i 20 

lutego podczas Mszy Świętych lub też podczas 

kolejnego weekendu 26 i 27 lutego.  



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o tym, jak można poznać serce człowieka. Otóż „sprawdzianem człowieka jest jego 

wypowiedź” (Syr 27,5). Przypominamy sobie słowa Jezusa zapisane w Ewangelii: „Co wychodzi z człowieka, czyni go nie-

czystym” (Mk 7,20). Wszelkie dobre, jak i złe rzeczy pochodzą z serca człowieka. Słowa również. W innym miejscu Ewan-

gelii czytamy: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydo-

bywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta” (Łk 6,45). Warto się przyjrzeć, a raczej posłuchać, co mówimy w kontek-

ście nauki Jezusa. Jakże musimy zabiegać o to, szczególnie w dzisiejszych czasach, by nie zatracić wrażliwości na wypo-

wiadane słowa. Oczywiście przede wszystkim na wypowiadane przez siebie. Może niekiedy trzeba ponownie odzyskać 

tę wrażliwość na słowo, co wiąże się z nawracaniem się, przemianą serca. Nasza mowa odzwierciedla to, kim jesteśmy. 

Przysłuchując się naszej mowie i zastanawiając się nad nią, możemy odczytać, co dzieje się w głębi naszego serca. To 

tak jakby po nitce do kłębka dochodzić do tego, co tak naprawdę nami kieruje – jakie pragnienia, jakie zranienia, jakie 

mamy motywy działania. Wypowiadane z emocją słowa pokazują, jakie uczucia nami kierują: przykre czy też przyjemne. 

Co za nimi się kryje, możemy poznać, poddając je refleksji, najlepiej podczas codziennego rachunku sumienia otoczone-

go modlitwą. Już Arystoteles odkrył, że uczucia są przednią strażą poznania. Objawiamy siebie w słowach. Jesteśmy też 

odpowiedzialni za to, co mówimy. Ile zła ludzie ludziom wyrządzają przez obmowę, plotki czy oszczerstwa. Czasem mówi 

się, że można zabić słowem i w rzeczywistości okazuje się to niejednokrotnie prawdą. Mistrz życia duchowego św. Filip 

Neriusz zwrócił uwagę na znaczenie tego, co mówimy, zadając kobiecie zajmującej się plotkarstwem pokutę, by osku-

bała kurę i jej pióra rzuciła podczas spaceru za miastem. Potem kazał jej te pióra pozbierać, co okazało się niemożliwe, 

bo rozwiał je wiatr. Nauka z tego była taka, że bardzo trudno naprawić zło, które uczyniło się innym przez wypowiadane 

słowa. Tylko Bóg może nas napełnić swoją miłością i mądrością, kiedy w pokorze, w świadomości naszej małości i mało-

duszności staniemy przed Nim. Wtedy jesteśmy zdolni dawać innym poprzez nasze słowa dobro i miłosierdzie, bo nasze 

usta stają się Jego ustami. 

Komentarz do psalmu 

Nasza miłość do Boga wyraża się, chyba najlepiej, we wdzięczności. Bo cóż możemy Bogu dać, czego by nie posiadał? 

On jest źródłem wszystkiego, co mamy, począwszy od naszego istnienia. Wdzięczność rodzi się z głębi serca, które umie 

dostrzegać Boże łaski – dary codzienne. 

Boża miłość, opieka i wierność (nie taka jak ludzka, chwiejna) jest czymś pewnym. Jest jak skała, na której mogę się 

oprzeć z zaufaniem, że nie zadrży i nie rozpadnie się pod moimi stopami. Kiedy opieram się na Bogu, będę wydawać 

dobre owoce do końca moich dni, nawet w starości, bo to On daje rozkwit i siłę, aby głosić życiem i słowem Jego 

Chwałę. 

Komentarz do drugiego czytania 

Święty Paweł pisał, że bez zmartwychwstania Jezusa próżna jest nasza wiara (por. 1 Kor,15). Święty Piotr, głosząc Ewan-

gelię, zaczynał od najważniejszej prawdy, że Chrystus zmartwychwstał. 

Czy naprawdę, zabiegani w naszej codzienności, wierzymy w zmartwychwstanie? Jak „pachnie” dla nas wielkanocny 

poranek? Czy wierzymy, że i my zmartwychwstaniemy? Jakże odległa wydaje się ta perspektywa wobec przytłaczają-

cych kłopotów, których życie nam nie szczędzi. Trzeba codziennie zatrzymać się przy Panu, żeby mieć przed oczyma du-

szy prawdziwy cel naszego życia – Niebo, nasz dom na wieczność. Zmartwychwstając, nasze śmiertelne, słabe ciała 

„odzieją się w nieśmiertelność”, będą ciałami uduchowionymi i prawdziwymi. Nasz duch będzie w pełni nimi kierował. 

Będziemy wspaniale zintegrowani. Ciało będzie chciało tego samego, co duch. Będziemy umieli prawdziwie kochać. 

Żyjmy tą nadzieją już teraz! To doczesne życie to etap bardzo ważny, lecz cel jest poza nim. Śmierć, choć trudna dla każ-

dego, okaże się bramą. Wiara w zmartwychwstanie daje nam siłę, by czynić dobro wbrew przeszkodom i złu, z którym 

niejednokrotnie musimy się zmierzyć. 

Komentarz do Ewangelii 

Tylko Jezus rozumie nas dogłębnie. Tylko On nas zbawia. Tylko On kocha nas tak prawdziwie, bezinteresownie, dlatego 

pomaga nam w tym, abyśmy mieli jasny umysł dostrzegający prawdę i fałsz, dobro i zło. Jezus pragnie, abyśmy byli au-

tentyczni – tacy na zewnątrz jacy jesteśmy wewnątrz. Zachęca do nawracania się, do ciągłej przemiany, mówiąc, że 

ludzie chętniej posłuchają tego, który swoimi czynami pokaże, że jest zdolny zrobić to, czego naucza innych. Przecież 

żaden niewidomy nie może prowadzić drugiego niewidomego. 

W porządku naturalnym uczeń może i nawet powinien przewyższać swego mistrza. W nadprzyrodzonej rzeczywistości 

uczeń Jezusa będzie mógł powiedzieć, że jest w pełni wykształcony, jeśli stanie się taki jak Jezus - Mistrz. Bóg Ojciec prze-

znaczył nas na to, abyśmy się stali na wzór Jego Syna (por. Rz 8,29). Jak to osiągnąć? Patrzmy uważnie, jak postępujemy 

wobec innych, szczególnie wobec tych, którzy bezpośrednio są nam dani. Popatrzmy zarazem na swoje wnętrze. Czy nie 

jest ono czasami jaskinią obłudy? Nie pomożemy nikomu, jeśli sami nie staniemy się „przejrzyści”. Jakość ucznia poznaje 

się po tym, co on czyni, co wychodzi z jego wnętrza. Obłuda ma swój bardzo słaby punkt: w końcu wyda się przez słowa 

i czyny. W naszym życiu nie chodzi o to, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. Chodzi o to, byśmy byli coraz bardziej podobni do 

Mistrza, głęboko wewnętrznie przemieniający się. 

Komentarze zostały przygotowane przez Elżbietę Marek 



ANNOUNCMENTS 

Next Sunday, February 6, our second collection 

will be designated towards the Building Fund. 

Thank you for your generosity! 

This year Ash Wednesday is on March 2. Ash 

Wednesday marks the beginning of the Season of 

Lent. It is obligatory day of universal fast and ab-

stinence. Traditionally, fasting on Ash Wednesday 

consists of eating only one meal, with the possibil-

ity of two smaller snacks that do not add up to a 

single full meal. Abstinence (from meat) is obliga-

tory for all who have reached their 14th year. Holy 

Mass in English will be celebrated at 7:30 am and 

6:00 pm. No Prayer Service will be offered on Ash 

Wednesday.   

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

March 6, 2022 

Saturday, March 5 

4:00 pm Sue Samtucci 

Sunday, March 6 

9:00 am Maryla Dusza 

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 

Dominik Libaszewski                               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 Re-

montowy naszej Parafii. Dziękujemy za Waszą hojność! 

2 marca przypada Środa Popielcowa, którą rozpoczniemy okres Wielkie-

go Postu. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokar-

mów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – 

do syta). Msza Święta w języku polskim z posypaniem głów popiołem zo-

stanie odprawiona o godzinie 7:00 pm.   

W przyszłym tygodniu 3 marca, przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się od 6:00 pm do 7:00 

pm, po czym zostanie odprawiona Msza Św.  

W Pierwszy Piątek miesiąca, 4 marca, zapraszamy na Adorację Najświęt-

szego Sakramentu w godzinach 6:00 pm-7:00 pm. Spowiedź Święta roz-

pocznie się o godzinie 6:00 pm po czym o godzinie 7:00 zostanie odpra-

wiona Msza Św.  

Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi w przyszłą niedzielę 6 lutego po 

Mszy Świętej o godzinie 12:00 pm. Serdecznie zapraszamy na spotkanie 

Róż Różańcowych.  
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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!

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.

$99
Installation*

*Does not include cost of material. Expires 3/31/22.

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 3/31/2022.

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.


