


 
 
 

 

Monday, March 28 - Rekolekcje Wielkopostne 

7:30 am - For all Parishioners  

7:00 pm † Stanisław Czerwiński 
Tuesday, March 29 - Rekolekcje Wielkopostne 

7:30 am – God’s blessing and good health upon Helena and    

                  Franciszek Karpiesiuk 

7:00 pm – Władysława Stolańczyk- w dniu 90 urodzin, o zdrowie i  

                  Boże błogosławieństwo 
Wednesday, March 30  

7:30 am – God’s blessing and good health upon Teresa and 

                  Józef Kozłowski 
Thursday, March 31  

7:30 am † Maria Mieczykowska & her son Stanisław 
Friday, April 1 - First Friday; Abstinence; 

7:30 am – God’s blessing and good health upon Helena and     

                  Franciszek Karpiesiuk 

7:00 pm † Anna Hanek- o szczęście wieczne 

Saturday, April 2 - St. Francis of Paola, Hermit; First Saturday  

7:30 am – God’s blessing and good health upon Teresa and 

                 Józef Kozłowski 

4:00 pm † Ludwig Balaskorits- 23rd anniversary of death, from wife  

                  and family 

Sunday, April 3 – Fifth Sunday of Lent 

9:00 am – Danuta Brożek- o zdrowie i Boże błogosławieństwo z 

                  okazji 80 urodzin  

               - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisława 

               † Irena Jabłońska- o miłosierdzie Boże 

               † Stanisława Janowska 

               † Julian i Stefania Klimek  

               † Aleksandra i Władysław Pieniążek 

               † Maria- w 1 rocznicę śmierci 

               † Janina Krais- o życie wieczne 

10:30 am † Maria Ricchio 

12:00 pm – Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  

                    opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Natalii  

                    Mierzwa z okazji 18 urodzin 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Victoria Ojrzynski 

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 

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 

Daniel Jarosz                   PO1, USN 

May God protect them and return 

them safely to their families. 



WEEKLY COLLECTION 
 

Sunday March 13, 2022 …. $ 5163.00 

 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR 

YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS 

YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Is 65:17-21; Ps 30:2, 4-6, 11-13b;               

                         Jn 4:43-54 

Tuesday: Ez 47:1-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9;  

                        Jn 5:1-16 

Wednesday: Is 49:8-15; Ps 145:8-9, 13cd-14,  

                       17-18;  Jn 5:17-30 

Thursday: Ex 32:7-14; Ps 106:19-23; Jn 5:31-47 

Friday:             Wis 2:1a, 12-22; Ps 34:17-21, 23;  

             Jn 7:1-2, 10, 25-30 

Saturday: Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-12;  

                        Jn 7:40-53 

Sunday: Is 43:16-21; Ps 126:1-6; Phil 3:8-14;  

             Jn 8:1-11;  

             Alternate readings (Year A):  

             Ez 37:12-14; Ps 130:1-8; Rom 8:8-11;  

      Jn 11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45] 

LOST AND FOUND 

 The parable of the father and his sons is one 

of the most familiar of all of Jesus’ stories. The 

father in the parable is lavish in forgiveness and 

revels in the return of his young son, who was 

lost and now is found. The older son is also lost—

lost in his refusal to forgive, lost in his failure to 

grasp his father’s generous spirit. The Israelites 

spent many years lost in the desert, seeking the 

land of milk and honey, yet often failing to seek 

the God who delivered and fed them. We are 

sometimes lost as well. We lose sight of the Lord 

and the Lord’s ways. God never loses sight of 

us, however. God waits, ready for us to come to 

our senses, ready to welcome us back with 

open arms. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — God’s people enter the prom-

ised land, observe the Passover, and eat of the 

produce of the land (Joshua 5:9a, 10-12) or 1 

Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a. 

Psalm — Taste and see the goodness of the 

Lord (Psalm 34) or Psalm 23. 

Second Reading — We are now ambassadors 

for Christ (2 Corinthians 5:17-21) or Ephesians 5:8

-14. 

Gospel — We must rejoice when our brother 

who was dead in sin repents and comes back 

to life (Luke 15:1-3, 11-32) or John 9:1-41 [1, 6-9, 

13-17, 34-38].  

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. 

PRAYER OF THE WEEK 

Fourth Sunday of Lent 

O God, who through your Word 

reconcile the human race to yourself in a won-

derful way, 

grant, we pray, 

that with prompt devotion and eager faith 

the Christian people may hasten 

toward the solemn celebrations to come. 

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: 

How am I preparing myself for the celebrations 

of Holy Week? Is there more that I can do? 

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. 

Fourth Sunday of Lent                                     

March 27, 2022 

Whoever is in Christ is a new creation:  

the old things have passed away;  

behold, new things have come. 

— 2 Corinthians 5:17 

SERVE THE POOR 

 Be diligent in serving the poor. Love the 

poor, honor them as you would Christ himself. 

—St. Louise de Marillac 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane  

przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Odczytajmy dzisiejszą liturgię słowa w świetle ewangelicznej przypowieści, w której zaakcentujmy relację 

obu synów i braci do ojca. Pierwsze czytanie odnosi się do starszego z nich, który uosabia cały izraelski 

naród wybrany, i nawiązuje do kluczowego momentu formowania się żydowskiej tożsamości, czyli wyj-

ścia z Egiptu i wejścia do Ziemi Obiecanej. Medytowana w czytaniu scena rozgrywa się tuż po jej osią-

gnięciu (przekroczeniu rzeki Jordan i rozlokowaniu się w pobliżu Jerycha, które wkrótce zostanie zdobyte 

w cudowny sposób) i po rycie obrzezania wszystkich mężczyzn na znak łączności Przymierza z Mojżeszem 

z Przymierzem z Abrahamem (zob. Joz 4 – 5). W tym kontekście, czytamy o dwóch momentach: jeden 

przypomina o przeszłości – to obchód Paschy (hebr. pesach = „przejście”: przejście anioła śmierci przez 

Egipt i przejście Izraelitów z egipskiej niewoli do wolności Ziemi Obiecanej); drugi utwierdza w teraźniejszo-

ści – to ustanie manny oznaczające kres pustynnej wędrówki i szczęśliwe dotarcie do celu. W ten oto spo-

sób Izraelici, czyli starszy syn z przypowieści, rozpoczynają zadomawianie się w krainie swego boskiego 

Ojca. Odtąd będą bacznie oglądać się wstecz – ku otrzymanemu na górze Synaj/Horeb Prawu, które 

muszą skrzętnie realizować oraz wokół siebie – ku otaczającej ich ludności pogańskiej, zagrażającej im 

swą religijnością i obyczajowością; tyle mówi żydowski, czyli ludzki punkt widzenia. W oczach Bożych zaś, 

których spojrzenie kilka razy da o sobie znać u proroków (np. Iz 49, 6), rozpoczyna się proces niewidzialne-

go nawracania serca ewangelicznego młodszego syna – jeszcze zanurzonego po uszy w pogaństwie i 

kompletnie nieświadomego swego braterstwa z Izraelitami. Tak będzie aż do objawienia się Jezusa Chry-

stusa… 

Komentarz do psalmu 

Postarajmy się wczuć w żydowską duszę z pierwszego czytania, której towarzyszy poczucie ulgi z zakoń-

czonej czterdziestoletniej pielgrzymki połączone z radosną nadzieją na wspaniałą przyszłość; coś podob-

nego, być może, przeżywają wierzący małżonkowie dniu ślubu, gdy okres ich narzeczeństwa – pełen za-

równo bliskości, jak też prób i pytań – zostaje przypieczętowany przysięgą małżeńską. I jedne, i drugie 

przeżycia skąpane są w szczerej wdzięczności wobec opiekuńczego Boga: Szukałem pomocy u Pana, a 

On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi! Z wdzięczności tej zaś wyrasta postawa niemalże 

„rycerskiego” zawierzenia się Jemu: Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zaw-

sze na moich ustach! Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię! A choć wie-

my, że rozpoczynająca się przyszłość prędzej czy później zweryfikuje, urealni i stonuje tę podniosłą atmos-

ferę, to jednak zgodzimy się także, że w tej chwili jest ona bardzo na miejscu i jest ona bardzo potrzebna 

po to, by ustanowić w swym życiu wewnętrznym i wspólnotowym głęboką cezurę, niejako „duchową 

wyprawkę”. Czy pozwoliliśmy sobie kiedyś na analogiczne doświadczenia? Czy wychowujemy do nich 

innych? 

Komentarz do drugiego czytania 

Założony przez św. Pawła Kościół w Koryncie składał się w zasadzie z samych pogan; z powodzeniem 

możemy więc przypisać mu status „starszego syna i brata” z ewangelicznej przypowieści. W tym kluczu 

rozpatrzymy motyw „dzieła pojednania”, o którym traktuje czytany dziś urywek skierowanego do tego 

Kościoła Listu. Z miejsca odrzućmy interpretację czysto indywidualistyczną (hermetyczną), jakoby dzieło 

pojednania oznaczało wyciągniętą przez Boga rękę do jednego, konkretnego człowieka (nawet jeśli do 

drugiego i trzeciego wyciąga ją tak samo). We właściwym sensie bowiem dziełem pojednania – w innym 

Liście nazywanym „tajemnicą” (zob. Ef 1 – 3) – jest bowiem podjęty jeszcze przed stworzeniem świata za-

mysł Boga co do usynowienia całej ludzkości. Ten zamysł – wraz z grzechem pierworodnym oraz podzia-

łem na „czystych” (Żydów, którzy pozostali w domu ewangelicznego ojca) i „nieczystych” (pogan, którzy 

poszli własną ścieżką) – bynajmniej nie uległ zawieszeniu, lecz był konsekwentnie wdrażany w życie w 

takiej a nie innej historii zbawienia. Wreszcie, „gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał Syna swego, zro-

dzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli 

otrzymać przybrane synostwo…” (Ga 4, 4n). To „przybrane synostwo” oznacza jeden Kościół, wspólny           

Ciąg dalszy na następnej stronie 

http://bractwoslowa.pl/


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Okres Wielkiego Postu powinien być czasem modli-

twy, postu i jałmużny abyśmy mogli prawdziwie się 

nawrócić. Pokuta powinna polegać na umartwianiu 

ciała i żarliwej modlitwie oraz na czynach chrześci-

jańskiej miłości: jałmużnie, przebaczeniu i pojednaniu. 

Praktyki te powinny pomóc nam w odpowiednim 

przygotowaniu do Świat Zmartwychwstania Pańskie-

go poprzez odnowienie w nas postawy chrzcielnej, 

czyli odwrócenie się od zła i zwrócenie się całym ser-

cem ku Bogu. Katolicy, którzy ukończyli 14 rok życia 

zobligowani są do powstrzymania się od spożywania 

pokarmów mięsnych w każdy piątek Wielkiego Postu. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, aby w pełni 

wykorzystać nadchodzący okres Wielkiego Postu.  

Aby sumiennie i godnie przygotować się na radosne 

świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego zachęca-

my naszych parafian oraz gości do uczestnictwa w 

Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale bę-

dą śpiewane w każdą niedzielę po Mszy Św. o godzi-

nie 12:00 pm. Natomiast Droga Krzyżowa będzie spra-

wowana w każdy piątek o godzinie 5:00 pm po an-

gielsku i o 6:30 pm po polsku. 

Ojcowie Paulini wraz z Braćmi ze Wspólnot Neokate-

chumenalnych zapraszają na wspólną poranną Jutrz-

nię przez cały okres Wielkiego Postu od poniedziałku 

do piątku od 5:30 am do 6:30 am.  

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne, 

które w tym roku będą prowadzone przez Paulina, 

Ojca Tymoteusza Tarnackiego  w niedzielę 27 marca 

w trakcie Mszy Świętych o godzinie 9:00 am i 12:00 

pm , poniedziałek, 28 marca o 7:00 pm oraz  we wto-

rek, 29 marca o 7:00 pm. 

Parafialna spowiedź wielkopostna będzie miała miej-

sce we wtorek, 29 marca w godzinach od 5:00 pm 

do 7:00 pm. 

W Pierwszy Piątek miesiąca, 1 kwietnia, zapraszamy 

na Adorację Najświętszego Sakramentu w godzinach 

5:30 pm-6:30 pm, po Adoracji o godzinie 6:30 pm bę-

dziemy modlić się Stacjami Drogi Krzyżowej po czym 

o godzinie 7:00 zostanie odprawiona Msza Św. Pierw-

szopiątkowa spowiedź rozpocznie się o godzinie 5:30 

pm. 

W przyszłym tygodniu druga taca przeznaczona bę-

dzie na Fundusz Remontowy naszej Parafii. Dziękuje-

my za Waszą hojność! 

Druga taca z Niedzieli Palmowej, 3 kwietnia będzie 

przeznaczona na zakup kwiatów do dekoracji na 

Wielkanoc. Bóg zapłać za Wasza hojność! 

Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi w przyszłą 

niedzielę 3 kwietnia po Mszy Świętej i po Gorzkich 

Żalach ok. godziny 1:30 pm. Serdecznie zapraszamy 

na spotkanie Róż Różańcowych.  

dla Żydów i pogan, w którym dla jednych i dru-

gich dostępny jest Chrystus, w którym Bóg pojed-

nał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grze-

chów. Gdy więc Apostoł Narodów apeluje do Ko-

ryntian: Pojednajcie się z Bogiem! ma na myśli nie 

tyle „załatwienie sprawy po kryjomu i na osobno-

ści”, ile dołączenie do jednej rodziny: kościelnej 

wspólnoty wiary i obyczajów. 

Komentarz do Ewangelii 

Po skomentowaniu dotychczasowych czytań, 

znamy już proponowaną wymowę dzisiejszej 

Ewangelii. Pragnieniem Boga, symbolizowanego 

przez ojca, jest jedność synów i braci – ta pionowa 

(ze sobą) i ta pozioma (między nimi). Drogą i zasa-

dą tej podwójnej jedności jest Jego miłość, którą 

ogarnia obu w równej mierze, choć każdy z nich 

przechodzi właściwą sobie historię zbawienia. Dla 

Izraela, symbolizowanego przez starszego syna i 

brata, trudnością na tej drodze okazuje się surowa 

i legalistyczna praworządność (kultyczna i moral-

na), która wyklucza miłosierdzie wobec pogan; 

dla pogan zaś, symbolizowanych przez młodszego 

syna i brata, niełatwe jest przyjęcie własnej grzesz-

ności (bałwochwalczej i obyczajowej), domaga-

jące się sprawiedliwego oddania Bogu tego, co 

Mu się po prostu należy, na wzór żydowskiej po-

bożności. Lecz Bóg Ojciec niezmordowanie zapra-

sza do stołu tego ostatniego (W owym czasie przy-

bliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby Go słuchać… „Ten przyjmuje grzeszników i 

jada z nimi!”), i wychodzi naprzeciw temu pierw-

szemu („Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i 

wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było 

weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”). I 

tak, wszystko sprowadza się do przyjęcia lub od-

rzucenia oferowanej miłości… Podobnie w na-

szym życiu duchowym: ilekroć rozpanoszy się w 

nim żydowska pyszna samowystarczalność albo 

pogańskie bagatelizowanie grzechu pierworod-

nego, tylekroć musimy wrócić do źródła – Bożego 

ojcowskiego zamysłu usynowienia nas w Jezusie 

mocą Ducha Świętego. 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Błażeja Węgrzyna 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

March 27, 2022 

Saturday, April 2 

4:00 pm Jim Mapes 

Sunday, March 27 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Mary Zukowski 

12:00 pm Piotr Psuja 

 
Parafia Świętej Rozalii 

REKOLEKCJE 

WIELKOPOSTNE 

O. TYMOTEUSZ TARNACKI, OSPPE 

Niedziela  27 Marca  9:00 am  12:00 pm 

Poniedzialek  28 Marca  7:00 pm 

Wtorek  29 Marca  7:00 pm 

Spowiedź Wielkopostna 

Wtorek 29 marca  5:00 pm - 7:00 pm 

www.saintrosalie.org 



 
 
 
 
 
 

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 Libiszewski, 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 

ANNOUNCMENTS 
Next Sunday, April 3, our second collection will be designated towards the Building 

Fund. Thank you for your generosity! 

Our second collection on Palm Sunday, April 10, will be designated towards purchase 

of flowers for Easter. 

Throughout the entire Season of Lent the rule of abstinence from meat on Fridays is 

binding upon Catholics aged 14 and onwards. During this time, we are also called to 

seek the Lord in prayer by reading Sacred Scripture; we serve by giving alms; and we 

practice self-control through fasting. We are called not only to abstain from luxuries 

during Lent, but to a true inner conversion of heart as we seek to follow Christ’s will 

more faithfully. We recall the waters of baptism in which we were also baptized into 

Christ’s death, died to sin and evil, and began new life in Christ. 

To ensure diligent and dignified preparation for the joyful celebration of our Lord's 

Resurrection, we invite our parishioners and guests to participate in the Stations of the 

Cross every Friday at 5:00 pm. Stations of the Cross in Polish will be held every Friday 

at 6:30 pm.  

Our Lenten confession will take place Tuesday, March 29, 2022 from 5:00 pm until 7:00 

pm. 

Pauline Fathers together with the Brothers of the Neocatechumenal Way would 

like to invite you to the Morning Prayer “The Office of the Hours” through the en-

tire Season of Lent, Monday through Friday 5:30 am to 6:30 am. 
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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.


