


 
 
 
 

 

 

Monday, May 9 - St. Athanasius, Bishop and Doctor of the Church 

7:30 am - For all Parishioners 

7:00 pm † Anna i Stanislaw Mucek 
Tuesday, May 10 - St. Damien de Veuster, Priest;  

                  St. John of Avila, Doctor of the Church 

7:30 am – God’s blessing and protection of Blessed Virgin Mary  

                  upon Daniel Jarosz on his 31st birthday 

7:00 pm † Za dusze w czyśćcu cierpiące 
Wednesday, May 11  

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

                  Krystyna Radwan 

7:00 pm † Anna Hanek 
Thursday, May 12 - Ss. Nereus and Achilleus, Martyrs;  

                 St. Pancras, Martyr 

7:30 am † Maria Mieczykowska & her son Stanisław 

7:00 pm † Regina Kaniewski 
Friday, May 13 - Our Lady of Fatima  

7:30 am † Repose of the soul of Paul Langner 

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

Saturday, May 14 - St. Matthias, Apostle 

7:30 am – God’s blessing and protection of the Blessed Virgin Mary 

                  upon Lucas on his birthday 

4:00 pm † Nelson DeLaCross 
Sunday, May 15 – Fifth Sunday of Easter 

9:00 am – O opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo w pierw 

                  szą rocznicę przyjęcia Komunii Świętej przez uczniów  

                  Polskiej Szkoły im. Generała Kazimierza Pułaskiego 

               - O powrót do Boga i do Kościoła dla dzieci 

               † Czesława Klimek- o szczęście wieczne 

               † Aniela Pałka- w 6 rocznicę śmierci 

               † Anna Brożek– w rocznicę śmierci 

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

                   Joana and her family 

12:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanleya w  

                   dniu imienin 
  

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 May 1, 2022 …. $ 4142.00 

Building Fund ………..…. $1970.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR 

YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS 

YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; 43:3, 4;  

                   Jn 10:1-10 

Tuesday: Acts 11:19-26; Ps 87:1b-7; Jn 10:22-30 

Wednesday: Acts 12:24 — 13:5a; Ps 67:2-3, 5-6, 

                    8; Jn 12:44-50 

Thursday: Acts 13:13-25; Ps 89:2-3, 21-22, 25, 27;  

 Jn 13:16-20 

Friday: Acts 13:26-33; Ps 2:6-11ab; Jn 14:1-6 

Saturday: Acts 1:15-17; Ps 113:1-8; Jn 15:9-17 

Sunday: Acts 14:21-27; Ps 145:8-13; Rv 21:1-5a;  

 Jn 13:31-33a, 34-35 

A FORETASTE OF PARADISE 

 Throughout Easter Time, the Church re-

joices with Jesus, risen from the dead. Our read-

ings on this Fourth Sunday of Easter celebrate 

our instinct to come together in joy, worshiping 

in church. While private prayer nourishes our in-

dividual relationship with the Lord, community 

prayer is a foretaste of paradise. The book of 

Revelation depicts a “great multitude” worship-

ing God “day and night in his temple.” Our 

churches on Easter Sunday often reflect this 

happy multitude, filling the pews to bursting. 

Four Sundays into the festive season, we are en-

couraged to keep praising God together. In the 

Acts of the Apostles, Paul and Barnabas 

demonstrate their instinct to worship with their 

faith community each Sabbath, dutifully taking 

their seats in the synagogue. In the Gospel, Je-

sus calls us his sheep and reminds us why com-

ing together as a flock is so important: uniting in 

community, we imitate the unity of God. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — The Jews angrily reject Paul and 

Barnabas’ preaching. They then turn their ener-

gies to the Gentiles (Acts 13:14, 43-52). 

Psalm — We are his people, the sheep of his 

flock (Psalm 100). 

Second Reading — John envisions a great white

-robed multitude standing before the throne 

and before the Lamb. (Revelation 7:9, 14b-17). 

Gospel — My sheep hear my voice; they follow 

me. I give them eternal life (John 10:27-30). 

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. 

 

Fourth Sunday of Easter 

May 8, 2022 

“I have made you a light to the Gentiles,  

that you may be an instrument of salvation  

to the ends of the earth.” 

— Acts 13:47b 

PRAYER OF THE WEEK 

Fourth Sunday of Easter 

Almighty ever-living God, 

lead us to a share in the joys of heaven, 

so that the humble flock may reach 

where the brave Shepherd has gone before. 

Who lives and reigns with you  

in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 
 

Reflection question: 

How can I listen more closely to the voice of the 

Good Shepherd? 

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. 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Nie zaszkodzi przypominać sobie, choćby nawet „do znużenia”, że niezależnie od okresu liturgicznego w nie-

dziele pierwsze czytanie i psalm są zawsze w jakiś sposób dopasowane do Ewangelii (z drugim czytaniem by-

wa różnie, choć w okresie wielkanocnym tematycznie współgra on z pozostałymi tekstami). Świadomi tej rela-

cji, wnet pojmiemy ciągłość między dzisiejszym ustępem czwartej Ewangelii a urywkiem z Dziejów Apostolskich: 

jak Syn Boży wcielił się najpierw w narodzie żydowskim i działał najpierw pośród Żydów – choć równocześnie 

raz za razem ujawniał, że ma zamiar swoim wcieleniem objąć wszystkich ludzi w jedności mistycznego Ciała 

Kościoła – tak nawróceni z judaizmu Paweł i Barnaba deklarują: Należało głosić słowo Boże najpierw wam (= 

Żydom)! Podobnie, jak Jezus został przez Żydów odrzucony, tak Paweł i Barnaba (oraz inni Apostołowie i ucz-

niowie) doświadczają z ich strony zazdrości, bluźnierstw i prześladowań. Nie zmienia to faktu, iż „Kościół, Lud 

Boży Nowego Przymierza, zgłębiając swoją tajemnicę, odkrywa swoją więź z narodem żydowskim, do którego 

przodków Pan Bóg przemawiał. W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już od-

powiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu. (…) Ponadto, gdy rozważa się przyszłość, lud Boży Stare-

go Przymierza i nowy Lud Boży dążą do analogicznych celów: oczekują przyjścia (lub powrotu) Mesjasza. 

Oczekiwanie jednak z jednej strony dotyczy powrotu Mesjasza, który umarł i zmartwychwstał, został uznany za 

Pana i Syna Bożego, a z drugiej – przyjścia Mesjasza, którego rysy pozostają ukryte, na końcu czasów; oczeki-

wanie to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa Jezusa” (KKK 839n). Reflektując nad 

dzisiejszymi czytaniami, warto więc wzbudzić w sobie ból i pokorę wobec paradoksu naszych relacji z Żydami: 

z jednej strony, jak wskazują Dzieje Apostolskie, to m.in. właśnie z powodu żydowskiego sprzeciwu Dobra Nowi-

na dotarła do pogan (czyli także na nasze, słowiańskie tereny); z drugiej strony, jak poucza Katechizm, posta-

wa Żydów jest swego rodzaju „zatrzymaniem się w pół drogi”: jakkolwiek jest już „odpowiedzią na Objawienie 

Boże”, pozostaje też wciąż „dramatem niewiedzy lub nieuznawania Jezusa Chrystusa”. 

Komentarz do psalmu 

Dla modlących się dzisiejszym utworem chrześcijan jest potrójnie oczywiste, że obliczem Pana jest człowie-

czeństwo Jezusa (wręcz Jego ludzka twarz); że to Chrystus jest Dobrym Pasterzem owiec z Pańskiego pastwi-

ska; że to On także jest właściwą świątynną bramą – czy to w znaczeniu jedyności Jego kapłańskiego pośred-

nictwa (por. J 10, 7-9, gdy mówi On: „Ja jestem Bramą owiec”), czy to w znaczeniu nowości świątyni Jego cia-

ła: tego fizycznego (= osobistego i pojedynczego), które zostało złożone w ofierze, i tego mistycznego (= ko-

ścielnego i zbiorowego), które owoce tej ofiary sakramentalnie aplikuje naszym duszom. Podsumowując, dla 

chrześcijan jest oczywiste, że pierwszorzędnym motywem chwalenia i błogosławienia imienia Pana jest dar 

Jego wcielonego Syna. Jednakże, dla nienawróconych wciąż Żydów ten sam utwór okaże się niemalże po-

trójną skargą: „oblicze Pana” pozostaje dla nich tylko figurą literacką, bo Boga nie sposób przedstawić (por. 

Wj 20, 4n; Pwt 5, 8-10); to oni, Żydzi, byli, są i będą wyłączną własnością Pana; brama ich jerozolimskiej świątyni 

została zniszczona w 70 roku wraz z resztą budynku – kult ustał, ostała się zaledwie „ściana płaczu”. Wycho-

dząc od tych diametralnie różnych podejść względem tego samego biblijnego utworu, warto przypomnieć 

sobie, że natchnienie Pisma Świętego to nie tylko sprawa przeszłości (= jak powstało), ale bardziej nawet kwe-

stia teraźniejszości (= jak się je czyta): „Pismo święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym Du-

chu, w jakim zostało napisane. (…) Aby słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chry-

stus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy «rozumieli Pisma» (Łk 

24,45)” (zob. KKK 111 i 108). 

Komentarz do drugiego czytania 

Odczytajmy fragment Apokalipsy przez dwojaki i niesprzeczny pryzmat. Najpierw przez pryzmat przyszłości, 

który zapewne narzuca nam się samoistnie; wizja św. Jana – wielki tłum z każdego narodu i wszystkich pokoleń 

stojący przed Barankiem w białych szatach i z palmami – byłaby tutaj obrazem historii zbawienia ostatecznie 

zrealizowanej w akcie powszechnego zmartwychwstania. Po wtóre zaś, zinterpretujmy tę samą wizję przez pry-

zmat teraźniejszości (co może nas nieco zaintrygować); wówczas, ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 

opłukali swe szaty we krwi Baranka, to bieżący, choć mistyczny, obraz Kościoła, nie bez kosztów opowiadają-

cego się po stronie Chrystusa i odnawiającego się Jego sakramentami, czerpiącymi swą owocność z Jego 

paschalnej ofiary. Tak, Zasiadający na tronie (= Bóg Ojciec) już rozciągnął namiot nad nami! „Namiotem” tym 

Ciąg dalszy na następnej stronie 

http://bractwoslowa.pl/


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

May 15, 2022 

Saturday, May 14 

4:00 pm Jim Mapes 

Sunday, May 15 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Mary Zukowski 

12:00 pm Karolina Zelazko 

bowiem – w Janowej Ewangelii przetłumaczonym 

przez „zamieszkiwanie” (por. J 1, 14) – jest przecież 

wcielenie Jezusa, które stało się instrumentem i na-

rzędziem naszego zbawienia, a teraz rozciąga się na 

cały Kościół (jako zbiorowe człowieczeństwo Chry-

stusa). Tak, Baranek już nas pasie, już prowadzi nas 

do źródeł wód życia, przez co nie porazi nas słońce 

ani żaden upał! To całkiem sycąca perspektywa, 

nieprawdaż? 

Komentarz do Ewangelii 

W rozpoczętym dziś tygodniu będzie nam nadal co-

dziennie towarzyszyła Ewangelia św. Jana, choć już 

nie w takim porządku, jak dotychczas (gdy czytali-

śmy kolejne, bezpośrednio następujące po sobie, 

perykopy). Proponuję, by tej lekturze nadać pewien 

klucz, mianowicie, każdorazowo zastanowić się, co 

dany urywek mówi w ogóle o naszej wierze. By zrozu-

mieć dzisiejszy, króciutki ustęp, wypada sięgnąć do 

wcześniejszego rozdziału, który opowiada o uzdro-

wieniu przez Jezusa człowieka w sposób niezawinio-

ny niewidomego od urodzenia (zob. J 9, 1-7), co po-

służyło Mu do wskazania na toczącą ludzi jeszcze 

gorszą, duchową i tym razem zawinioną już ślepotę: 

„Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przepro-

wadzić sąd (albo: «wprowadzić podział»), aby ci, 

którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się 

niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy 

z Nim byli i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewi-

domi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli 

niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ 

mówicie: ‘Widzimy’, grzech wasz trwa nadal” (J 9, 39

-41). Następnie, Jezus wygłosił mowę, w której po-

równał siebie do Dobrego Pasterza (zob. J 10, 1-18) i 

która, niestety, wywołała Jego ponowne odrzucenie 

(zob. J 10, 19-24), na co Jezus odpowiedział ripostą: 

„Nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec…” (J 

10, 26) – ciąg dalszy tej riposty to właśnie dzisiejszy 

fragment Ewangelii. Przekonujemy się więc, że gdy-

byśmy nie poznali wpierw jego poprzedzającego 

kontekstu, stracilibyśmy jego polemiczną wymowę. 

Tymczasem, być „owcą” należącą do Dobrego Pa-

sterza – posłuszną („Moje owce idą za Mną…)”, zba-

wioną („Ja daję moim owcom życie wieczne…”) i 

bezpieczną („Moje owce nie zginą na wieki i nikt ich 

nie wyrwie z mojej ręki ani z ręki mego Ojca”) – ozna-

cza zarazem stanąć w opozycji do świata; albo-

wiem, choć właśnie to ten „świat tak Bóg umiłował, 

że dał swojego Syna” (por. J 3, 16), to jednak, mimo 

to, ten sam „świat Syna nie poznał” (zob. J 1, 10). 

Dobry Pasterz nie wychowuje nas zatem „pod klo-

szem”, tylko na „poligonie”; nie trzyma nas w 

„oblężonej twierdzy”, lecz posyła na „front”. To 

pierwszy rys naszej wiary: kontrkulturowość. 

 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Błażeja Węgrzyna 



TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA 

Słowa dzisiejszej Ewangelii mają bardzo konkretny 

kontekst. Jezus wypowiedział je w portyku Salomo-

na, w świątyni jerozolimskiej, w bardzo szczegól-

nym czasie, a mianowicie podczas święta poświę-

cenia świątyni. Był to moment, w którym otaczają-

cy Go Żydzi bardzo wyraźnie zażądali, aby ujawnił 

prawdę o sobie, aby wyznał, że jest Mesjaszem. W 

odpowiedzi usłyszeli te niezwykłe słowa, w których 

mieli odkryć, że powołanie mesjańskie oznacza 

dla Jezusa wejście w żywą relację z każdym z nas: 

Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam. Wyraźnie 

widać tu dynamikę dialogu, dwustronną relację, 

zaangażowanie. Pasterz zna owce, a one są Mu 

posłuszne. Jest to relacja miłości, wzajemnej na 

siebie wrażliwości, relacja wzajemnego zaufania. 

Dla Jezusa misja mesjańska oznacza zapewnienie 

każdemu człowiekowi owego bezpieczeństwa, 

które jest tożsamością chrześcijanina. 

Panie Jezu Chryste, bardzo uspokaja mnie to za-

pewnienie, że nikt mnie nie wyrwie z Twojej ręki. 

Trzymaj mnie mocno, nawet gdy się wyrywam. Ty 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022 o. Michał Legan 

OSPPE Edycja Świętego Pawła 



 
 
 
 
 
 

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 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Z tyłu kościoła zostały wyłożone kopertki na Dzień Matki. Na kopercie 

prosimy wypisać imię żyjącej lub zmarłej matki i wrzucić do koszyka z 

kolektą. Będziemy modlić się w ich intencjach przez cały miesiąc Maj.  

Przez cały miesiąc Maj codziennie od poniedziałku do piątku o godzi-

nie 6:30 pm odprawiane będzie Nabożeństwo Majowe w naszym ko-

ściele. Bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się Msza Święta. W 

niedzielę Nabożeństwo Majowe sprawowane będzie bezpośrednio 

po Mszy Świętej o godz. 12:00pm.  

PARISH ANNOUNCMENTS 

Mother’s Day envelopes can be found in the back of the church. We 

kindly ask that you write on the envelope name of your living or de-

ceased mother. Please return those envelopes prior to Mother’s Day 

either in the collection basket or at the office during the week. Paul-

ine Fathers will be praying in those intentions during the whole month 

of May. 
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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.


