


 
 
 
 

 

Monday, May 30 - Memorial Day 

7:30 am - For all Parishioners 

7:00 pm † Anna Hanek- o łaskę nieba 
Tuesday, May 31 - The Visitation of the Blessed Virgin Mary 

7:30 am † Józefa & Ludwik Pająk 

7:00 pm † Anna i Jan Hanek 
Wednesday, June 1- St. Justin, Martyr 

7:30 am † Timoteo Delicana 
Thursday, June 2 - Ss. Marcellinus and Peter, Martyrs; First Thursday 

7:30 am † Maria Mieczykowska & her son Stanisław  

7:00 pm – O zdrowie dla Emila 
Friday, June 3 - St. Charles Lwanga and Companions, Martyrs;  

                 First Friday 

7:30 am – Thanksgiving to Almighty God and blessed Virgin Mary  

                  with a request for a good health of body and soul  

                  for the Ras family 

7:00 pm † Maria i Stanisław Gofron 

Saturday, June 4 - First Saturday; 

7:30 am † Maria Ricchio 

4:00 pm † Norbert Pabich- from and family 
Sunday, June 5 - Pentacost Sunday  

9:00 am † Franciszek Rypel- o szczęście wieczne 

               † Irena Urban- na pamiątkę imienin 

               † Stanisława Janowska 

               † Antoni, Regina Babinski 

               † Jerzy Birenat- w 10 rocznicę śmierci, o radość wieczną 

10:30 am † Bienvenido Arquiza, James Budzban 

12:00 pm † O szczęście wieczne dla Anny Ornat 

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. 

PARISH ANNOUNCMENTS 

Next Sunday, June 5, our second collection will be designated towards the 

Building Fund. Thank you for your generosity! 

Our intention calendar is currently open until the end of September. Please 

stop by our office to order your Mass intentions.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W przyszłym tygodniu druga taca przeznaczona będzie na Fundusz Remon-

towy naszej Parafii. Dziękujemy za Waszą hojność!  

W tym tygodniu 2 czerwca, przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu odbędzie się od 6:00 pm do 7:00 pm, po czym 

zostanie odprawiona Msza Święta.  

W Pierwszy Piątek miesiąca, 3 czerwca, zapraszamy na Adorację 

Najświętszego Sakramentu w godzinach 6:00 pm-7:00 pm. Spowiedź rozpocz-

nie się o godzinie 5:30 pm po czym o godzinie 7:00 zostanie odprawiona 

Msza Święta. 

Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi w przyszłą niedzielę 5 czerwca po 

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

Różańcowych.  

Księga intencji jest otwarta do końca września. Aby zamówić intencje prosi-

my o kontakt z biurem parafialnym w godzinach jego pracy. 



WEEKLY COLLECTION 

Sunday May 22, 2022 …. $ 4480.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Acts 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd,  

                   6-7ab; Jn 16:29-33 

Tuesday: Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16;  

 Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Lk 1:39-56 

Wednesday: Acts 20:28-38; Ps 68:29-30, 33-36ab;  

 Jn 17:11b-19 

Thursday: Acts 22:30; 23:6-11; Ps 16:1-2a, 5,  

                    7-11; Jn 17:20-26 

Friday: Acts 25:13b-21; Ps 103:1-2, 11-12,  

                    19-20ab;  Jn 21:15-19 

Saturday: Acts 28:16-20, 30-31: Ps 11:4, 5, 7;  

 Jn 21:20-25 

Sunday: Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b  

                    Or Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5; Ps 104:1-2,  

                    24, 35, 27-30; Rom 8:22-27; Jn 7:37-39 

 Day: Acts 2:1-11; Ps 104:1, 24, 29-31,  

                    34; 1 Cor 12:3b-7, 12-13 or  

                    Rom 8:8-17; Jn 20:19-23 or  

                    Jn 14:15-16, 23b-26 

SENT FORTH 

 Today we celebrate Jesus’ return to 

heaven. If we struggle to know how to feel 

about this event, we take our cue from Jesus’ 

disciples. These disciples are first-hand witnesses 

to the Ascension, returning afterword to Jerusa-

lem, where “they were continually in the temple 

praising God.” Long-time companions of the 

Lord, they surely feel the pain of physical sepa-

ration from Jesus. Yet they praise God continu-

ally. They accept God’s plan, looking forward to 

the day when Christ will come again. As our 

reading from Hebrews affirms, Christ will return 

to “bring salvation to those who eagerly await 

him.” This Good News is almost too much to 

take in; the Acts of the Apostles explains that an 

angel has to wake the disciples from their stu-

por, reminding them to start the Lord’s work. To-

day’s readings are our own angel, sending us 

forth in joyful hope. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Jesus tells the disciples that they 

will be witnesses to the ends of the earth (Acts 

1:1-11). 

Psalm — God mounts his throne to shouts of joy: 

a blare of trumpets for the Lord (Psalm 47). 

Second Reading — God seated Jesus at his 

right hand in the heavens (Ephesians 1:17-23) or 

Hebrews 9:24-28; 10:19-23. 

Gospel — As Jesus blessed his disciples he part-

ed from them and was taken up to heaven 

(Luke 24:46-53).  

The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary 

for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in 

the Liturgy Corporation. All rights reserved  

The Ascension of the Lord 

May 29, 2022 

God mounts his throne amid shouts of joy;  

 the LORD, amid trumpet blasts. 

— Psalm 47:6 

PRAYER OF THE WEEK 

The Ascension of the Lord 

At the Mass during the Day 

Gladden us with holy joys, almighty God, 

and make us rejoice with devout thanksgiving, 

for the Ascension of Christ your Son 

is our exaltation, 

and, where the Head has gone before in glory, 

the Body is called to follow in hope. 

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: 

Why is the Ascension a cause for joy? 

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 

Święty Łukasz na początku drugiej części swojego dzieła opisuje Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Jednak zanim następuje opis tego wydarzenia, przywołuje jeszcze słowa, które padają z ust Jezusa, 

wskazujące, że Panem czasu jest Bóg. Autor Dziejów mówi nam też o obietnicy danej uczniom przez 

Jezusa, o obietnicy Ducha Bożego, który na nich zstąpi i da im moc, by głosili Dobrą Nowinę po 

krańce świata. Tę obietnicę znajdujemy też w innych miejscach, również w Starym Testamencie w 

Księdze Joela: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze proroko-

wać będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i 

niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach (Jl 3,1-2). 

Chciałabym jednak zwrócić uwagę na inny fragment z przywołanej perykopy. Na samym początku 

czytamy, że Jezus „czynił i nauczał”. Wiemy, że ciągnęły za Nim tłumy, by tylko posłuchać Jego na-

uki, wiemy, że zdumiewali się tą nauką. Zarówno uczniowie, jak i inni słuchacze, nazywali Go Nau-

czycielem, podziwiali, darzyli zaufaniem, pragnęli czułości, która z Jego słów emanowała. Z ewan-

gelicznych zapisów wiemy jednak też, że Jezus odchodził na pustynię, by porozmawiać z Ojcem, by 

pobyć z Nim sam na sam. Dla nas, Jego uczniów, są to bardzo wyraźne i konkretne wskazówki, jak 

mamy żyć i co mamy czynić, by nieść dalej Dobrą Nowinę. Św. Jan Maria Vianney powiedział: Nie 

mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak by pytać zaczęli. Realizował tę Jezusową drogę 

przez całe swoje życie, doświadczając również, na pewnym jego etapie, odrzucenia. 

Chrystus posyła swoich, posyła nas na cały świat, jak Ojciec posłał Jego i dlatego daje nam Ducha, 

który uzdalnia do dawania świadectwa, do wypełnienia otrzymanego nakazu głoszenia Królestwa 

Bożego. Czy podejmuję to zadanie? 

Komentarz do psalmu 

Przywołany dzisiaj psalm jest hymnem na cześć Pana, władcy wszechświata i dziejów - Bóg jest Kró-

lem całej ziemi (…) Bóg króluje nad narodami (w. 8-9). Ale ten Bóg, który jest Panem, poddaje nam 

te narody (w. 4) i daje moc panowania nad nimi w Jego imię. Ta królewska władza Boga w pełni na 

ziemi urzeczywistniła się w Jezusie Chrystusie i w Nim objęła wszystkie narody. Jezus zaś, przekazał ją 

swoim uczniom, czyniąc każdego z nas swoim apostołem Dobrej Nowiny. 

Komentarz do drugiego czytania 

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa (Hbr 10,19) i da-

lej: bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę (Hbr 10,23b) – te słowa zapisane przez Autora 

Listu do Hebrajczyków są dla nas swoistym testamentem, są obietnicą samego Boga a więc są 

pewnikiem, bo Bóg nie cofa swoich obietnic, a tym bardziej tej przypieczętowanej krwią Syna Boże-

go, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w 1 Liście św. Jana, jest On Kapłanem a jednocześnie 

„ofiarą przebłagalną” składaną za grzechy całego świata (1 J 2,2). Jest Tym, który za nami się wsta-

wia i dokonuje za nas zadośćuczynienia, który w pełni objawi się przy końcu naszego życia, ofiaro-

wując nam swoje miłosierdzie. Osądzi jednak też tych, którzy Bożą miłość i Boże przebaczenie świa-

domie odrzucą. Dar Bożego miłosierdzia nie zwalnia nas z tego, byśmy dążyli do tego, by być czy-

stymi i nieskalanymi, byśmy czerpali ze studni Bożej miłości i umocnieni tą miłością czynili wokół sie-

bie dobro. Odpowiadając w życiu na ewangeliczne wezwanie do doskonałości, jak Bóg jest dosko-

nały, wypełniamy powołanie do wzrastania w miłości, do usuwania wszelakich śladów przywiązania 

do zła, do oczyszczania swojej duszy, myśli i ciała z tego co nieczyste, nie-Boże. W konstytucji 

„Lumen gentium” czytamy: A ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy, w myśl upomnienia 

Pańskiego, czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywo-

ta, zasłużyli wejść razem z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych, i aby nie ka-

zano nam jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie  

Ciąg dalszy na następnej stronie 

http://bractwoslowa.pl/


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

June 5, 2022 

Saturday, June 4 

4:00 pm Karen Pabich 

Sunday, June 5 

9:00 am Katarzyna Torres 

10:30 am Mary Zukowski 

12:00 pm Karolina Zelazko 

„będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Albowiem 

zanim panować będziemy z Chrystusem peł-

nym chwały, wszyscy staniemy „przed trybuna-

łem Chrystusowym, aby każdy zdał sprawę z 

czynów dokonanych w ciele, dobrych i złych”, i 

na końcu świata „ci, którzy dobrze czynili, wyjdą 

na zmartwychwstanie życia, a którzy źle czynili, 

na zmartwychwstanie sądu (LG 48). 

Komentarz do Ewangelii 

Wspominając Wniebowstąpienie Jezusa nie 

możemy zapominać, że choć nie jest On już 

obecny między nami w taki sposób, jak to miało 

miejsce, gdy chodził drogami Palestyny, to po-

został w najcenniejszych darach, jakimi są Eu-

charystia i Jego Słowo. Są to te przestrzenie na-

szego ziemskiego życia, w których możemy spo-

tkać się z Nim każdego dnia. Czy korzystamy z 

tego daru należycie? Czy karmimy się Jego sło-

wem i Ciałem? Te dary są drogą, która prowa-

dzi nas ku wieczności, ku wypełnieniu się obiet-

nicy, że Jezus poprzedził nas w drodze do Ojca. 

Papież św. Grzegorz Wielki pisał: „Toteż, najdrożsi 

bracia, tam winniśmy za Nim dążyć sercem, do-

kąd, jak wierzymy, ciałem wstąpił. […] Choć 

jeszcze duchem miotają zamieszki, jak kotwicę 

swej nadziei zarzućcie w wiecznej Ojczyźnie, 

umacniając swego ducha w prawdziwej świa-

tłości. Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do nie-

ba” (In Evangelium, Homilia XXIX). Święto Wnie-

bowstąpienia jest dla nas swoistym wezwaniem 

do pokuty i naprawy swojego życia, do zarzuce-

nia kotwicy w wieczności, do której jesteśmy po-

wołani. Jest też oczekiwaniem na obiecanego 

Ducha, który uzdolni nas do podjęcia zaprosze-

nia bycia uczniem i odpowiedzi na wezwanie 

Pana: „Oto ja, poślij mnie”. 

Komentarze zostały przygotowane przez Joannę Człapską 

SPOTKANIE NA MODLITWIE 

Ewangeliczna opowieść o wniebowstąpieniu koń-

czy się niezwykłym stwierdzeniem: Przebywali cią-

gle w świątyni i wielbili Boga. Widać wyraźnie, że 

dla apostołów odejście Jezusa Chrystusa do nie-

ba nie tylko nie stanowiło zerwania z Nim kontak-

tu, lecz jeszcze pogłębiło go. Uznali, że jest on 

wciąż możliwy, jeśli oddadzą się modlitwie. Ten, do 

którego dotąd zwracali się bezpośrednio, patrząc 

Mu w oczy, słuchając Jego głosu, Ten sam był dla 

nich równie dostępny i bliski, gdy podejmowali 

modlitwę w świątyni. Możemy uczyć się od apo-

stołów tej pewności, że kontakt z Bogiem jest teraz 

jeszcze głębszy niż wtedy, gdy niewielka i wyjątko-

wa garstka ludzi mogła towarzyszyć Mu w Jego 

ziemskiej wędrówce. Wniebowstąpienie nie zmie-

niło nic w relacji między Bogiem a człowiekiem. 

Choć chcielibyśmy mieć Boga na wyciągnięcie 

ręki, to jednak wierzymy mocno, że w duchu mo-

żemy przenieść się z naszych ziemskich świątyń do 

niebiańskiego Jeruzalem, w którym na nas czeka. 

To stać się może tylko w Kościele, tylko przez po-

sługę Kościoła, tylko w duchu Kościoła. 

Panie Jezu Chryste, wychodzę dziś poza miasto 

mojej codzienności, poza obszar moich zwyczaj-

nych spraw, by spojrzeć w niebo i na nowo nawią-

zać z Tobą głęboką relację. 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 



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.

$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.


