
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Stanislaus Bishop & Martyr Parish 

 

   January 19, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

PARISH OFFICE 

BIURO PARAFIALNE 

OFICINA PARROQUIAL 

 

5352 W. Belden Ave., Chicago, IL 60639 

OFFICE HOURS  -   HORARIO DE OFICINA 

Monday— Friday Lunes—Viernes 

9 AM—1 PM (Español/Ingles) 

3:30PM—8PM (Polish/English) 

Closed/Cerrada (1-3:30pm) 

 

 (773) 237-5800 Fax (773) 237-7029 

ststansbm@protonmail.com  

www.ststansbm.org  

English Mass Schedule 

 

Saturday: Anticipated 5:00 PM  

Sunday:  9:00 AM 

Weekday Masses:           Tuesday & Thursday: 7:00 AM  

 

Holy Day Masses: 7:00 AM, 6:00 PM 

 

Please call the rectory office to arrange Communion 

visitation,  Emergency sick calls are answered at all hours. 

Msze Święte w Języku Polskim 

Msza Św. w Sobotę:  7:30 AM 

Msze Św. w Niedziele: 7:30 AM, 10:30 AM 

Msza Św. wTygodniu: Środa , Piątek i Sobota 7:30 AM 

Święta Obowiązkowe:  8:00 AM, 7:00 PM 

Pierwszy Piątek: 7:00 PM 

Nowenna do M. B. N. Pomocy w każdą środę:            8:00 AM 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek:     8:00 AM 

 

 Komunia Św. i spowiedź dla chorych, proszę dzwonić po 

księdza  na  plebanię. 

Misa Dominical 

 

Domingo:   1:30 PM 

Favor de llamar la rectoria si necesita una visita a la casa por  

enfermedad  o communion.  

Sacraments 

Confessions 

Saturday from 4:30 PM to 5:00 PM 

& by appointment   

Baptisms 

Second Sunday in Polish ,  Third Sunday in English. 

Fourth Sunday in Spanish. Baptisms are held at  12 

P.M.  Please come to the rectory office to register for 

a Baptism at least two weeks before . 

Weddings 

One of the parties must be a registered parishioner for 

at least 6 months prior to making any arrangements.  

Sakramenty 

Spowiedź 

Sobota od 4:30 PM do 5:00 PM 

pierwszy piątek: 6:30 PM 

 oraz po wcześniejszym umówieniu  

Chrzty Święte 

W  drugą niedziele w języku polskim,  

w trzecią niedziele w języku angielskim  

o 12 po południu.   

Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 

 trzy  tygodnie przed planowaną datą chrztu. 

Śluby 

Należy zgłosić do biura parafialnego przynajmniej sześć  

miesięcy przed planowaną datą ślubu. 

Sacramentos 

 

Bautizos son el cuarto Domingo del mes. Para-

Preparacion Bautismal, Bodas, Quinceñeras, 

Presentaciones Favor de llamar la oficina para 

información. 

Parish Founded in 1893 

Under the Administration of  

The Congregation of the Resurrection 

Rev. Anthony Dziorek, C.R., Pastor 

Rev. Richard Balazs, C.R., Associate Pastor 
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MASS INTENTIONS FOR  FEBRUARY 2020 ARE  AVAILABLE 

Mass intentions are taken at the Rectory office. 

The offering for a weekday mass is $10.00  

and $20.00 for a Sunday/Holy Day Mass. 

Eucharistic Ministers 

Saturday, January 25, 2020 

  5:00 P.M. R. Bartkowicz, C. Kindahl 

Sunday, January 26, 2020 

  7:30 A.M. J. Jurczak 

  9:00 A.M. J. Dymitrowicz, J. Korba, D. Smentek 

  1:30 P.M. TBA 

Lectors   

Saturday, January 25, 2020   

   5:00 P.M. R. Bartkowicz, C. Kindahl 

Sunday, January 26, 2020 

   7:30 A.M. E. & J. Jurczak 

   9:00 A.M. J. Korba, D. Smentek 

 10:30 A.M. K. Olech, P. Janik 

   1:30 P.M. TBA 

OFFERING * TACA  

NIEDZIELNA* 

THANK YOU*BÓG 

ZAPŁAĆ*MAYORDOMIA 

 

  JANUARY 12, 2020 

 

 

Sunday/Holy Day Całkowita suma/Colecta:                            

Loose $910     Envelopes $2,415         $3,325 

     Organ Fund                                            $1,075       

 Vigils/Velas/świece                           $   225                                                    

Total                                                     $4,625 

Budgeted/Przewidywany budżet/ 

Presupuestado                                         $5,200 

 Deficit                                                      <$575> 

 

   SPECIAL DONATIONS 

OFIARY NA KOŚCIÓŁ/DONACIONES 

  

Mr&Mrs Czesław Niedzwiecki                         $60 

Mr&Mrs Casimir Kacprzak                               $50 

Ms Deborah L. Smentek                                  $50 

Mr&Mrs Leon L. Głowa                                    $50 

Ms Marianne Pavone                                       $50 

 

Church Contribution 2019 –Taxes 

 

 

Name _________________________________ 

 

   

Address ________________________________ 

 

               ________________________________ 

 

 

Envelope No. ________           _____ 

 

 

 

 Please fill out and drop off at the rectory office  

or drop in the church basket  

 at any of the Masses. 

Second Collection 

 

January 25 / 26, 2020 

 

Church in Latin America 

 

Segunda Colección 

26 de Enero de 2020 

Iglesia en América Latina 



2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME—YEAR A                                                                      CHICAGO, IL  

Second Sunday in Ordinary Time 

 

ANIMALS ARE LIKE PEOPLE 

 

      We probably know a person who is as stubborn as a mule, or 

as slippery as an eel, or as sly as a fox, or as cute as a bug's ear. 

We have heard of people who work like a horse or eat like a bird. 

So we should not be surprised when we hear John the Baptizer 

mention an animal when  he refers to Jesus. The gospel today 

(John 1:29-34) tells us, "When John caught sight of Jesus coming 

toward him, he exclaimed,  Look there! The Lamb of God . . . !'" 

The Gentle Lamb 

     Calling Jesus a lamb is saying a great deal about his character 

and his mission. A lamb is a gentle, quiet, peaceful little creature. 

A lamb does not bark and bite like a dog, does not scratch like a 

cat, does not kill like a tiger, does not stomp around like an 

elephant. A lamb is a nonviolent creature that hardly makes a 

sound when it is being led to slaughter.   

The Lion of God? 

     But wouldn't it be better to have a savior, a leader, who is not 

so meek and mild?  Wouldn't it say more to have Jesus called 

"The LION of God"--a lion ready to roar against evil, a lion 

prepared to attack and fight and be undisputed king of our global 

jungle? Wouldn't the Church be a lot stronger and safer if Jesus 

were the Lion of God instead of the Lamb of God? 

                        Jesus Makes a Choice 

    Evidently not. Jesus deliberately chooses the way of love, 

mercy, peace, and healing.  Jesus chooses the way of nonviolence 

to overcome the violence of sin and death. Jesus chooses to be the 

sacrificial lamb, bearing our infirmities, enduring our sufferings, 

being crushed for our sins (see Isaiah 53:4-5) so that he can take 

away the sin of the world. 

                      "Lamb of God . . . Grant Us Peace!" 

       At every Eucharist we repeat the words of John when we 

sing or pray, "Lamb of God,  you take away the sins of the world: 

have mercy on us." Saying those words and receiving the  Lamb 

of God become for us a powerful pledge to follow our Leader-

Lamb along the way of peace and nonviolence.  "Lamb of God, 

you take away the sins of the world: grant us peace. 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, January 18, 2020 

  7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

  5:00 P.M. † Zofia Zawalski                

Sunday, January 19 , 2020                         

  7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

                  † za ś.p. Elżbietę, Juliannę i Kazimierza Marciniak 

                  † za ś.p. Janinę, Aleksandra i Władysława  Balcerak 

                  † za ś.p. Jana, Krystynę, Konrada i Theresę Olender    

                  † za ś.p. Jerzego Pasławskiego 

                  † za ś.p. Stefana Wasiak 

                  † za ś.p. Genowefę i Jana Akonom  

                  † za ś.p. Alicję i Jerzego Zawadzkich 

  9:00 A.M. † Janina Zawadzka 

10:30 A.M. † za ś.p. Annę Dudzic 

                  † za ś.p. Józefę Łoboda 

                  † za ś.p. Staniława Szczepańskiego 

                   O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne 

                           łaski dla Anny Szczepańskiej 

  1:30 P.M. Para los feligreses de nuestra parroquia    

Monday, January 20, 2020                                      NO MASS                                        

Tuesday, January 21, 2020      

    7:00 A.M. Health and Birthday Blessings to grandchildren  

                        Gene Jr. & Samantha Walega  

                        int. Grandmother Dorothy Walega 

Wednesday, January 22, 2020                    

  7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

Thursday, January 23, 2020    

   7:00 A.M. Our Living and Deceased parishioners 

Friday, January 24, 2020                                                    

  7:30 A.M. † za ś.p. Gene Walega in t. Wife Dorothy, Children  

                                 and grandchildren 

Saturday, January 25, 2020             

   7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

   5:00 P.M. Health and Blessings for Fr. Richard Balazs, C.R. 

Sunday, January 26, 2020                 

  7:30 A.M.  Za żyjących i zmarłych parafian  

                  † za ś.p. Elżbietę Marciniak   

                  † za ś.p. Henryka Marciniak 

                  † za ś.p. Ryszarda Stolarskiego  

                  † za ś.p. Jadwigę Lipską  

                  † za ś.p. Jana Akonom 

                  † za ś.p.  Leontynę i Romana Rogóckich 

                  † za ś.p. Jana, Krystynę, Konrada i Theresę Olender 

  9:00 A.M. Our Living and Deceased parishioners 

10:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

  1:30 P.M. Para los feligreses de nuestra parroquia   

                    

 

John testified further, saying, “I saw the Spirit 

come down like a dove from heaven and remain 

upon him. I did not know him, but the one who 

sent me to baptize with water told me, ‘On 

whomever you see the Spirit come down and re-

main, he is the one who will baptize with the 

Holy Spirit.’ Now I have seen and testified that 

he is the Son of God.  

 John 1:32-34  

STEWARDSHIP PRAYER 

 

Lord God, You alone are the source of every  

good gift, of the vast array of our universe, and the 

mysters of each human life. We praise you  

and we thank you for your great power and 

 your tender, faithful love. 

 

Everything we are and everything we have is you gift, 

and after having created us you have given  

us into the keeping of Your Son, Jesus Christ. 

 

Fill our minds with His truth and our hearts with His love, 

that in His Spirit we may be bonded together into a 

community of faith, a parish family, a caring people. 

 

In the Name and Spirit of Jesus, we commit ourselves to 

be good stewards of the gifts entrusted to us, to share 

our time, our talent, our material gifts as an outward sign 

of the Treasure we hold in Jesus.   

Amen 
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Legion de Maria 

 

 

Jueves a la 5:00 pm 

en el sótano de  

la Iglesia 

II Niedziela Zwykła 

 

           Oglądaliśmy Jezusa narodzonego w Betlejem, 

wielbionego przez pasterzy i Mędrców, „lecz Ewangelia tej 

niedzieli jeszcze raz prowadzi nas nad brzegi Jordanu, gdzie 

po trzydziestu latach od narodzenia Chrystusa Jan Chrzciciel 

przygotowuje ludzi na Jego przyjście. I kiedy zobaczył Jezusa 

nadchodzącego ku niemu, rzekł: Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzechy świata (J 1,29). Przyzwyczailiśmy sie do słów 

Baranek Boży, a jednak pozostają one zawsze słowami 

cudownymi, tajemniczymi, słowami potężnymi”. „Ukazuje on 

w ten sposób, że Jezus jest równocześnie cierpiącym Sługą, 

który w milczeniu pozwala prowadzić się na zabicie (Iz 53,7) i 

niesie grzechy wielu, oraz barankiem paschalnym, symbolem 

odkupienia Izraela w czasie pierwszej Paschy (Wj 12,3-14)”. 

            Wyrażenie „Baranek Boży” często rozważali i 

komentowali teologowie i autorzy duchowni; chodzi o tytuł o 

bogatej treści teologicznej. Jest on próbą wyrażenia jezykiem 

ludzkim rzeczywistości wieloznacznej i nadprzyrodzonej. 

Inaczej mówiąc: jest jednym z wyrażeń ukutych przez Boga 

na wyrażenie czegoś ważnego o Sobie samym. 

 Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata – głosi Jan 

Chrzciciel; a tym grzechem świata jest wszelki grzech; grzech 

pierworodny, który Adam ściągnął na swoje potomstwo; i 

osobiste grzechy ludzi wszystkich czasów. Chrystus jest naszą 

nadzieją zbawienia. On sam jest mocnym wezwaniem do 

nadziei, gdyż przybył, by przebaczyć i leczyć rany grzechu. 

Codziennie przed udzieleniem Komunii świętej kapłani, 

ukazując samego Jezusa, wypowiadają słowa Jana 

Chrzciciela: Oto Baranek Boży ... Proroctwo Izajasza spełniło 

się już na Kalwarii i ponawia się w każdej Mszy świętej, jak 

to wspominamyw dzisiejszej modlitwie nad darami: ilekroć 

bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, spełnia się 

dzieło naszego Odkupienia. Kościół chce, byśmy dziękowali 

Panu za Jego poświęcenie się aż do śmierci dla naszego 

zbawienia i za to, że zechciał stać się pokarmem dla dusz 

naszych. 

             Od samego początku sztuka chrześcijańska 

przedstawiała Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka – w 

postaci Baranka Paschalnego. Stawiając Go często na Księdze 

Życia, ikonografia pragnie przypomnieć to, czego uczy nas 

wiara: to On gładzi grzechy świata, On został ofiarowany i 

posiada wszelką moc i mądrość; przed Nim – według 

widzenia z Apokalipsy – pada w geście uwielbienia 

dwudziestu czterech starców. On przewodniczu wielkiej 

Uczcie weselnej, przyjmuje Oblubienicę, oczyszcza swoją 

krwią błogosławionych... i jedynie On może otworzyć księgę 

o siedmiu pieczęciach: Początek i Koniec, Alfa i Omega, 

Odkupiciel pełen pokory i wszechmogący Sędzia, który ma 

oddać każdemu według jego uczynków. 

             Obyśmy także często przystępowali do źródła 

miłosierdzia Bożego, którym jest spowiedź. 

2º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Se ha terminado el ciclo de la Navidad  

y de repente nos encontramos con Jesús 

adulto y listo para iniciar su ministerio después 

de ser bautizado. Juan no nos narra directa-

mente el bautismo de Jesús. Por el contrario, 

él nos muestra lo que vio y da testimonio de 

ello. El primer testimonio es que Jesús es el 

Cordero de Dios y el portador del Espíritu 

Santo que quita el pecado del mundo. De tal 

manera, por medio del Cordero de Dios, 

tenemos la firme esperanza de que nuestros 

pecados sean perdonados y nuestra relación 

con Dios sea directa por la gracia de su amor. 

 

Juan también testifica que en el bautismo el 

Espíritu Santo desciende a Jesús. El es bauti-

zado con agua y con el Espíritu Santo. Jesús es 

el Hijo de Dios, figura evocada en Isaías 49. 

Como Siervo de Dios, Jesús tiene la misión de 

proclamar el poder salvador de Israel y de to-

das las naciones. ¿Cómo respondemos a la im-

agen de Jesús como el Cordero de Dios? 

¿Cómo es que el regalo del Espíritu Santo está 

relacionado a Jesús? Y por último, ¿alguna vez 

hemos pensado que Jesús es nuestro her-

mano? 

 

 Ojalá que seamos como Juan, que da  

testimonio de lo que ha visto y escuchado. 

Esto es lo que necesita nuestra Iglesia y la so-

ciedad actual: personas con ganas de ser testi-

gos de lo ueno y de la esperanza. Todos somos 

llamados a ser personas santas: San Pablo nos 

lo recuerda hoy. Entonces actuemos como 

tales. 

  

Druga Niedziela  

Zwykła - Rok A 



 

 W naszej parafii w każdą środę 

o godz. 8:00 rano odmawiana jest   

Nowenna do Matki Bożej 

 Nieustającej Pomocy. 

 

W każdy piątek o godz. 8:00 rano  

odmawiana jest 

 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

 Jezus Ufam Tobie 

II NIEDZIELA ZWYKŁA  - ROK  A                                                                                                            CHICAGO, IL                                                                                                            

21 stycznia -  św. Agnieszki,  

dziewicy i męczennicy 

 

     Św. Agnieszka została umęczona 

podczas krwawych prześladowań za ce-

sarza Dioklecjana, około roku 304, w 

wieku trzynastu lat, i stała się jedną z 

najbardziej znanych i najświętszych 

męczenniczek rzymskich. Jej imię do dziś 

znajduje się w Pierwszej Modlitwie 

Eucharystycznej Mszy św. 

      Opis jej męki pochodzi z piątego wieku i obecnie nie 

jest uważany za całkowicie wiarygodny, trochę jednak 

nam o niej mówi. O jej rękę rywalizowało wielu zalot-

ników, a wśród nich młody rzymski szlachcic oczarowany 

jej wielką urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, 

mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobac-

zyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, 

oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed 

sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani groź-

bom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale 

ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. 

Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej 

postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych 

młodzieńców odwiedzających ten przybytek grzechu nie 

śmiał zbliżyć się do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, 

został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach.     

     Młoda święta wyszła z domu rozpusty niepokalana i 

nadal była czystą małżonką Chrystusa. Co wytrwalszych 

zalotników ogarnęła złość. Znów zaczęli podburzać 

sędziego. Bohaterska dziewica została skazana na  

ścięcie. Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Po-

chowano ją przy Via Nomentana, a cesarz Konstantyn 

wybudował bazylikę ku jej czci. 

KALENDARZ LITURGICZNY: 

 

W tym tygodniu obchodzimy: 

22 stycznia: św. Wincentego 

23 stycznia: św. Franciszka Salezego 

24 stycznia: Nawrócenie św. Pawła 

19 stycznia— św. Józefa 

Sebastiana Pelczar, biskupa    

 

          Św. Józef Sebastian Pelczar 

(1842-1924), ksiądz, wykładowca, 

a później biskup, pochodził z prostej 

wiejskiej rodziny. Nie bał się podążać za 

głosem pragnień, które z Bożego 

natchnienia rodziły się w jego sercu. 

Z przekonaniem pisał: „Nie wymawiaj 

się, że nie możesz poznać prawd i dróg Bożych, Pan 

bowiem dał ci serce uzdolnione do miłości (...). Możesz 

więc miłować doskonale, choćbyś był prostaczkiem”. 

Bóg w każdym z nas złożył nieskończone możliwości 

kochania. Czy jednak rzeczywiście chcemy, aby one się 

w nas rozwinęły? Czy jesteśmy gotowi usłuchać głosu 

Boga, który wzywa nas do wyruszenia w drogę ku pełni? 

 

Druga   składka   w   przyszłą 

niedzielę,  26  stycznia  2020r.  

będzie  przeznaczona  na  pomoc  

Kościołowi  w  Ameryce  Łacińskiej. 

 

        Bóg zapłać za ofiary!!!! 

Chrzty Święte w naszej parafii 

 

    Informujemy, że w naszej parafii 

chrzty  świete w języku polskim odbywają 

się w drugą niedziele każego miesiąca  o godz. 12:00 .  

    Natomiast chrzty św. w języku angielskim  w trzecią 

niedziele o tej samej godzinie. 

    W środę, przed planowanym chrztem,  o godz. 7:00 

PM odbywa się spotkanie przygotowujace  do  przyjęcia 

tego sakramentu.  Na tym spotkaniu powinni być obecni 

rodzice i rodzice chrzestni dziecka. 

 „Życzliwymi 

bądźmy” 

�(por. Dz 28,2) 

 

Tydzień Modlitw  

o Jedność Chrześcijan 

 18-25 stycznia 2020 r. 

 

Pojednanie miedzy Kościołami o różnych tradycjach 

wyznaniowych jest, jak mówił św. Jan Paweł II, nakazem 

chrześcijańskiego sumienia. Chrystus bowiem założył jeden 

Kościół i pragnął aby jego uczniowie stanowili jedno. Ta 

jedność powinna się szczególnie przejawiać w realizacji 

polecenia misyjnego Chrystusa: „Idźcie na cały świat i 

głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) . 

 

Podstawową troską ruchu ekumenicznego od samego 

początku jest skuteczne i wiarygodne głoszenie światu 

Dobrej Nowiny. Sam ruch zjednoczeniowy, zainicjowany w 

czasie Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 

r. powstał właśnie w odpowiedzi na trudności misji 

chrześcijańskiej, gdzie rodziły się konflikty między Kościołami 

oraz poszczególnymi misjonarzami. Od tego czasu 

podejmowane są w różnych zakątkach świata inicjatywy 

ekumeniczne, zarówno o charakterze lokalnym, jak i mające 

szerszy wymiar, które mają na celu stworzenie bardziej 

przyjaznego klimatu do przekazu orędzia zbawienia. 

Chrześcijańska misja głoszenia Ewangelii wymaga od 

Kościołów stałego pogłębiania istniejącej już jedności. To 

umacnianie więzi jest niezbędne do tego, aby były one 

wiarygodnymi świadkami tego, co przeżywają i głoszą. 

Konieczność jedności chrześcijan w głoszeniu Ewangelii 

światu wynika już z samego faktu, że źródłem tej 

chrześcijańskiej misji jest Trójjedyny Bóg. Nauczanie wiary 

nie jest głoszeniem zróżnicowanych konfesyjnie poglądów, 

lecz przede wszystkim dawaniem Bożego zbawienia i pełni 

życia światu. Nie chodzi więc w ewangelizacji o zwiększanie 

wpływów, zasięgu oddziaływania poszczególnych Kościołów, 

ale o przybliżanie wszystkich ludzi do jednego Boga, który 

przychodzi w Chrystusie. 
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5317 WEST FULLERTON AVENUE

Phone: (773) 237-4231
MÓwimy Po Polsku

Real estate • Family law • PeRsonal injuRy 
Dui DeFense • estate Planning

P: 773-622-6100
6841 W. BELMONT AVENUE • CHICAGO, IL 60634

Contact@wshlaw.net
Free Consultation               Mowimy Po Polsku

www.wshlaw.net

Pete’s Automotive Inc. 
Special/Oil • Lube • Filter

All Services & Repairs 
Foreign & Domestic

Towing & Snow Plowing

773-725-3030
5413 W Higgins ASE Certified

Contact Nick Derkacz • nderkacz@4LPi.com • (800) 950-9952 x2436

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work

$$ Parishioner Discount $$

(773) 471-1444

Casey Laskowski
Funeral Home & Cremation Center
Helping Families Celebrate The Life

773-777-6300  Hablamos Español
4540 W. Diversey Ave. • caseylaskowskifh.com

Family Owned & Operated

4801 West Belmont Avenue 
Chicago, IL 60641 

773-685-5300

TOTAL SERVICE CONNECTION 
773-685-3947 

*ONLINE BANKING

Website: www.communitysavingsbank.bank
Deposits Insured by F.D.I.C.

Community 
Savings 
Bank

Chicago Metal 
 Supply
We feature: 

Gutters, Downspouts, 
Caulking, and more 

Custom fabrication in copper
4940 W. Grand Ave. 
Chicago, IL 60639

773-227-6200
www.chicagometalsupply.com

RELIABLE 
AUTO REPAIR

ALL REPAIRS DONE BY 
PROFESSIONAL MECHANICS

10% OFF ON LABOR ONLY 
$5.00 OFF ON OIL CHANGE

935-3355
3401 N. ASHLAND AVE.

Izabela Krawiec, Attorney at Law 

(312) 758-1358 
www.jelteslaw.com

• Prawo rodzinne • Adopcje • Intercyzy małżeńskie  
• Testamenty • Guardianship • Sprawy spadkowe

- Mówie Po Polsku - 

LKM 
REMODELING
Flat Roofs & Shingles 

Gutters • Soffit • Fascia 
Siding • Windows

773-895-2762

                                    1.855.PSFCU.4U 
www.NaszaUnia.com

Norridge (4147 N. Harlem Ave. • Norridge, IL 60706, tel. 708-457-0750)

New Future
Development, Inc.

Marek Furgal
Licensed, Insured, Affordable Prices

Tuckpointing, Masonry, Brick Work
Plus Much More!

Call for Free Estimate
Office: 708 452-1623
Cell: 708 363-3380

IMPACT Travel Basketball offers a competitive, high-level basketball 

program for boys and girls. IMPACT has been a feeder system for over 20 

years to many area high schools. Our program is designed to enhance the 

Fundamental skills of players and show them how to transition those skills 

into game play at a high level. Many of our players have gone to play college 

basketball. Join a proven program that gives results.

DATES + LOCATIONS

Boys Grades 5th - 6th Saturday, February 15th & 22nd from 2:00pm to 3:00pm.

Boys Grades 7th - 8th Saturday, February 15th & 22nd from 3:00pm to 4:00pm.

Oak Park River Forest High School. Gym 3 South or 1 East 201 N. Scoville Ave., Oak Park, IL.

Girls Grades 2nd - 8th

Saturday, February 15th from 4:30pm to 5:30pm

and Saturday, February 22nd from 4:30pm to 5:30pm

Oak Park River Forest High School. Gym 3 South or 1 East 201 N. Scoville Ave., Oak Park, IL.

Boys Grades 2nd - 4th
Friday, February 28th from 6:30pm to 8:30pm and Friday, March 6th from 6:30pm to 8:30pm.

River Forest Community Center. 8020 Madison Street. River Forest, IL.

Maximum roster size per team: 10-12 players.
All children must be accompanied by an adult. Tryout Fee $20.00.

More info please contact James Foster, Executive Director
at 708-497-9817 or email: Jamesfoster@impactbasketball.org

visit www.impactbasketball.com for more details


