
Saint Stanislaus Kostka 

Roman Catholic Church 

 184 Ray Street, Garfield, NJ 07026 

Telephone: 973-772-7922  

 Fax: 973-772-4178 

Parish website: www.ststangarfield.org 

           Parish e-mail: ststankostka@optonline.net 

Priests / Duszpasterze 

Rev. Piotr Hałdaś SDS, Pastor  

 

Parochial Vicars: 

Rev. Dawid Adamczak SDS 

Rev. Andrzej Kujawa SDS 

BAPTISM / CHRZEST  

Arrangements must be made by contacting the rectory.  

Zgłoszenie musi być dokonane osobiście w kancelarii parafialnej co 

najmniej miesiąc przed planowanym chrztem.  

MARRIAGE / MAŁŻEŃSTWO 

Arrangements should be made one year in advance. 

Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną co najmniej rok przed 

planowaną datą ślubu. 

SICK CALLS / NAMASZCZENIE CHORYCH 

Any time, day or night / O każdej porze dnia i nocy. 

HOLY MASSES / MSZE ŚWIĘTE  

 

Saturday Evening:  5:30 PM (EN), 7:00 PM (PL) 

Sunday: 7:00 AM (PL), 8:30 AM (EN), 10:30 AM (PL), 12:00 

PM (EN), 7:00 PM (PL) 

Weekdays: 7:00 AM (PL), 8:00 AM (EN), 7:00 PM (PL) 

 

Obligation Days: Evening Before: 7:00 PM (EN);  

7:00 AM (PL), 8:00 AM (EN), 10:30 AM, 7:00 PM (PL) 

Nabożeństwa po polsku: 

Poniedziałek – do św. Stanisława Kostki 

Środa - Nowenna do MBNP 

Piątek - Koronka do Bożego Miłosierdzia  

(I piątek miesiąca - do NSPJ)  

 

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu (Konwent) 

 Adoration Chapel (Convent)  

PON - SOB / MON- SAT, 7AM -7PM  

PENANCE / SPOWIEDŹ 

Monday - Saturday: 7:30 - 7:55 AM  

Saturday: 6:30 PM - 7:00 PM 

Parish Staff / Personel parafialny: 

Secretary - Ms. Carol Luparella  

Organist - Mr. Sławomir Wierzbicki 

 

Parish Trustees: 

Mrs. Mary Konarski 

Mr. Francis M. Puzio 

July 24, 2022 

Parish Office / Kancelaria parafialna: 

Office hours / Godziny otwarcia 

Monday - Friday / Poniedziałek -  Piątek 

 

9AM - 12:30PM & 1:15PM - 5PM  

 

Saturday and Sunday / Sobota i Niedziela       

Closed / Zamknięte 

New Parishoners / Nowi Parafianie 

New parishioners should register at the rectory. Registration is 

our only means of recognizing anyone as a member of our 

parish. It is also important for testimonial letters regarding 

sponsorship for the Sacraments, recommendations for positions, 

schools and character references. You must be a parishioner for 

at least six months in order to obtain any sponsorship letters. We 

urge the regular use of the offering envelopes which are sent to 

your home.  

Serdecznie witamy Państwa w naszej parafii. Równocześnie 

pragniemy przypomieć że, aby być oficjalnie uznanym za 

parafianina, potrzebna jest stosowna rejestracja w kancelarii 

parafialnej. Na jej podstawie można, po co najmniej sześciu 

miesiącach od zapisania oraz po spełnieniu kanonicznych 

wymogów, otrzymać zaświadczenie potrzebne do bycia 

chrzestnym lub świadkiem bierzmowania oraz inne potrzebne 

zaświadczenia. 

Zachęcamy też do regularnego używanie kopert na ofiary, które 

sa rozsyłane do domów. 



7/23� � S���	
��/S����  �

5:30PM�

�
+ Fr. Edward Szpiech�

 � Danuta & Marian Kopeć�

7:00PM�
�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci �

i wnuków � babcia   �

� � �

7/24� � S��
��/N��
����� �

7:00AM�

�
+ Ryszard Dec�

 � Tomasz i Patrycja Galezowski �

8:30AM� � + Maryann Bocak � husband John �

10:30AM� � + Antoni Kapołka � syn z rodziną               �

12:00PM� � + Gregory Boryczewski � family �

7:00PM� � + Jadwiga Rudzewicz � dzieci �

� � �

7/25� � M��
��/P����
�������

7:00AM�
�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci�

 i wnuków � rodziny Kubasek  �

8:00AM�

�

+ Doris Fazio (1st anniv.)�

 � friend Annette Janusz�

7:00 PM� � + Genowefa Pokrzywa � M/M W. Mrugalla�

� � �

7/26� � T��"
��/W��	���

7:00AM�
�

+ Agnieszka i Józef Tomasz i za zmarłych �

z rodziny � córka z rodziną�

8:00AM� � + Doris Fazio (anniv.) � son & family�

7:00PM� � Intencje polecone   �

� � �

7/27� � W�
��"
��/Ś	�
��

7:00AM� � + Adam Tomczyk i Jan Obara � mama           �

8:00AM� � + Genevieve Dźwilewski � sister Ann�

7:00PM� � Za zmarłych z rodzin Gromski i Bilik � rodziny�

� � �

7/28� � T%�	"
��/C�'�	����

7:00AM� � + Jan Giecaszek � syn�

8:00AM� � + Edward Puzio � Pat Giuffre�

7:00PM� � Intencje polecone  �

� � �

7/29� � F	�
��/P�*����

7:00AM� � + Józef i Zofia Olszowy � dzieci�

8:00AM� � For the parishioners�

7:00PM� � + Emily Suscreba (urodziny) � rodziny�

� � �

7/30� � S���	
��/S�����

7:00AM� � + Antoni Kapołka � syn z rodziną  �

8:00AM � � + Edward Puzio � Kotwica family�

Please remember in your prayers the deceased members and 

friends of our parish, especially + Fr. James Redstone, �

+ Fr. John Connolly, all the victims of the war in Ukraine 

and the coronavirus pandemic.�

 �

We also ask your prayers of comfort for our sick �

and confined parishioners and friends:�

�

Sister Auguste Biache, Ross Alfieri, Stan Bielewicz, Paul 

Buscher, Arlene Cheselka, Waleria Cholewa, Michael 

Czarnik, Joseph Demboski, Lori Garbus Doscher, Damian 

Dudek, Mark Falzon, Janet Fornalik, Alicja Fredericks, 

Marion Grabowski, Rose Grisi, Diane (Hepp) DiStefano, 

Michelle (Hepp) Haidacher, Fred Kobylarz, Joy E Kovalycsik, 

Mary B. Kowalczyk, Dolores Kurczab, Diana Kurys, Marian 

Magda, Maryann Malkowski, Louis Mastriano Jr., Irene 

Molitoris, Joseph Olechowski, Joseph P. Olechowski, Elaine 

Opczynski, Matthew Piatt, Greg Pinkiewicz, Edward L. Puzio, 

Stephanie Ralicki, Daniel Sangregorio, Christina Santangelo, 

Katherine Santangelo, Janina Sowula, Władysław Sowula, 

Stanley Sudol Jr., Ann Swistak, Margaret Szot, Helena Tabor, 

Val Tomaszkowicz, Jan Topolewski, Czesława Wijas, Mary 

Wisniewski, Alex Zakrzewski, all who are suffering from the 

coronavirus.�

7/30� � S���	
��/S�����

5:30PM� � + Jan Varnavcin � Vasil family�

7:00PM� � + Irena Grodzka � wnuk�

� � �

 7/31� � S��
��/N��
������

7:00AM� � + Maria, Tomasz i Andrzej Sołtys � córka�

8:30AM� � + Mieczysław Zylik � family�

10:30AM�

�

+ Genowefa Pokrzywa�

 � Zdzisław i Maria Kowalski             �

12:00PM�

�

+ Anna Tokarz�

 � Joe, Mary & Matthew Skawinski�

7:00PM� � + Bolesław Skawinski (urodziny) � żona�

Spiritual Offerings �

�

July 24, 2022 � July 30, 2022�

�

Sanctuary Lamp: + Angela Dzwilewski (birthday) � from 

daughter Ann Dzwilewski�

Sacred Heart Candle: For the people of Ukraine � from 

Janet Fornalik �

Our Lady of Fatima Candle: �

Our Lady of Perpetual Help Candle: + Błazej Sołtys � 

from Krzysik family�

St. Joseph Candle: Health & God’s blessings for Matthew 

Piatt�

St. Stanislaus Kostka Candle: �

Blessed Francis Jordan Candle: �

ALTAR BREAD AND WINE�

July 24, 2022 � July 30, 2022�

�

�

�

�

�



�

�

 �

�

FOR THE WEEK�

�

�

Sunday, July 24�

The second collection will be our monthly collection for 

Assessments.�

�

�

***�

�

DONATIONS FOR UKRAINE�

If you would like to make a donation to help �

the people of Ukraine, you may send it to:�

Catholic Relief Services � Ukraine Relief�

P.O. Box 17090�

Baltimore, MD 21297 � 0303�

  �

***�

�

The 69th Annual Polish Banquet hosted by the Pulaski 

Parade Association will be held on Friday, September 

16, 7:00p.m. at The Royal Manor, 454 Midland 

Avenue, Garfield.  Dinner includes appetizer, soup, 

salad, choice of entrée, coffee, tea, and dessert.  The 

banquet will also feature live music for dancing, and a 

premium open bar.  In addition, the Pulaski Parade 

Association is publishing a souvenir journal to 

commemorate the event.  �

Contact Garfield Community Marshal Patricia Zawaski 

Esposito at patesposito@optonline.net for information.  �

�

�

***�

�

 Ss. Peter & Paul Church, Great 

Meadows, NJ will host a spiritual 4�

day Walking Pilgrimage on August 4 � 

7, 2022, from our church in NJ to Our 

Lady of Czestochowa Shrine in 

Doylestown, PA.  Walkers range from 

infants to people well into their 70’s.  

You may join our spiritual trip any day 

of the journey and for as many days as 

you wish.  Register by mail before July 

24th for the discounted prices or visit our website for 

churches in your area that also offer discounted prices. 

For more information, please call: 908�637�4269 or go 

to www.walkingpilgrimage.us.�

�

There will be a bus available to go to Great Meadows on 

August 4 and return from Doylestown to Garfield on 

August 7.  The number of seats on the bus is limited.  

First come, first served.  The price is $40.  Registration 

in person only at the parish office. �

 �

�

 �

OGŁOSZENIA PARAFIALNE�

�

�

Niedziela � 24 lipca�

Druga kolekta przeznaczona będzie na Assessments.�

�

�

�

***�

�

DAROWIZNY DLA UKRAINY�

Jeśli chcesz przekazać darowiznę na pomoc �

Ukraińcom, możesz ją przesłać na adres: �

Catholic Relief Services � Ukraine Relief�

P.O. Box 17090�

Baltimore, MD 21297 � 0303�

�

***�

�

Pragniesz spokoju i ciszy? Pragniesz usłyszeć szept Boga? 

Zapraszamy na Rekolekcje Ignacjańskie �

w całkowitej ciszy z “Mocnymi w Duchu” i o. Jackiem 

Olczykiem. 11�18 września 2022. Ośrodek jezuicki �

w Morristown, NJ. Informacje i zapisy: 

rekolekcjeignacjanskieusa@gmail.com, do 25 lipca lub 

do wyczerpania miejsc. Cena promocyjna: $760; nocleg 

plus pełne wyżywienie. �

�

�

***�

�

�

Piesza Pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy�

W dniach od 4 � 7 sierpnia 2022 będzie miała miejsce 

doroczna piesza pielgrzymka z Great Meadows, NJ do 

Doylestown, PA. Bliższe informacje dotyczące tej 

pielgrzymki znajdują się na stronie internetowej 

www.pieszapielgrzymka.us. Można też dzwonić po infor-

macje pod numer telefonu: 908�637�4269. Można 

zapisywać się w parafii w godzinach otwarcia kancelarii 

parafialnej. �

�

Stwarza się możliwość przejazdu autobusem do Great 

Meadows 4 sierpnia oraz powrotu z Doylestown do 

Garfield w dniu 7 sierpnia. Ilość miejsc w autobusie jest 

ograniczona. Kto pierwszy ten lepszy. Cena $40. Zapisy 

tylko osobiste w biurze parafialnym. �

�

�

�

 �

�

�

 �

�

�



 Offering Totals for Sunday, July 17, 2022�

Mass�

$560.00� $455.00�

$540.00� $305.00�

$535.00� $320.00�

$525.00� $355.00�

$1,160.00� $690.00�

$755.00� $440.00�

$475.00� $265.00�

$4,550.00� $2,830.00�

5:30PM�

7:00PM�

7:00AM�

8:30AM�

10:30AM�

12:00PM�

7:00PM�

Total�

First Collection�
Second Collection�

Retired  Archdiocesan Priests�

May God bless you for your generosity!  Bóg zapłać!�

New Parishioners/Change of Address�

New parishioners should register at the rectory.  This is our 

only way of recognizing anyone as a member of the parish, 

which is necessary in order to obtain letters regarding 

sponsorship for the sacraments.  Also, we ask our parishioners 

to please notify us of any change of address as soon as 

possible, and if you are moving out of the parish, please notify 

us of your intention.   Thank you. �

�

Nowi Parafianie/Zmiana Adresu�

Osoby, kóre przybyły do naszej parafii i zamierzają pozostać 

na dłużej, prosimy o oficjalne zapisanie się do Parafii w 

kancelari parafialnej. Jest to potrzebne między innymi do 

otrzymania zaświadczenia o możności bycia chrzestnym lub 

świadkiem do bierzmowania.  Prosimy Parafian, którzy 

zmienili adres lub przeprowadzają się do innej parafii, o 

zgłoszenie tego faktu do kancelarii parafialnej. Potrzebne jest 

to do dokładniejszego prowadzenia kartoteki parafialnej. �

�

***�

�

The Archdiocese of Newark takes very seriously any and all 

allegations of sexual misconduct by members of the clergy 

and lay staff of the Archdiocese.  We encourage anyone with 

knowledge of an act of sexual misconduct to inform us 

immediately so that we may take appropriate action to protect 

others and provide support to the victims of sexual abuse. 

Individuals who wish to report an allegation of sexual 

misconduct may do so by calling the Archdiocesan Office of 

Child and Youth Protection at 201�407�3256.  �

�

Archidiecezja Newark bardzo poważnie traktuje wszelkie 

zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania seksualnego ze 

strony duchownych, świeckich pracowników archidiecezji. 

Zachęcamy każdego, kto ma wiedzę o akcie niewłaściwego 

zachowania seksualnego, do natychmiastowego 

poinformowania nas, abyśmy mogli podjąć odpowiednie 

działania w celu ochrony innych i zapewnienia wsparcia 

ofiarom wykorzystywania seksualnego. Osoby, które chcą 

zgłosić zarzut niewłaściwego zachowania seksualnego, mogą 

to zrobić, dzwoniąc do Archidiecezjalnego Biura Ochrony 

Dzieci i Młodzieży pod numer 201�407�3256. �



17 Niedziela Zwykła 

 

Pierwsze Czytanie  

Czytanie z Księgi Rodzaju 

 

Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo 

występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy 

postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się». Wtedy 

to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 

Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych 

wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy 

także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 

pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby 

zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co 

bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, 

mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie 

pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». Rzekł 

znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć 

jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło 

pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli 

znajdę tam czterdziestu pięciu». Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może 

znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd 

na tych czterdziestu». Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli 

rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam 

zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że 

ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie 

zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». Na to Abraham: «Niech mój Pan się nie 

gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział 

Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». 

 

Psalm Responsoryjny: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.  

 

Drugie Czytanie  

Czytanie z  Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

 

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem 

zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, 

umarłych na skutek występków i «nieobrzezania» waszego grzesznego 

ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, 

skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było 

naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.  

 

Ewangelia  

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł 

jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan 

nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, 

mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 

królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i 

przebacz nam nasze grzechy, bo i myprzebaczamy każdemu, kto przeciw 

nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś 

z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 

„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z 

drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie 

naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. 

Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał 

z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa 

wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy 

bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie 

otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu 

kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o 

jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 

dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli 

Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 
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Kamienski Funeral Homes, Inc.
Member of New Jersey Prepaid Funeral Trust Fund

“Mówimy Po Polsku”
Serving the Community for Over 100 Years
Tel.: (973) 779-1967 • Fax: (973) 773-2736

Main Office:
106 Locust Ave.
Wallington, NJ 07057

Anthony J. Pagano, Dir.
NJ LIC. No. 23JP00511300

207 Ray St.
Garfield, NJ 07026

Warner ~ Wozniak Funeral Service
Brian J. Warner – Executive Director, NJ Lic. No. 4587

9 7 3 – 7 7 9 – 4 6 6 4
The Funeral Home, where SERVICE comes FIRST!

80 Midland Avenue • Wallington, NJ
www.WARNERandWOZNIAK.com 

Member of N.J. Prepaid Funeral Trust FundRichard E. Luka, MD     Peter Benincasa, MD
Specialists in

ASTHMA & ALLERGY
973-478-5550

22 Shaw Street • Garfield, NJ 07026

160 Lanza Ave., #2, Garfield, NJ 07026
201-942-9422 • info@bbacademynj.com

www.bbacademynj.com
Hours: M-F  7:30am to 6pm

We offer care for children from 2 1/2 to 6 years of age. Our flexible schedule offers full-time 
& part-time options. We offer monthly movie nights, & special activities & programs 

throughout the year.

przeprowadzki do Europy
info@domaexport.com

Paczki morskie • Paczki lotnicze
Bilety lotnicze  • Transport lądowy

Transport samochódow 
Mienie przesiedleńcze
Konsolidacja paczek 
Przesyłki handlowe

BIURO TURYSTYCZNE
Doma International  

Travel
10 Market St., Passaic, NJ

Tel. 973-778-2058 
Fax 973-779-3850

BIURO GLÓWNE
1700 W. Blancke St., Linden, NJ

Tel. 908-862-1700 
Fax 908-862-1029

www.domaexport.com

ZAUFAJ NASZEJ REPUTACJI
W SŁUŻBIE POLONII JUZ PONAD 60 LAT

EXPORT USA- POLSKA, USA- EUROPA
1-800-229-DOMA

Contact Jim Marcinkiewicz  
to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com  
or (800) 477-4574 x6417

www.bjfloorsandkitchens.com

15% RABATU na plytki drewno-podobne firmy Cerrad   PROMO CODE: SUMMER2021

BJ Floors and Kitchens Inc.
57 River Drive, Passaic

973-778-3355

BJ Floors and Kitchens Caldwell Inc.
613 Bloomfield Ave., West Caldwell

973-228-1900

201 HARTLE ST. SUITE A 
SAYREVILLE, NJ
25 LOCUST AVE.  

WALLINGTON, NJ

Ph: 732.325.3322

Halina Strzepek Broker/Owner
201-906-4343

agenthalina@gmail.com
Kupno, Sprzedaż, Wycena Domów
SELL IT LIKE HALINA!

131 Market Street,  Saddle Brook • 201-843-2000

Krzysztof Strzepek, NMLS#: 300184
201.280.7733 • cm@chandmtg.com

131 Market st. • Saddle Brook, NJ 07663
CHAND Mortgage, LLC does not make any mortgage loan commitments or fund any mortgage loans.  CHAND Mortgage, 

LLC arranges loans with third-party providers/lenders.  Residential Mortgage Broker licensed by the NJDOBI NMLS# 271599

Pozyczki / Przefinsowania
OFFICE: 201.843.0090 

Attentive  
Cremation 

Service
180-182 Harrison Avenue, Garfield, New Jersey 07026  •  973-340-7077  •  aloia@aloiafuneral.com  •  www.aloiafuneral.com

Louis G. Aloia - Manager
NJ License No. 3372

Rosemarie A. Aloia - Director
NJ License No. 3829

Andrea R. Gilkes
NJ License No. 4114

FDIC
Fully Insured Pre-Paid

Pre-Planned Funeral Trust

Aloia 
    Funeral Home, Inc.

201-796-2054
241 Market St, Elmwood Park

www.gloriasflowersandgifts.com

Genevieve’s 
HOME MADE CHOCOLATES
174 Ray St., Garfield • 973-772-8816

Genevieveschocolates.com

Solutions to 
your Exterior 
Improvement

NEW GUTTER  
INSTALLATION $200 Off
CHASE COVER  
Starting at $795
Chimney Liners  
Starting at $950
NEW STEPS OR WALKWAY 
Starting at $2,750
ROOF REPAIRS  
Starting at $650

SENIOR CITIZEN DISCOUNT 15% OFF

Satisfaction Guaranteed • Family Owned & Operated
Financing Available • Serving All of New Jersey

Senior & Veteran Discount • Open 7 Days a Week

Contact Us Today!

973-409-1010
www.unitedproroofingandchimney.com


