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ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
Uwaga - dziś ostatnia szansa na zapisanie się.
W uroczystość Bożego Narodzenia oddaliśmy naszą parafię opiece Maryi. Teraz kolej na osobiste
pogłębienie relacji z Matką Bożą. Zawierzenie Panu Jezusowi przez Maryję dokona się w naszej parafii
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, tj. 25 marca 2020 roku. Przez 33 dni (od 21 lutego) realizować
będziemy program formacyjny przygotowujący do zawierzenia. Każdego dnia - osobiście w domu –
czytać będziemy wyznaczone materiały i odpowiadać na załączone pytania, natomiast raz w tygodniu
będziemy spotykać się w kościele na modlitwie, konferencji i grupkach dzielenia. Aby zamówić
potrzebne materiały (podręcznik „33 dni do Poranka Chwały” w cenie $15) potrzeba wcześniejszego
zapisu – do 2 lutego. Chętnych do pogłębienia osobistej relacji z Panem Jezusem i Maryją serdecznie
zapraszamy do pojęcia tego wyzwania. Program prowadzony będzie w dwóch językach , po

polsku i osobno po angielsku. Spotkania w kościele uczestników 33-dniowych rekolekcji przygotowujących
do zawierzenia Panu Jezusowi przez Maryję odbywać się będą w piątki o godz. 7.00pm.
W programie: Msza św. z kazaniem maryjnym, „dziesiątka” różańca, grupki dzielenia, ogłoszenia.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 lutego.

Please Note - Deadline for sign up is today.
MARIAN CONSECRATION
On Christmas, we entrusted St. Ladislaus Parish to Mary. Now itʹs time to deepen
our own personal relationship with the Mother of God. Consecration to the Lord Jesus through Mary will take place in our church on the solemnity of the Annunciation, on March 25, 2020. For 33 days (from February 21) we will follow a formation
program. Every day – individually at home - we will read the given materials and
answer the attached questions, while once a week we will meet in the church for prayer, conference and group sharing. To order the necessary materials (textbook ʺ33 Days to the Morning of Gloryʺ at a price of $ 15) you are asked to enroll by February 2. We encourage to accept this challenge to deepen personal relationship with Jesus and Mary. The

program will be conducted in two languages, in Polish and separately in English. Group meetings for the
33-day-long retreat members will be on Saturdays at 6.00pm at St. Ladislaus Church. Schedule of the meeting: prayer, speech, group sharing, announcements. The first meeting will be on February 22.
Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego,
życzymy księżom Chrystusowcom posługującym w naszej parafii, obfitości łask i pięknych owoców Waszej posługi.
Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie doświadczają bliskości miłosiernego Boga!
- Parafianie & pracownicy
On the World Day for Consecration Life,
we would like to wish our Society of Christ Fathers working at St.Ladislaus Parish, many Godʹs
blessings and a life full of faith, hope and joy for our Lord. We also wish you numerous and beautiful
fruit of your ministry. We wish that through you, people you meet will experience the closeness of the merciful God!
- Parishioners & stuﬀ

SATURDAY - FEBRUARY 1
5:00pm † Stanley & Helen Kozikowski - nephew Tom
† Edna Dmuchowski
SUNDAY - FEBRUARY 2
7:30am † Maria i Jan Czekaj
9:00am
10:30am O błogosławieństwo dla rodzin,
które przyjęły kolędę
† Anna Kołodziej w dniu urodzin - rodzina
† Stanisław Borowski - rodzina
† Irena Abrahamil - H.M.
† Józefa & Kazimierz Pawluczuk - rocznica śmierci
† Stanisław Pietrzak
† Bronisław Pawluczuk, † Franciszka Pawluczuk
oraz zmarli z tych rodzin
† Za dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla Bronisławy & Henryka Sobkowicz
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej dla Kalili, Nikolaja, Kacperka
oraz ich rodziców & opiekunów, oraz intencja
dziękczynna za otrzymane przez nich łaski
Przez wstawiennictwo M.B. Różańcowej,
prosząc o zdrowie i dary ducha świętego dla
członków Kół żywego Różańca, wspólnoty
zakonnej oraz dla całej parafii a dla zmarłych
o wieczną radość.
12:00pm † Robert Mitchell - B. Mitchell
1:30pm † Stefania Kapłon - mąż z rodziną
† Marian Pienczykowski, † Stanisław, Henryk,
Kazimierz, Alojzy, Bogdan Dziarnowski
† Helena, Honorata, Mariola, Lusia Dziarnowscy
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana
Pienczykowskiego i jego rodziny, Elżbiety
Gandy i jej rodziny, ks.Tomasza, Zygmunta
i Józefa oraz dla Ireny Pienczykowskiej i jej rodziny
† Jan Skorupa, † Valeria & Józef Skorupa
† Julia & Franciszek Wojciechowscy,
† zmarli z rodziny Skorupa i Wojciechowscy
† Maria Wcisło - mąż z rodziną
7:00pm
Za parafian

MONDAY - FEBRUARY 3
8:15am Most Needed Soul in Purgatory - A. Mravec
† Edna Dmuchowski - B-Day remembrance
7:00pm † Ks. Stanisław Ryńca
TUESDAY - FEBRUARY 4
8:15am For safety & legal protection of all unborn children
7:00pm W intencji Mateusza w dniu 17 urodzin
WEDNESDAY - FEBRUARY 5
8:15am O błogosławieństwo dla dobroczyńców naszej parafii
W intencji Marzeny i jej rodziny
7:00pm O zdrowie dla Bogumiła, Zofii & Zdzisława
† Agata & Andrzej Płonka - rodzina
THURSDAY - FEBRUARY 6
8:15am For safety & legal protection of all unborn children
7:00pm † Joseph W., Stephanie & Rose Kaminski
FRIDAY - FEBRUARY 7
8:15am For parishioners
7:00pm † Alicja Sawicka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
SATURDAY - FEBRUARY 8
8:15am For safety & legal protection of all unborn children
5:00pm † Edmund & Helen Kochanski - nephew Tom
† Edna Dmuchowski

WEEKLY FINANCES - January 26, 2020
Budget/ Weekly Goal…….…………...$ 5,346
Collection……………………………....$ 4,130
Latin America…..……………………..$ 1,719
*****************************************************************
Saturday Mass 5PM ……...………..…$ 206
Sunday Mass:
7:30AM…………..…..….…$
687
9:00AM……………...….….$
362
10:30AM……………....…….$ 1,225
12:00PM………………...…...$
409
1:30PM………….............….$ 966
7:00PM……………….....….$
275
*****************************************************************
Thank you for your generosity!
Please remember St. Ladislaus in your will.
Proszę pamiętaj o Parafii św. Władysława w swoim testamencie.

Second Collection / Druga składka





February 8-9, 15&16, 22-23 Annual Catholic Appeal
8-9, 15-16 & 22-23 Luty
Roczna Kwesta Katolicka
February 9
Utilities / Prąd & Gaz
February 23
Maintenance/ Utrzymanie kościoła

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy wtorek do Mszy świętej porannej o godz.
8:15am do Mszy św.wieczornej o godz. 7:00pm
oraz w każdy dzień w tygodniu
od 6:00pm do 7:00pm.

Proces badający ważność lub nieważność
małżeństwa kościelnego
jest wyrazem troski Kościoła
wobec osób, które spełniają warunki i
pragną uregulować swoją sytuację
małżeńską po rozwodzie cywilnym. Osoby
zainteresowane procesem mogą uzyskać potrzebne
informacje u s. Barbary Kosińskiej, MChR
tel. 312.534.5202.
Święto Ofiarowania Pańskiego - święcenie świec
2 lutego Kościół obchodzi Święto
Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji
znane bardziej jako święto Matki Boskiej
Gromnicznej. Tego dnia święcimy świece
gromniczne w Kościele.

Eucharistic Adoration
takes place in our parish every Tuesday beginning
after the 8:15am Mass until 7:00pm Mass in Polish
and weekdays from 6:00pm to 7:00pm.

Our sanctuary lamps burn this week for:

Intencji Księży Chrystusowców
Lampki wieczne przy tabernakulum
palą się w tym tygodniu
w wyżej wymienionej intencji.

Feast of the Presentation - blessing
of the candles.
There will be blessing of candles.
The candlelight is an outward and visible sign of Christ
who illumines our heart and inner being.

This week the Votive Candles in front of
Our Lady of Częstochowa burn for:

† Tadeusz Migus
Świeczki wotywne przy Obrazie Matki
Bożej Częstochowskiej, palą się w tym
tygodniu w w wyżej wymienionej intencji.

On-line donation

Donacja on-line

The ability to make a donation to St. Ladislaus Parish in
Chicago, IL electronically is now available via PayPal.
To make a donation, press the “Donate” icon
located in the top bar of our website or in the Main
Menu, under the category “Parish.”
Then log in to PayPal, enter the donation amount and
complete the payment by pressing “Donate Now.”

Wsparcie finansowe dla parafii św. Władysława
w Chicago, IL jest teraz możliwe także drogą elektroniczną
przez usługę PayPal. Aby dokonać wpłaty należy
przycisnąć ikonkę „Wsparcie” mieszczącą się w górnej
belce naszej strony internetowej lub w Menu głównym, w
kategorii „Parafia”. Następnie należy zalogować się do
usługi PayPal, wpisać kwotę donacji i sfinalizować
wpłatę naciskając „Donate Now”.

Thank you for donation. God bless you!

Dziękujemy za donacje dla naszej wspólnoty. Bóg zapłać!

Pierwszy Czwartek Miesiąca
Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie
pierwszych czwartków miesiąca. Rozpoczniemy
Godziną Świętą o 6:00pm. Msza św. o godz. 7:00pm

Grupa Biblijna
ks. Tomasz zaprasza
na spotkanie Grupy Biblijnej
we wtorek, 4 lutego o godzinie
7:45pm w konwencie.

Prayer Request / Prośba o Modlitwę
Kazimiera Wasyliw, Josephine Thompson
Marie Hickey, Diane Gazda, John Mawricz

Pierwszy Piątek Miesiąca
•
•
•
•
•

Sakrament pokuty przed Mszą Świętą poranną, oraz
od 6:00pm.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od 6pm.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego
o godzinie 6:45pm.
Msza św. o godz. 7:00pm.
Po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo Adoracyjne.

Wizyta Księdza w domu dla osób chorych
które nie mogą o własnych siłach
przyjść do kościoła a chciałyby aby ksiądz je odwiedził,
wyspowiadał i przyniósł Komunię świętą,
proszone są o kontakt z biurem parafialnym.
773-725-02300

Elderly and Homebound Parishioners Visit
On First Friday of the Month, our priests visit elderly
and homebound parishioners, oﬀering them the
opportunity for Confession, bringing Holy Communion
or the Anointing of the Sick. If you would like receive
priest visit, please call parish oﬃce. 773-725-02300

Klub Polski
działający przy parafii św. Władysława
w Chicago, IL dziękuje wszystkim osobom,
które uczestniczyły w Opłatku Parafialnym 2020.
Całkowity dochód z imprezy wyniósł $5,509.
Bóg zapłać!

According to the Acts, while Blaise was being taken into
custody, a distraught mother, whose only child was
choking on a fishbone, threw herself at his feet and
implored his intercession.
Touched at her grief, he offered
up his prayers, and the child was
cured. Saint Blaise is invoked for
protection against
injuries and illnesses of the throat.
Blessing of the Throats:
Feb. 3rd at 8:15am & 7:00pm
*********************************
Św. Błażej był biskupem Sebasty w Anatolii i w okrutny
sposób został zamordowany za wiarę ok. 316 r. za
panowania cesarza Licyniusza. Tego dnia w wielu
regionach udzielane jest tzw. błogosławieństwo św.
Błażeja, uważanego m.in. za patrona chorób gardła.
Podczas tej ceremonii duchowny błogosławi gardło
dwiema skrzyżowanymi świecami.
Błogosławieństwo Świętego Błażeja:
3 lutego na Mszy świętej o godz. 8:15am & 7:00pm

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2020
„Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat”
Wiele rodzin w naszej parafii wkrótce otrzyma list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie zobowiązania finansowego
na rzecz Kwesty Katolickiej. W imieniu tych, którzy korzystają z posług duszpasterskich, parafialnych i otrzymują
pomoc finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Państwu za Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie Państwa
odpowiedzi. Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspaniałe możliwości odpowiedzenia na wezwanie Jezusa:
„Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat”.Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i programów w całej Archidiecezji,
Kwesta Katolicka finansuje również posługi, które służą wielką pomocą duszpasterstwu naszej parafii. Dzięki Kweście
w naszej parafii finansowane są na przykład. Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od Boga, powinniśmy równocześnie zastanawiać się nad sposobem okazania wdzięczność za otrzymane dobro. Państwa finansowe wsparcie dzieł
naszej parafii, archidiecezji i Kościoła na świecie jest jednym ze sposobów wyrażenia tej wdzięczności.
Prosimy o hojne wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej 2020 r.

Please Make Your Gift to the 2020 Annual Catholic Appeal
Come, follow me… and heal our world
Many families in our parish will be receiving the Annual Catholic Appeal request mailing from Cardinal Cupich. On
behalf of those served by the ministries, parishes, and schools who receive funding from the Appeal, we thank you for
your gifts. Please return your response as soon as possible. The Annual Catholic Appeal oﬀers a wonderful opportunity
to answer Jesus’ call to “Come, follow me… and heal our world.” In addition to providing for ministries and services
throughout the archdiocese, the Appeal also funds services that are of great help here in our parish. As we contemplate
God’s many gifts to us, we should also reflect on our gratitude. Your financial support for the work of our parish, our archdiocese,
and the Church throughout the world is one way to express this gratitude. Please give generously to the 2020 Annual Catholic Appeal.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, FEBRUARY 8 & 9, 2020

Commentator
Lector
Eucharistic
Ministers

Saturday
5:00pm

Sunday
7:30am

Sunday
9:00am

Sunday
10:30am

Sunday
12:00pm

Sunday
1:30pm

Sunday
7:00pm

M. Kreczmer

J. Tracz
J. Zając

A. Baros

T. Wilczek
J. Janocha

Youth
Mass

Polska
Szkoła

A. Lenard
A. Lenard

Z. Czarny
R. Modrzejewski

X. Chiriboga
L. Lagos

K. Kalata
J. Tracz
Z. Czarny

Z. Czarny

M. Kreczmer

L. Michno
J. Tracz
E. Czupryna

A. Baros

Why register at a parish? Who is a parishioner?
Your parish needs you and you need your parish!
By registering at a parish, you are declaring your desire to be part of a Catholic faith community.
If you have recently moved to the area or if you are a long-time resident, please consider registering at the parish where
you participate.

Top reasons to register at a parish
A sense of belonging and identity in a parish community.
It is a commitment to practice your faith.
Registration enables the parish pastor and staﬀ to get to know you better, to welcome you and to minister to you. This is
especially important during a time of crisis so that the pastoral staﬀ can attend to your spiritual needs and the needs of
your family. Registration helps you stay connected with your parish and helps your parish stay connected with you.
Providing your contact information is important so that parishes provide you timely updates via email, direct mail,
phone, etc. Also, if you use oﬀertory envelopes or online giving, you will also receive a year-end statement of your
donations for income tax purposes. Once you are registered, please notify the parish oﬃce of any changes in address or
phone number. Registered active members are eligible for sponsor or godparent validation.
Census numbers may determine how many priests are assigned to a parish and how many Masses and enrichment
programs are planned and scheduled.

What about children who are 18 years of age or older?
Children are considered members with their parents until they turn 18 years old. Once they are 18, it is their
responsibility to join a church family, participate in the Mass and to register as a member independent of their parents.
Welcome to St. Ladislaus parish. You are always welcome here. Thank you for all dedication and devotion!

Dlaczego warto rejestrować się w parafii? Kto jest parafianinem?
Wiele osób przychodzi do kancelarii parafialnej prosząc o zaświadczenie bycia parafianinem.
Zawsze takie zaświadczenia wydajemy, pod warunkiem, że dana osoba jest zarejestrowana w parafii.
Co powoduje,że osoba jest zarejestrowana?
Nie jesteś zarejestrowanym parafianinem dlatego, że Twoi rodzice tutaj przychodzą̨.
Nie jesteś́ zarejestrowanym parafianinem dlatego, że tu chodziłeś do szkoły. Nie jesteś zarejestrowanym parafianinem
tylko dlatego, że tutaj przychodzisz na Mszę Świętą. Bycie parafianinem lub parafianką oznacza, że
wypełniłeś́ formularz rejestracyjny (można go otrzymać w biurze parafialnym). Wiadomo, że jest się zarejestrowanym
parafianinem, gdy zaczynają̨ przychodzić́ koperty donacyjne pocztą. Czasami kopertki przychodzą̨ po dwóch
miesiącach. Należy wtedy używać́ zwykłych kopert, w które wkłada się̨ swoją ofiarę na tacę̨ i napisać na kopercie imię i
nazwisko oraz adres. Bycie parafianką lub parafianinem oznacza angażowanie się̨ w życie parafii poprzez uczestnictwo
w wydarzeniach parafialnych o charakterze duchowym (Msze Święte, rocznice, jubileusze parafialne),
wspólnototwórczym (opłatek parafialny, święconka, pikniki, wspólne spotkania przy kawie, obiady, itd.). Bycie
parafianką lub parafianinem oznacza również wspieranie parafii poprzez dobrowolną pomoc w organizacji wydarzeń, a
także regularne wsparcie materialne parafii.
Osobom, które nie są̨ zarejestrowane w parafii, nie możemy wydać żadnych zaświadczeń and listów zezwalających na
pełnienie funkcji ojca/matki chrzestnej czy świadka na bierzmowaniu. Aby uzyskać́ taki list, należy być zarejestrowanym
parafianinem minimum przez sześć miesięcy.
Rejestracja osób, które ukończyły 18 lat:
Osoby, które ukończyły wiek 18 lat, pracują i są niezależne finansowo od swoich rodziców, powinny rejestrować się̨ jako
osoby dorosłe, oddzielnie od swoich rodziców, nawet jeśli nadal mieszkają z rodzicami pod tym samym adresem.
Witamy w Parafii Św. Władysława, serdecznie do niej zapraszamy i dziękujemy za wasze poświecenie i oddanie!

INCOME TAX PREPARER

(CST 2117990-70)

call: 773-597-5397
Mówie po Polsku

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Fall Special - $59.95
Furnace or Boiler

Senior/Veteran Discounts
24 Hour Service
MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED

773-237-5724

Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 12/31 TO RECEIVE

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!

LABOR*

All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will
receive a $25 gift card. Retail value is $25. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc. Limit
one per household. Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This
offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner,
both cohabitating persons must attend and complete presentation together. Participants must
have a photo ID, be able to understand English, and be legally able to enter into a contract.
The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or affiliated
companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company
in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that Company may
substitute a gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to
the participant via first class United States Mail within 21 days of receipt of the promotion
form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice prior to
reservation. Expires 3/31/20.

x OFF
75% 50%

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable
waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

Check It Out Today!

*After 12/31/19 customer will be
eligible for 50% off labor. Does not
include cost of material.
Offer expires 3/31/20.

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

16 pt. Clean & Tune

NEW FURNACE
Starting at $1,795!
Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Take your FAITH ON A JOURNEY.

Robert J. Pietryka, Owner
5734-40 W. Diversey
773-889-0115
www.pietrykafh.com
www.CatholicCruisesandTours.com -Mowimy Po Polsku-

6244 W. Belmont, Chicago
Since 1991

Pietryka Funeral Home

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

Ziggy Janik

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

• 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

Call Today!

*Guaranteed not to clog for as
long as you own your home, or
we’ll clean your gutters for free.

JohnKulesza@yahoo.com

John Kulesza

• Family Healthcare • Behavioral Health • Dental Care

Parishioner

• Treatment of Heroin/Opioid Use Disorder
*Bring this ad in to this location for a free giveaway

Call 773-736-1830 or visit www.primecarehealth.org | 5635 W. Belmont

4801 West Belmont Ave.
Chicago, IL 60641
773-685-5300
Deposits Insured by F.D.I.C.

www.communitysavingsbank.bank

Total Service Connection Line

Hablamos Español • Mowimy Po Polsku

773-685-3947

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work
Lic# 055-026066

$$ Parishioner Discount $$

773-471-1444
000486 St Ladislaus Church

Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

FREE MARKET ANALYSIS

24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
✔Police ✔Fire
Shipping
✔Friends/Family FREE
FREE Activation

$19.

NO Long Term Contracts

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

3440 N. Central Ave.

773/545-5420
MT. PROSPECT
410 E. Rand Road

847/394-2336

www.matzfuneralhome.com

773-505-0260

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

CALL
NOW!
CHICAGO

26 YEARS

5341 W. Belmont
Chicago, IL 60641

Belmont Cragin’s newest health provider

Community
Savings
Bank

Toll Free 1.877.801.8608

SELLING HOMES IN YOUR
NEIGHBORHOOD
FOR OVER

REAL ESTATE

Get it. And forget it.®

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

ZRODLO
Dewocjonalia
Ksiazki Religijne

5517 W. Belmont
773-282-4278
www.jspaluch.com

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

MAVERICK AUTO PARTS
2801 N. Central / 773-283-6277
4210 W. Fullerton / 773-278-7111

HUGE Import & Domestic Inventories!
Se Habla Español * Mowimy Po Polsku

maverickautopartschicago.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

