
 PARAFIALNA LOTERIA “BECKET 500” 
Loteria od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku.      

CAŁY DOCHÓD LOTERII PRZEZNACZONY JEST NA NAPRAWĘ 
PARKINGU! 

 
 

DO WYGRANIA: 
♦ $25 w każdy dzień od poniedziałku do soboty 
♦ $50 w każdą niedzielę  
♦ $100 na Wielkanoc, Boże Narodzenie i Święto Św. Tomasza Becketa (29 grudnia 2016) 
♦ 2—$50 do wygrania dla tych, którzy zakupią bilety wcześniej. 
    Losowania: 7 maj po Mszy Św. o godz. 4:30pm i May 8 po Mszy Św. o godz. 10:45am 
♦ Cena każdego biletu $50 - tylko 500 biletów. 
♦ Wylosowane numery zostaną wprowadzone z powrotem do puli na ponowną szansę    
    wygrania w następny dzień. 
♦ Opcja do wyboru ulubionego numeru biletu, jeśli będzie ciągle dostępny. 
♦ Zwycięskie numery, losowane codziennie, będą umieszczane na stronie internetowej    
    parafii: www.stthomasbecketmp.org oraz w biuletynie. 
♦ Bilety można zakupić poprzez wypełnienie załączonego formularza na drugiej stronie.  
♦ Formularz razem z opłatą: karta kredytowa, czek na St. Thomas Becket lub gotówka,  
    można umieścić w kopercie i wrzucić do koszyka podczas niedzielnej kolekty lub  
    dostarczyć do biura parafialnego: 321 Burning Bush Lane, Mount Prospect, IL 60056.     

Bilety będą także do nabycia w przedsionku kościoła począwszy  
w weekend 5/6 marzec 2016 do 1 czerwca 2016.  

    Więcej informacji udziela: Bob Ludtke 847-670-7662,  
w jęz. polskim prosimy o kontakt z biurem parafialnym: 847-827-9220. 

 
 

ZASADY LOTERII “BECKET 500” 
1. Bilety numerowane od 001 do 500 są w cenie $50 i można je kupić w przedsionku 

kościoła podczas ogłaszanych dat lub można je zamówić przez wypełnienie formularza 
na drugiej stronie tego ogłoszenia (metoda preferowana).  

      Można płacić gotówką lub czekiem wystawionym na ‘St. Thomas Becket Parish’. 
2. Można wybrać swoje ulubione numery biletów i będą one honorowane tak długo jak 

będą dostępne, na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy. 
3. Numery będą losowane codziennie. Wylosowany numer będzie wrócony z powrotem 

do puli na następne losowanie dając możliwość kolejnej wygranej w nastepny dzień. 
4. Zwycięskie numery z każdego dnia będą umieszczane na stronie internetowej parafii:     
       www.stthomasbecketmp.org i publikowane w biuletynie parafialnym. Tylko numery   
       biletów a nie nazwiska właścicieli biletów będą publikowane. 
5. Nagroda będzie wypłacana czekiem, który zostanie wysłany na nazwisko i 

adres właściciela pod koniec każdego tygodnia. 
6.   Tylko osoby 21 lat i zwyż mogą zakupić bilety ‘Becket 500”. 

~ Race Rules ~ 

 
1.Tickets, numbered 001 
through 500, are $50 each. 
They may be purchased in 

the church lobby during the 
announced ticket sales or may be 
ordered by filling out the form on 
the reverse side of this page and 
sending it to the parish office.  

Credit Cards, cash or a check made 
payable to St. Thomas Becket 
Parish are acceptable for payment.  
 

2. Favorite ticket numbers can be 
requested and will be honored on a 
first-come, first-served basis. 
Numbers cannot be reserved 
without payment. 
 

3. Numbers will be drawn 7 times 
per week. After a winning number 
is drawn, it will be returned to the 
raffle drum for the next drawing, 
providing more chances to win.  
 

4. Winning numbers will be posted 
on the parish Website: 
www.stthomasbecketmp.org and 
printed in the weekly church 
bulletin. Only numbers, not names, 
will be published. 
 

5. Payment to winners will be made 
by check. Checks will be mailed the 
following week only to the name 
and address on the winning  

Becket 500-2016-17 ticket. 
 

6. You must be 21 or older to 
purchase a Becket 500 –2016-17 
ticket. 

Dear Parishioners, 
After a short break, the BECKET 500 Raffle is back! Some of you were 
lucky, or less lucky, in the past years but please give yourself a chance of 
hopefully winning big this year. This year as you can see we will draw  

numbers every day of the week—more chances for you to win. I hope that you will be lucky and at the 
same time help us to be successful at collecting funds for our future parking lot repairs. 
 

Drodzy Parafianie  -  po krótkiej przerwie powraca parafialna loteria BECKET 500! Przez ostatnie trzy lata niektórzy z Was mieli 

więcej szczęścia a niektórzy mniej, ale proszę dajcie sobie szansę na wygraną z nadzieją, że ten rok będzie dla Was najlepszy. Jak widzicie 

w tym roku wracamy do codziennego losowania, większa szansa na wygraną. Mam nadzieję, że będziecie mogli cieszyć się wygranymi i 

jednocześnie pomożecie nam w zbieraniu funduszy na przyszłe remonty naszego parkingu. 




