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www.s-homasbecketmp.org
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Monday— Friday
8:00am - 1:00pm
Saturday & Sunday - closed

fb

Find us on
FACEBOOK!

MASS TIMES
Saturday: 4pm
Sunday: 9:00am & 12:30pm
7:30am & 10:45am in Polish
Weekdays: 9am Mass:
Monday - Friday
Friday - 7pm Mass in Polish
CONFESSIONS
Please check our webpage
for !mes and sign up:
s"homasbecketmp.org
BAPTISMS & WEDDINGS
Please call the parish office
to make arrangements.
PARISHIONERS
When moving in or out of
the parish, please no!fy the
parish office.

PARISH STAFF
Pastor: Rev. Chris Kulig
ckulig@stbmp.org
Pastor Emeritus: Rev. John Roller
Deacon Couple:
Tony and Doreen Janno-a:
(847) 690-9970 janno"a@comcast.net
Office Manager/BulleZn Editor:
Liz Mika: emika@stbmp.org

Business Director: Patrick Reynolds
preynolds@stbmp.org
Music Director: Paula Kowalkowski
pkowalkowski@stbmp.org
(847) 298-5450
AdministraZve Assistant:
Krystyna Maciorowski
kmaciorowski@stbmp.org
Faith FormaZon Coordinator:
Renata Sosin: (847) 296-9051
rsosin@stbmp.org
Maintenance: Mariusz Klimek
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Welcome to St. Thomas Becket

12th Sunday in Ordinary Time

LIVE THE LITURGY—INSPIRATION FOR THE WEEK
Jesus knows that the challenges a disciple of the Gospel will face in the world are real. He tells all of
us point blank, “Do not be afraid.” There are many things we can fear as we a"empt to live the
Gospel: unpopularity, being rebuked, rejec!on, anger, being challenged, having to defend ourselves,
standing alone, insecurity, failure, and even death. Many folks know that their faith calls them to live
life more deliberately and radically but are cowards when it comes to pu$ng it into prac!ce. We
easily jus!fy s!cking with the “acceptable” norms with which we are accustomed. These only serve
to keep us stuck and mired in mediocrity. The Gospel — given flesh by the very presence of Christ —
seeks to stretch, challenge, and change us. We do not have to fear anything, even death.
Some!mes, living with our fears brings us a sadly disordered sense of comfort. Maybe what we
really fear above all else is change. ©Lpi
Jezus wie, że wyzwania, przed którymi staje uczeń Ewangelii na świecie, są realne. Mówi nam
wszystkim bez ogródek: „Nie bójcie się”. Jednak jest wiele rzeczy, których możemy się obawiać, gdy
staramy się żyć zgodnie z Ewangelią. Niektóre z nich to niepopularność, nagana, odrzucenie, gniew,
wyzwanie, konieczność obrony, samotność, brak pewności, porażka, a nawet śmierć. Wielu ludzi wie,
że ich wiara wzywa ich do bardziej świadomego i radykalnego życia, a jednak brak im odwagi do
wprowadzenia koniecznych zmian w ich życie. Łatwo uzasadniamy trzymanie się „dopuszczalnych”
norm, do których jesteśmy przyzwyczajeni chociaż przyczyniają się one jedynie do ugrzęźniecia i
pogrążania się w przeciętności. Ewangelia - obdarzona ciałem przez samą obecność Chrystusa - stara
się nas prostować, rzucać nam wyzwania i przez to zmieniać. Nie musimy się niczego obawiać, nawet
śmierci. Czasami życie z naszymi lękami przynosi niestety nieuporządkowane poczucie komfortu.
Możliwe, że to czego przede wszystkim obawiamy sie najbardziej, to dokonanie przeobrażenia
naszych poglądów lub osobowości.
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FATHER’S DAY NOVENA—our nine day Novena prayers end this Sunday.
The names of all fathers will be published next weekend.

NOWENNA Z OKAZJI DNIA OJCA— w tą niedziele zakończymy modlitwy naszej 9-cio dniowej nowenny za
wszystkich ojców. Imiona ojców zostaną opublikowane w następny weekend.

MODLITWA ZA OJCÓW

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom – i młodym, i starym.
Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł
zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce.
Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość
w wychowywaniu. Uczyń go bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo „ojciec” będzie zawsze dla
niego symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko.
Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które – według nich – nie spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są
zmęczeni pracą dla swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze.
Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo, zmiłuj się nad zmarłymi swoimi sługami, którzy jako dobrzy
ojcowie troszczyli się o swoją rodzinę; nagródź ich miłość i wierność Twoim pokojem, a osieroconą rodzinę
otocz swoją opieką. Przez Chrysatusa Pana naszego. Amen.
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12th Sunday in Ordinary Time

WELCOME BACK!

With cer!fica!on for Phase II, St. Thomas Becket parish resumes public Masses under the following
s!pula!ons:
· dispensa!on from Sunday Mass and Holy Days of Obliga!on con!nues
· the elderly and those with underlying medical condi!ons should stay at home and par!cipate through
livestreamed and televised Masses
· our parish will con!nue livestreaming Masses:
Saturday at 4pm in English and Sunday at 10:45am in Polish
· the limit on a"endees in the archdiocese per Mass and all other liturgical celebra!ons is no more than
20% of total church sea!ng capacity – 200 a"endees while maintaining proper social distancing – seats
in church and hall
·Per the Phase 2 cer!fica!on requirements, parishes need to use a reserva!on system to ensure proper
management of parishioner a"endance; this will benefit both parishioners as an assurance of their ability to
par!cipate, as well as volunteers and their ability an!cipate a"endance. Importantly, per guidelines from the
Illinois Department of Public Health, parishes need to retain parishioner a"endance records (including name,
phone #, date and !me of a"endance) for the purposes of contact tracing if and when a confirmed case of
COVID-19 is iden!fied. Those records will need to be stored securely and must be deleted 14 days aQer each
liturgical celebra!on on a rolling basis if not requested by health officials. This is to protect the privacy of all
people.
St. Thomas Becket weekend Masses: Saturday at 4pm - Sunday at 9am and 12:30pm in English
Sunday at 7:30am and 10:45am in Polish
Daily Mass – Monday thru Friday at 9 am in English
Friday 7pm in Polish
SIGN UP IS NECESSARY FOR THE WEEKEND MASSES ONLY– PLEASE SIGN UP AT: STTHOMASBECKETMP.ORG
We will check the names off of the sign up list by the door – no !ckets are needed.
SIGN UP FOR INDIVIDUAL CONFESSION IS ALSO NECESSARY: STTHOMASBECKETMP.ORG
If you are interested in volunteering during the Masses – are under 65 and without underlying health issues
– please contact Gail (in English) at: gailmcgeever@comcast.net or Maria (in Polish) at:
theisen.maria@yahoo.com
Please remember that the above informaZon may change from day to day.
We try our best to keep parishioners informed about any changes on a regular basis.
Thank you for your paZence and understanding.
Parish office is open Monday—Friday from 8am to 1pm.
Mass inten!ons can be send through mail, call parish office: 847-827-9220 or email Liz: emika@stbmp.org.
Thank you all for your con!nuous generosity, please con!nue your financial support of our parish.
Please mail your Sunday contribu!ons to: STB—1321 N. Burning Bush Ln. MP, IL 60056
electronic donaZons: www.s"homasbecketmp.org and click on GIVECENTRAL
text to: 847-243-6184 with the message: DONATE.
God Bless!
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WITAMY PONOWNIE!

Po otrzymaniu certyfikacji na Faze II, parafia Św. Tomasza Becketa wznowia publicznych Mszy Św.
pod następującymi warunkami:
nadal trwa dyspensa od niedzielnej Mszy Św. i świąt obowiązkowych
· osoby starsze i chore powinny pozostać domu i uczestniczyć w transmitowanych Mszach Św.
· parafia kontynuuje transmisje Mszy na żywo—sobota 4pm po angielsku, niedziela 10:45am po polsku
· limit na Mszy Św. i innych uroczystościach liturgicznych nie może przekroczyć 20% siędzących miejsc:
200 osób przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.
Prosimy pamiętać, iż zarezerwowane miejsce może być przydzielone w kościele lub na sali.
zgodnie z wymogami certyfikacyji Fazy II, parafia musi ustalić system rezerwacji zapewniający sprawiedliwy
wstęp parafian na Msze; tym parafianie będą mieć pewność udziału we Mszy i parafia zapewni sobie
wystarczającą ilość wolontariuszy.
Co najważniejsze, zgodnie z wytycznymi Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois, parafie muszą
zachować dokumentację obecności parafian (w tym imię i nazwisko, numer telefonu, datę i godzinę
obecności) w celu powiadomienia osób w razie potwierdzonego przypadku COVID-19. Te dokumentacje
będą bezpiecznie przechowywane i likwidowane 14 dni po każdej liturgii, jeśli nie będą one wymagane przez
urzędników zdrowia. Ma to na celu ochronę prywatności wszystkich ludzi.
·

Msze Św:
Sobota o 4pm - Niedziela o 9am i 12:30pm w jęz. angielskim
od poniedziałuku do piątki o 9am w jęz. angielskim

Niedziela o 7:30am i 10:45am w jęz. polskim
piątek o 7pm w jęz. polskim

ZAPIS NA NIEDZIELNE MSZE ŚW JEST KONIECZNY: STTHOMASBECKET@STBMP.ORG
Lista nazwisk będzie sprawdzana przy wejściu na Msze Św.
ZAPIS NA INDIVIDUALNĄ SPOWIEDŹ RÓWNIEŻ KONIECZNY: STTHOMASBECKET@STBMP.ORG.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WOLUNTARIUSZOM - zaintreresowane osoby poniżej 65 lat i bez problemów
zdrowotnych proszone są o kontakt z Gail (w języku angielskim): gailmcgeever@comcast.net,
lub Maria (w języku polskim): theisen.maria@yahoo.com
Prosimy pamiętać, iż powyższe informacje mogą ulec zmianie z dnia na dzień.
Staramy się bardzo aby nasi parafianie byli informowani o zmianach na bieżąco za pośrednictwem
Facebook, naszej strony internetowej i wiadomości przez e-mail.
Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie.
Biuro parafialne jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku od 8am do 1pm.
Intencje można zamawiać przesyłając je przez pocztę, telefonicznie: 847-827-9220 lub przez email do
Elżbiety: emika@stbmp.org. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ciągłą hojność wsparcia finansowego
naszej parafii. Niedzielne składki można przesłać pocztą na adres: 1321 N. Burning Bush Ln. MP, IL 60056
drogą elektroniczną: www.s"homasbecketmp.org i wybrać GIVECENTRAL,
text na nr: 847-243-6184 z wiadomością: DONATE.
Bóg zapłać!
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CORPUS CHRISTI PROCESSION ON SUNDAY, JUNE 14 - Procesja Bożego Ciała
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WELCOME BACK—TIPS FOR ALL WORSHIPERS—what to expect
BEFORE YOU ARRIVE
* Check your temperature: if you have one, please do not come to church.
* Stay home if you are ill.
* Make sure you have a face covering to bring and wear.
* Remember to bring your registra!on if you are not already on a list of a"endees.
WHEN YOU ARRIVE
* Enter only in marked doorways.
* Wait pa!ently to be checked in by greeter.
* Keep your face covering or mask on at all !mes except for receiving Communion.
* Sani!ze your hands as directed by greeter.
* Observe social distancing at all !mes (look for marks on the floor).
* Ushers will direct you to pews with markings showing where to sit.
* Since there will be no passing of baskets for your offering please leave your offering in the boxes
provided at the entrance and exit areas.
DURING THE SERVICE
* Do not change seats during a service.
* There will be no passing of offering baskets.
* No physical sign of peace will be exchanged during Mass.
Follow instrucZons for Communion:
* Leave your seat only when directed by usher or greeter.
* Maintain six feet social distancing in the Communion line – look for marks on the floor.
* When 12 feet or two people away from the priest, sani!ze your hands using the sani!zer from the usher.
AQer sani!zing do not touch any surfaces.
* Approach the priest only aQer you are called forward. DO NOT remove your face covering.
* Extend a single hand to receive the Host.
* AQer moving six feet to the right or leQ, remove your mask and consume the Host.
* Replace your face covering or mask.
* Follow instruc!ons to return to your pew.
AFTER THE SERVICE
* Please take any worship aids you may have brought with you.
* You will be dismissed by pew or sea!ng area.
* Follow the instruc!ons of the greeter or usher.
* Use only the designated exit doors.
* Do not congregate outside the church doors.
* Con!nue to wear your face covering or mask un!l you leave the area where worshipers are.

While our parish staff will a-empt to take appropriate precauZons consistent with the
advice of public health authoriZes, parishioners and guests should understand that they
assume the risk of contracZng COVID-19 any Zme they enter a public space since such
precauZons do not eliminate the risk of infecZon.
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POWRÓT DO KOŚCIOŁA - PORADY DLA WSZYSTKICH WIERNYCH—czego należy oczekiwać
ZANIM PÓJDZIESZ DO KOŚCIOŁA
Sprawdź sobie temperaturę: prosimy, nie przychodź do kościoła, jeśli masz gorączkę.
Pozostań w domu, jeśli jesteś chory.
Dopilnuj, aby mieć przy sobie maseczkę ochronną.
Pamiętaj, aby zabrać z sobą swoją rejestrację albo upewnij się, że jesteś umieszczony na liście
uczestników.
KIEDY JESTEŚ W KOŚCIELE
* Wchodź do kościoła jedynie oznaczonymi drzwiami.
* Czekaj cierpliwie na rozmowę z osobą witającą.
* Przez cały czas pobytu w kościele, z wyjątkiem przyjmowania Komunii św., miej na twarzy założoną
maseczkę ochronną lub osłonę.
* Dezynfekuj dłonie, zgodnie z instrukcjami podanymi przez osoby witające.
* Przez cały czas zachowuj dystans społeczny (stosuj się do znaczników na podłodze).
* Marszałkowie pokażą Ci, w której ławce ze znacznikami powinieneś usiąść.
* W kościele nie będzie zbierana kolekta, stąd prosimy o złożenie ofiary do skrzynek, które znajdują się przy
drzwiach wejściowych i wyjściowych.
PODCZAS NABOŻEŃSTWA
* Nie zmieniaj swojego miejsca siedzenia.
* Nie będzie kolekty.
* Podczas Mszy św. nie będzie przekazania znaku pokoju w sposób fizyczny.
Stosuj się do instrukcji podczas Komunii:
* Opuść swoje miejsce wyłącznie, kiedy osoba witająca lub marszałek da Ci odpowiedni sygnał.
* Zachowuj dystans społeczny podczas czekania w kolejce – szukaj znaczników na podłodze.
* Kiedy znajdziesz się w odległości 12 stóp od księdza, zdezynfekuj swoje dłonie, korzystając ze środka
dezynfekującego zaoferowanego przez marszałka. Po dezynfekcji nie dotykaj żadnych powierzchni.
* Podejdź do księdza dopiero wtedy, kiedy otrzymasz sygnał. Nie zdejmuj osłony z twarzy.
* Wyciągnij jedną dłoń, aby otrzymać Komunię św.
* Przesuń się 6 stóp w bok, zdejmij maseczkę ochronną i przyjmij Komunię św.
* Załóż z powrotem maseczkę.
* Wracając do swojej ławki, stosuj się do instrukcji
PO NABOŻEŃSTWIE
* Jeśli przyniosłeś z sobą jakiekolwiek modlitewniki lub inne materiały, prosimy weź je z sobą.
* Wyjdź z ławki na sygnał marszałka.
* Przestrzegaj instrukcji osoby witającej lub marszałka.
* Korzystaj wyłącznie z oznaczonych drzwi.
* Nie gromadźcie się w grupkach na zewnątrz kościoła.
* Nie zdejmuj swojej maseczki ochronnej dopóki nie odejdziesz z miejsca, w którym znajdują się inni
wierni.
*
*
*
*

Mimo że pracownicy parafii podejmują odpowiednie środki ostrożności,
zgodne z zaleceniami organów zdrowia publicznego,
parafianie i goście powinni być świadomi, że za każdym razem, kiedy wchodzą do
przestrzeni publicznej, biorą na siebie pewne ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19,
ponieważ środki te nie eliminują ryzyka infekcji.
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Readings for the week of June 21, 2020
Sunday: Jer 20:10-13/Ps 69:8-10, 14, 17,
33-35 [14c]/Rom 5:12-15/Mt 10:26-33
Monday: 2 Kgs 17:5-8, 13-15a, 18/Ps 60:3,
4-5, 12-13 [7b]/Mt 7:1-5
Tuesday: 2 Kgs 19:9b-11, 14-21, 31-35a,
36/Ps 48:2-3ab, 3cd-4, 10-11 [cf. 9d]/
Mt 7:6, 12-14
Wednesday:
Vigil: Jer 1:4-10/Ps 71:1-2,
3-4, 5-6, 15, 17 [6b]/1 Pt 1:8-12/Lk 1:5-17.
Day:
Is 49:1-6/Ps 139:1-3, 13-14,
14-15 [14a] /Acts 13:22-26/Lk 1:57-66, 80
Thursday:
2 Kgs 24:8-17/
Ps 79:1b-2, 3-5, 8, 9 [9]/Mt 7:21-29
Friday:
2 Kgs 25:1-12/
Ps 137:1-2, 3, 4-5, 6 [6ab]/Mt 8:1-4
Saturday:
Lam 2:2, 10-14, 18-19/
Ps 74:1b-2, 3-5, 6-7, 20-21 [19b]/Mt 8:5-17
Next Sunday:
2 Kgs 4:8-11, 14-16a/
Ps 89:2-3, 16-17, 18-19 [2a]/
Rom 6:3-4, 8-11/Mt 10:37-42

Observances for the week of June 21, 2020
Sunday: 12th Sunday in Ordinary Time;
Father’s Day
Monday: St. Paulinus of Nola, Bishop;
Sts. John Fisher, Bishop, and Thomas
More, Martyrs
Wednesday: The Na!vity of St. John the
Bap!st
Saturday: St. Cyril of Alexandria, Bishop
and Doctor of the Church
Next Sunday: 13th Sunday in Ordinary
Time

TABERNACLE LAMP

for the week of June 21, 2020 is offered for:

†WALTER AND LILLIAN KOLBUS
Offering made by
daughter and son-in-law:

Eileen & Tom
Hinchliffe

PARISH MISSION
STATEMENT
We, the parish family
of St. Thomas Becket,
are a community of
believers united in Christ,
who dedicate ourselves
to proclaim the Good
News and foster a sense
of belonging.
As we gather together
in prayer and worship,
we draw our nourishment
from His word and the
Bread of His Table.
With shared responsibility
we go forth to serve
and affirm our sisters
and brothers.
Guided by the Holy Spirit,
we strive to build the
Kingdom of God within
and beyond our parish.

My, Parafia Świętego
Tomasza Becketa,
jesteśmy wspólnotą
wiernych zjednoczonych
w Chrystusie, którzy
troszczymy się
o Boże dziedzictwo
i z oddaniem głosimy
Dobrą Nowinę.
We wspólnym
gromadzeniu się
i modlitwie, karmimy się
Jego Słowem i Chlebem
z Jego Stołu.
Z poczuciem wspólnego
obowiązku podążamy
w służbie naszym
braciom i siostrom.
Pod przewodnictwem
Ducha Świętego dążymy
do budowania Królestwa
Bożego wewnątrz i poza
naszą parafią.

12th Sunday in Ordinary Time

Saturday, June 20, 2020
4PM †JOHN ANDERSON
†BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
SPECIAL: MEMBERS OF THE MEN’S CLUB
Sunday, June 22, 2020
7:30AM †JAN ROGALEWSKI
†IRENA I FRANCISZEK NOWAK
†ANNA I JÓZEF KOGUT
†JAN ELLWART
†WACŁAW PIKUS
†MARIAN SZEWCZYK
†PIOTR TOBIASZ
†ZMARLI Z RTODZINY SARNÓW I CHMIELARZY
SPECIAL: GRZEGORZ –DZIEŃ OJCA
9:00AM †CAMILLE CHMELA
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†VINCE AND ROSIE COLLETTI
10:45AM †ANTONI URBAN †KRYSTYNA BOŚ
†BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
†STANISŁAW I JANINA KONCZEWSKI
†HENRYKA MACISOWICZ †DANUTA GIEROŃ
†KRZYSZTOF KRZYWOSZ †WŁADYSŁAW MIKA
†JÓZEF, HELENA I WIESŁAW WIJAS
†JÓZEF OLECHNO †JACEK KONOPKA
SPECIAL: BOŻENA I ADAM– 31 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: WŁADYSŁAWA MIKA—O ZDROWIE
SPECIAL: MAREK MARZEC—DZIEŃ OJCA
SPECIAL: OSCAREK MARZEC—O ZDROWIE
SPECIAL: TOMASZ—O DARY DUCHA ŚW
SPECIAL: MATEUSZ PAWŁOWSKI—17 B-DAY
SPECIAL: WIESŁAW—O NAWRÓCENIE
SPECIAL: IRENA MIRON—O ZDROWIE
SPECIAL: ROBERT OLECHNO—DZIEŃ OJCA
12:30PM †EDWARD SWEENEY
†LILLIAN AND WALTER KOLBUS
Monday, June 22, 2020
9AM†BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
Tuesday, June 23, 2020
9AM †ALICE KAMZOL
†BARBARA JACYNIEWICZ
†RAFAŁ BŁOŃSKI
Wednesday, June 24, 2020
9AM†BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
Thursday, June 25, 2020
9AM†BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
Friday, June 26, 2020
9AM†MITCH & MARIA BANDUR
7PM †BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
Saturday, June 27, 2020
4PM †REGINA THOMAS †ANN & SAM PACENTI
†BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
5PM WEDDING: GRZEGORZ PAWLAK &
EDYTA PARZYGNAT
Sunday, June 28, 2020
7:30AM †MICHAŁ I LUDMIŁA DŁUGI
9:00AM †CAMILLE CHMELA
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †KRYSTYNA BOŚ
†BARBARA JACYNIEWICZ †RAFAŁ BŁOŃSKI
12:30PM †MILTON BOUVIER

JOHN’S ROOFING, INC.
847-297-9984
Roofing • Gutters • Siding
Soffit • Fascia
Insured

Free Estimates

SKAJA TERRACE FUNERAL HOME
Bringing New Life to Senior LivingTM

Brookdale Prospect Heights

DINE-IN • TAKE OUT • CATERING

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

A Brookdale Managed Community
Assisted Living
Alzheimer’s & Dementia Care
Rehabilitation & Skilled Nursing

Authentic Mexican Food
Serving Beer & Margaritas

(224) 217-5139

1742 East Kensington Rd
Mount Prospect

7812 N. Milwaukee Ave.

847.666.5609

Niles

www.brookdale.com

(847) 966-7302
MICHAEL G. DURBIN, D.D.S., M.S.
ORTHODONTIST
DIPLOMATE - AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS

New Patients Welcome
1355 E. GOLF RD. • DES PLAINES, IL 60016 • (847) 824-0154

Known for Affordable Excellence in Personal Service

Family Owned and Operated Since 1883
410 E. Rand Rd. • Mt. Prospect • (847) 394-2336
3440 N. Central • Chicago • (773) 545-5420
www.matzfuneralhome.com

Central
Continental Bakery
• Fancy Continental Tortes & Pastries
• Sweet Table
• Coffee Cakes
• Wedding Cakes
• Birthday Cakes

4th Generation
Polish-American

• Breads
• Photo Cakes

101 S. Main Street, Mount Prospect, IL 60056
847-870-9500 • bakery@centralcontinental.com

JOHN W. GLUECKERT,

Contact Jeff Hansen to place an ad today!
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Like us on facebook and find our daily and weekly specials.

		

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

President
Family Owned & Operated
1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD
ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168

St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL.

B 4C 01-0271

Antique
& Gift Shop

REPAIR & RESTORATION CENTER

Maureen P. Meersman
Attorney At Law

Figurines • Fine China

Jimmy’s
Family Restaurant
Mon-Thurs: 8am-10pm • Fri 8am-11pm
Sat 7am-11pm • Sun 7am-9pm

Ceramics • Dolls

10% DISCOUNT

Pottery • Vases • Ivory

(224) 577-3182
43 S. Wolf Rd. • Prospect Heights

(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy
Mount Prospect, IL 60056

Illinois

Serving Breakfast, Lunch & Dinner

with this coupon

1440 Rand Road, Des Plaines

847-824-2778

St. Thomas Becket

Orthodontist
421 W. Prospect Ave.
Mount Prospect

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com

PANI ELA’S PRESCHOOL
(DCFS Licensed)
• Accepting Children Ages 2-5 Years Old

• Bilingual-Polish/English Speaking Education
Vikki Podlipni • Teacher/Speech Pathologist Assistant

(224) 436-4146 | viktoriampodlipni@gmail.com
facebook.com/panielaspreschool/

Contact Jeff Hansen to place an ad today!
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Mt. Prospect, IL (near River Rd./Kensington)

CatholicMatch.com/IL

IVONA LOJKO
Broker Associate
Parishioner

(847) 845-7415

Obstetrics & Gynecology • Poloznictwo i Ginekologia

ilojko@gmail.com
MOWIE PO POLSKU

Michal Szczupak, M.D.

Beautifully arranged and delicious appetizers,
party trays, dinner and unforgettable
sweet tables all in one stop!

800 W. Biesterfield Rd. Wimmer, #408 • Elk Grove Village, IL 60007
1875 Dempster, St. #506 • Park Ridge, IL 60068

BUYING, SELLING & INVESTING

1731 W. Golf Road • Mount Prospect, IL 60056
ph: 847.258.5042 | www.montrosedeli.com

Phone 847.593.6600 • Fax 847.593.3544

SUBURBAN
330 E. Northwest Hwy
Mt. Prospect
www.lovelyihomes.com

Telefon 847 430-6777, informacje na www.Rutkiewicz.org

CENTRAL PLUMBING
COMPANY, INC.
Since 1980
4 Generations of Plumbers

Repairs & Remodeling • Water Heaters
Disposals • Sump Pumps • Rodding

847-253-9181
Rob Ryan - Kevin Ryan
IL LIC # PL16019 LIC # 055-012918

Ask for the Parish Discount!
Additional Discount For Senior Citizens
55 Years or Older!

		

3.5% Credit Card
Convenience Fee

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL.
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