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Drodzy Parafianie, 
  

 W tym tygodniu psalm responsoryjny wyraża wdzięczność i podziękowanie Bogu: “Dobrze jest 
śpiewać Tobie, Panie Boże.”  Osobiście, chcę podziękować Bogu i Wam wszystkim za ostatnie dziewięć lat w 
parafii Św. Tomasza Becketa. Czuję się naprawdę błogosławiony i otoczony wielkim wsparciem i troską o  
siebie i naszą parafię.    
  

 Św. Paweł w drugim czytaniu pisze o byciu odważnym. Szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że ostatni 
rok - rok historycznej COVID 19 pandemii - był dla mnie trudny, jak jestem pewien, że dla Was również. 
Starałem się być z Wami wszystkimi w kontakcie poprzez nasze transmisje Mszy Św. na żywo i posty na  
Facebooku. Jednak nie mając pewności, czy to będzie mój ostatni rok w parafii, powoli przygotowywałem się 
do odejścia. Niemniej jednak, Bóg zawsze ma inny plan. Jak już wiecie, będę z Wami aż do zakończenia  
procesu Renew My Church, czyli do roku 2023. Bardzo się cieszę, że mogę zostać z Wami i kontynuować  
szerzenie Dobrej Nowiny i dobrych uczynków. Teraz, kiedy Bóg i Kardynał Cupich przedłużyli mój pobyt w  
parafii, mam odwagę ponownie prosić Was o wsparcie. Mianowicie, nasz parking wymaga pilnej naprawy. 
Jestem pewien, że i Wy to zauważyliście. Podczas mojego pobytu w parafii, nie było żadnych większych 
ulepszeń parkingu, jedynie punktowe łatanie i uszczelnianie. Nasz parking wygląda jak szachownica, z łatami 
w tą i tamtą stronę. Zamiast przeznaczać pieniądze na tymczasowe łatanie dziur i wypełnianie pęknięć, 
uważam, że jest to rozsądne i mądre aby zainwestować i całkowicie rozebrać i wyremontować cały parking.   
  

 W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich 
nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie”   
Wiem, że wielu z Was boryka się z problemami finansowymi, a jednak nadal wiernie wspieracie naszą parafię. 
Te małe lub duże nasiona robią wielką różnicę. Jestem wdzięczny za wszystkie Wasze ofiary, szczególnie na 
kolekty utrzymania parafii BUILDING FUND. Szacowany koszt przebudowy naszego parkingu to ponad 
$200,000. Celem jest ukończenie tego projektu przez lato. Jeśli możecie pomóc, w jakikolwiek sposób  
finansowy, będę niezmiernie wdzięczny i nie będziemy zmuszeni do wyczerpania naszych oszczędności.  

W dzisiejszym biuletynie 
załączona jest specjalna  

koperta "OFIARA NA   
PARKING", w której można 
składać datki. Każda ofiara, 

nieważne jak duża czy mała, 
będzie bardzo doceniona. 

Prosimy o korzystanie z tych 
kopert lub hojne wspieranie 

zbiórki na utrzymanie  
parafii (BUILDING FUND) w 

nadchodzących miesiącach. 
Razem dokonaliśmy wielu 

wspaniałych rzeczy w tej 
parafii i wierzę, że 
dokonamy i tego. 

  

Niech Bóg błogosławi Was  
i Waszych bliskich. 
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Dear Parishioners, 
  

This week the responsorial psalm expresses gra!tude and thankfulness to God:  
Lord, it is good to give thanks to you. Personally, I want to thank God, and all of you, 
for the past nine years at St. Thomas Becket parish. I feel truly blessed and  
surrounded with much support and care for myself and our parish.    
  

St. Paul in the second reading writes about being courageous. Honestly, I have to 
say that last year – the historic COVID-19 pandemic year - was tough on me, as I 

am sure on you as well. I tried my best to be in touch with all of you via our live Mass transmissions and 
Facebook postings. However, not being sure if this would be my last year at the parish, I was slowly  
preparing myself for departure. Nonetheless, God always has another plan. As you now know, I will be 
with you for the transitional time until the completion of the Renew My Church process, sometime in 
2023. I am very happy to be staying on with you and to continue the spreading of the Good News and 
the good works. Now, as God and Cardinal Cupich extended my stay at the parish, I get the courage to 
ask for your support once again. Namely, our parking lot is in a dire need of urgent repairs. I am sure that 
you have no!ced that too. During my stay at St. Thomas Becket, no major improvements were done to the 
lot, only spot patching and sealing. Our parking lot looks like a chess board, with patches this and that way. 
Instead of pu>ng funds into temporary patching of the holes and sealing of the cracks, I believe that it is  
prudent and wise to invest and completely strip and repave the en!re lot.   

  

In our Gospel we hear “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it?  
It is like a mustard seed that, when it is sown in 
the ground, is the smallest of all the seeds on 
the earth. But once it is sown, it springs up and  
becomes the largest of plants and puts forth 
large branches.” I know many of you are  
struggling financially, yet you are s!ll faithfully 
suppor!ng our parish. Those small or big seeds 
make a big difference. I am grateful for all your 
dona!ons especially towards the Building Fund. 
The es!mated cost of re-doing our parking lot  
is over $200,000. The goal is to complete this  
project over the summer months. If you can 
help, in any financial way, I would be most  
grateful, and we would not be forced to  
deplete our saving.  
 A special „PARKING LOT SUPPORT”  
envelope is inserted in today’s bulle!n for your 
dona!ons. ANY dona!on, no ma"er how big or 
small, will be greatly appreciated. Please use 
these envelopes or support the Building Fund 
collec!on generously in the coming months.  
Together, we have accomplished many great 
things in this parish, and I truly believe that we 
can do this too. 

  
God Bless you  
and your loved ones. 
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NO VACATION FROM GOD 
 Summer vaca!ons are special for the kids. They do not have school or homework; 
they can sleep late and enjoy the warm weather. With all the fun ac!vi!es and distrac!ons, 
some of them stop nurturing their rela!onship with our all-loving God. Some families do 
not find !me for prayer or going to church.  As parents, we are the first teachers of faith 
and we are responsible for evangelizing our kids. There is no vaca!on from this 
responsibility.  
 We can be very crea!ve about teaching faith in summer. Beau!ful weather and 

nature points to the God-Creator all the !me. Asking a simple ques!on: “What am I grateful for today?” is 
easy and a good start to meaningful conversa!ons. We can help our kids see the beauty of God’s crea!on 
every !me we go outside and teach them to be thankful for all the gi[s. 
 You might have heard the saying that “the family that prays together- stay together”. If you do not 
pray as family, you should try it this summer and family prayer does not have to be long. When you have 
smaller kids, the prayer should be very simple.  
 It is good to try to eat to eat dinner as family whenever possible this summer. Scien!sts agree that 
kids who regular eat with their family are happier and have be"er peer rela!ons, they also get be"er grades 
in school and have a lower rate of substance abuse and risk of suicide. This summer might be the one to 
renew yours and your children’s faith as long as you find a place for and include God in it.    
 Finally, please do not forget to register your children for religious classes 
for the 2021-2022 year.  New in-person classes are being formed right now. If you 
have any ques!ons, please email Renata Sosin at  rsosin@stbmp.org. 
 
 
 

NIE MA WAKACJI BEZ BOGA 
 Wakacje letnie są wyjątkowe dla dzieci. Nie mają szkoły ani pracy domowej, mogą spać do późna i 
cieszyć się ciepłą pogodą. Z tymi wszystkimi zabawnymi zajęciami i rozproszeniami, niektóre z nich przestają 
pielęgnować swoją więź z naszym kochającym Bogiem. Niektóre rodziny nie znajdują czasu na modlitwę czy 
chodzenie do kościoła.  Jako rodzice, jesteśmy pierwszymi nauczycielami wiary i jesteśmy odpowiedzialni za 
ewangelizację naszych dzieci. Nie ma wakacji od tej odpowiedzialności.  
 Możemy być bardzo kreatywni w nauczaniu wiary w lecie. Piękna pogoda i przyroda cały czas 
wskazują na Boga-Stwórcę. Zadawanie sobie prostego pytania: "Za co jestem dziś wdzięczny?" jest łatwe i 
stanowi dobry początek do głębszych rozmów. Możemy pomóc naszym dzieciom dostrzec piękno Bożego 
stworzenia za każdym razem, gdy wychodzimy na zewnątrz i nauczyć je wdzięczności za wszystkie dary. 
Być może słyszałeś powiedzenie, że "rodzina, która modli się razem - pozostaje razem". Jeśli nie modlicie się 
jako rodzina, powinniście spróbować tego lata, a rodzinna modlitwa nie musi być długa. Gdy mamy mniejsze 
dzieci, modlitwa nawet powinna być prosta.  
 Dobrze jest spróbować jeść obiad jako rodzina, kiedy tylko jest to możliwe tego lata. Naukowcy 
zgadzają się, że dzieci, które regularnie jedzą z rodziną są szczęśliwsze i mają lepsze relacje z rówieśnikami, 
otrzymują też lepsze oceny w szkole i mają niższy wskaźnik nadużywania substancji i ryzyko samobójstwa.   
To lato może być tym, które odnowi wiarę twoją i twoich 
dzieci, jeśli tylko znajdziesz w nim miejsce dla Boga i 
włączysz Go w nie.  
 Na koniec, proszę nie zapomnieć o zapisaniu swoich 
dzieci na lekcje religii na rok 2021-2022.  Obecnie tworzone 
są nowe klasy. Jeśli mają Panstwo jakieś pytania, prosimy o 
kontakt mailowy z Renata Sosin rsosin@stbmp.org. 
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RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz 10:45am. 

Bardzo prosimy nie zapomnieć przynieść tajemnic 
na wymianę. Wszystkie pytania prosimy kierować 

do Beaty: 773-443-9205.  
 

ZE WZGLĘDU NA PROCESJE BOŻEGO CIAŁA, 
ZMIANA TAJEMNIC ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 

 13-go CZERWCA. 

2nd ANNUAL FATHER’S DAY NOVENA 
Father’s Day is on Sunday, June 20th. Let us appreciate the work, sacrifice and 
dedica!on of our fathers through this special Father’s Day Novena. St. Thomas 
Becket parish, for the second !me, will offer a Novena in honor of all fathers. 
Star!ng on Saturday, June 12th we will pray the Novena for nine consecu!ve days 
un!l June 20th. You are welcome to submit the names of the men you want 
remembered, they will be placed in front of the altar, and all names will be printed in 
the bulle!n on Father’s Day, June 20th.  Please use the form below to submit the 
names of men you wish to honor, living and deceased, by June 15th. A suggested offering of $10 per name 
will be greatly appreciated. Offerings can also be made through our secure on-line giving system at: 
givecentral.org and choose FATHER’S DAY NOVENA bu"on.  ST. JOSEPH PRAY FOR OUR FATHERS. 
 
 

NOWENNA Z OKAZJI DNIA OJCA   
Dzień Ojca obchodzony jest 20-go czerwca. Doceńmy pracę, poświęcenie i oddanie naszych ojców poprzez 
specjalną Nowennę. Parafia Św. Tomasza Becketa, po raz drugi, rozpocznie modlitwe ku czci wszystkich 
ojców 12-go czerwca i zakończymy ją 20-go czerwca. Zapraszamy do przesłania do nas imiona i nazwiska 
ojców, żyjących lub zmarłych, te zostaną umieszczone przed ołtarzem i będą wymienione w biuletynie w 
weekend 20-go czerwca. Prosimy przesłać je do biura lub e-mail do Elżbiety: emika@stbmp.org do 15-go 
czerwca. Będziemy bardzo wdzięczni za ofiarę złożoną ku czci każdego ojca, sugerowana ofiara to $10 od 
osoby. Ofiary można również dokonać za pośrednictwem naszego bezpiecznego systemu przez internet pod 
adresem: givecentral.org i wybierz link FATHER’S DAY NOVENA. ŚW. JÓZEFIE MÓDL SIĘ ZA NASZYCH OJCÓW. 
 

******************************************************* 
FATHER’S DAY NOVENA: June 12-20 

 
 

IN HONOR OF:   _____________________________      __________________________________ 

 Ku czci:               _____________________________     ___________________________________ 

 
DONATION MADE BY:    _________________________________________________ 
Ofiara złożona przez: 
PLEASE PRINT NAMES—they will be published in the bulleZn on June 20th. 
Prosimy drukować—imiona i nazwiska będą w biuletynie 20-go czerwca. 

 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  
odbywa się w każdy 

dzień — od  
poniedziałku do 

soboty— zapraszamy 
na godz. 6:30pm do 
kościoła na wspólną 

modlitwę. 
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CORPUS CHRISTI 2021 
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CORPUS CHRISTI 2021 
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim za 
przygotowanie, uczestniczenie i sprzątanie 
po naszej tegorocznej procesji.    
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WAŻNE INFORMACJE—Jesteśmy kościołem otwartym dla wszystkich i wszyscy są zawsze mile widziani w naszej 
świątyni—od najmłodszych do najstarszych wiernych. Abyśmy wszyscy czuli się tutaj bezpiecznie, mamy kilka ważnych 
uwag/próśb teraz kiedy otwieramy się na większą ilość osób po pandemii: 
 

INTENCJE—prosimy używać przygotowane koperty znajdujące się w kilku miejscach w naszym kościele. 
Wypełnione koperty z ofiarą zostawiamy wcześniej w kościele, intencje są drukowane wtedy w biuletynie i do 
modlitwy wiernych—ksiądz czy lektor nie ma trudności z przeczytaniem ręcznie dopisanych nazwisk. Intencje przed 
samą Mszą Św. można prosić w razie nagłych przypadków. Rocznice śmierci naszych bliskich, specjalne intencje na 
urodziny czy też rocznice ślubu, są nam wiadome wcześniej. Intencje można zawsze również zgłosić telefonicznie do 
biura parafialnego w ciągu tygodnia. Księgi do zapisu intencji mamy już nawet na rok 2022. 
 

WÓZKI—bardzo serdecznie prosimy rodziców aby—w miarę możliwości—nie wjeżdżać wózkami dziecięcymi do 
kościoła. Zabierają one dużo miejsca, blokują przejścia tworząc niebezpieczne sytuacje i ciężko nam jest czyścić ślady na 
nowych płytkach i świeżo czyszczonej podłodze w sali. Rozumiemy, że nie jest to wygodne dla rodziców, ale Msza Św. 
trwa zaledwie niecałą godzinę i dla wspólnego dobra prosimy rodziców o wyrozumiałość i trzymanie dzieci na rękach. 
Jeśli już ktoś koniecznie musi wejść z wózkiem na czas Mszy Św. to jedynie będzie można do sali parafialnej. Wózki 
można zostawić przed wejściem do kościoła. 
 

PARKING—DLA BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKICH, prosimy pestrzegać ustalonych zasad parkowania abyśmy nie byli 
zmuszeni do wzywania policji. Parking na oczywistych i wyraźnie oznaczonych NO PARKING miejscach: wjazdz, wyjazd, 
koło śmietnika, nie będzie tolerowany.  

COVID—19 UPDATE 
We received word from the Archdiocese of Chicago about the li[ing of the vast majority of the COVID-19 
restric!ons and protocols that we have been following for the past year. These new guidelines begin on 
Friday, June 11. 
· All capacity limits have been li{ed. Pre-registering for and checking in at Mass is no longer required. 
· Hand saniZzing before receiving Holy Communion is no longer required.  
Receiving the Precious Blood through the shared cup remains suspended. 
· Masks and physical distancing are NOT required for those who have been fully vaccinated against  
COVID-19. Those who are not yet fully vaccinated are asked to con!nue following the face mask and 
distancing guidelines from the CDC, State of Illinois and Archdiocese of Chicago. Proof of vaccina!on will not 
be required. 
· Further informa!on regarding congrega!onal singing, receiving Communion on the tongue,events, 

mee!ngs, facility use  other restric!ons will be communicated in the coming weeks. 
 

We thank everyone for your con!nuing commitment to keep our en!re parish community safe and healthy 
and ask for con!nuing prayers for a world-wide end to this pandemic. 
 

************************** 
Otrzymaliśmy wiadomość z Archidiecezji Chicago o zniesieniu większości ograniczeń i protokołów dotyczących 
COVID-19, których przestrzegaliśmy przez ostatni rok. Nowe wytyczne zaczną sie w piątek, 11 czerwca. 
 - Limit na obecość jest zniesiony i zapis na Msze Św. jest nie potrzebny. 
 - Dezynfekcja rąk przed przyjęciem Komunii Świętej nie jest już wymagana. 
 - Przyjmowanie Przenajdroższej Krwi przez wspólny kielich pozostaje zawieszone. 
 - Maski i fizyczny dystans NIE są wymagane od osób, które zostały w pełni zaszczepione. 
   Osoby, które nie są jeszcze w pełni zaszczepione, proszone są o dalsze noszenie maski na twarzy i  
   praktykowanie dystansu jak dotychacz. 
 

Dziękujemy wszystkim za nieustające zobowiązanie i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia całej 
naszej społeczności parafialnej i prosimy o nieustanne modlitwy o światowy koniec tej pandemii. 



 
                                           

  LUCKY PICK DRAWING FOR $100—JUNE 6, 2021: 
             EILEEN HINCHLIFFE 

            CONGRATULATIONS!! 
1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL 

SEPT 19, 2021.  Tickets are sZll available. 
 

Powyżej wymieniony to zwycięzca z ostatniego weekendu—gratulujemy!  Kolejne losowania 1 numeru  
odbywać się będą w każdy weekend do 19-go września 2021. Są jeszcze dostępne numery. 

ST. THOMAS BECKET 

2020-2021 

 

MY NUMBERS:  ________________________________________________________________________ 
*IF UNAVAILABLE, SELECT NEXT AVAILABLE NUMBERS FOR ME ____    *PICK NUMBERS FOR ME ____     

 

NUMBER OF PICKS _______X $10 each = $_________________ 
NAME ________________________________________________________________________ 
ADRESS_______________________________________________________________________ 
EMAIL ADRESS____________________________________________   PHONE #_______________________ 

MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K Darlene M  

7:30am Rev. Chris K Anna C Maria T 
Piotr J 

9:00am Rev. John R Daisy K Daisy K 

10:45am Rev. Chris K Halina W Halina W 
Jan K 

12:30pm Rev. Antoni B Sarah W John W 

MINISTRY SCHEDULE FOR JUNE 19/20 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 
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RELIGIOUS EDUCATION  
RegistraZon for 21/ 22  

 

Classes—IN PERSON—will be on 
Wednesdays from  6:15 to 7:30pm  

at St. Emily’s school.  
Detailed informa!on and registra!on  

on-line at: www.stemilyreled.org   
 

 

 

FALL ADULT CONFIRMATION FOR VICARIATE I  
Are you an adult who missed receiving the Sacrament of 
Confirma!on? Prepara!on for Confirma!on for Vicariate I 
parishioners will be offered weekly, Monday, September 13  
to Monday, November 1 from 7-9pm, at St. Edna Parish,  
2525 N. Arlington Heights Rd. in Arlington Heights. Bishop 
Jeffrey Grob will preside at the Confirma!on Mass on  
Tuesday, November 9. 
 

Registra!on forms will be available July 12 on 
www.vic1chicago.org or by contac!ng Lorie Crepeau at 
lcrepeau@stedna.org, 847-398-3362, ext. 325.  Zoom 
sessions will be offered, if necessary, on Thursday evenings 
during the same weeks as in-person sessions.   



 
 

 
 
 
SATURDAY, JUNE 12, 2021 
4PM †GREG KLECZYNSKI 
SUNDAY, JUNE 6, 2021 
7:30AM †MAREK MYŚLIWIEC 
†FRANCISZEK KUŹMA  
†JAN WRÓBEL 
9AM †CHARLENE & DONALD ROSE 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
10:45AM †KAZIMIERZ ROMANOWSKI 
†ANTONI SADŁO 
†MARCIN KMIOTEK 
†ARTHUR KOSIBA 
†WŁADYSŁAW CHYŁEK 
†ZMARLI Z RODZINY KOGUT 
SPECIAL: RODZINA JAKUSZ— 
                 BOGU WIADOMA INTENCJA 
12:30PM †JOSEPHINE CIELAK  
SPECIAL: NANCY & RAY KOWALKOWSKI— 
                 62 WEDDING ANNIVERSARY 
MONDAY, JUNE 14 2021 
9AM SPECIAL: INTENTION KNOWN TO GOD 
TUESDAY, JUNE 15, 2021 
9AM SPECIAL: INTENTION KNOWN TO GOD 
WEDNESDAY, JUNE 16, 2021 
9AM  SPECIAL: SANDY JACOB—BIRTHDAY 
THURSDAY, JUNE 17, 2021 
9AM †SR. STELLA LOUISE 
SPECIAL: SISTERS & ASSOCIATES OF HOLY NAME  
                 OF NAZARETH—BLESSINGS 
FRIDAY, JUNE 18, 2021 
9AM SPECIAL: INTENTION KNOWN TO GOD 
7PM †DUSZE W CZYŚĆCU 
SATURDAY, JUNE 19, 2021 
4PM †MARIE MIKA 
†EDWARD SWEENEY 
†JOHN ANDERSON 
SUNDAY, JUNE 20, 2021 
7:30AM †JAN ROGALEWSKI 
†ANTONI ZAUCHA 
†WACŁAW POPIEŁUSZKO 
†ADAM KRÓLIKOWSKI 
†LUCYNA BAK 
9AM †CHARLENE & DONALD ROSE 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
10:45AM †MARCIN KMIOTEK 
†ARTHUR KOSIBA 
†ZMARLI Z RODZINY KOGUT 
12:30PM †JOHN KIRALY  

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. 
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STAY SAFE       BE KIND 
 LOOK FORWARD  

Readings for the week of June 13, 2021 
Sunday:           Ez 17:22-24/Ps 92:2-3, 13-14,  
        15-16 [cf. 2a]/2 Cor 5:6-10/Mk 4:26-34 
Monday:        2 Cor 6:1-10/Ps 98:1, 2b, 3ab,  
                                     3cd-4 [2a]/Mt 5:38-42 
Tuesday: 2 Cor 8:1-9/Ps 146:2, 5-6ab, 6c-7, 
8-9a [1b]/Mt 5:43-48 
Wednesday: 2 Cor 9:6-11/Ps 112:1bc-2, 3-
4, 9 [1b]/Mt 6:1-6, 16-18 
Thursday: 2 Cor 11:1-11/Ps 111:1b-2, 3-4, 
7-8 [7a]/Mt 6:7-15 
Friday: 2 Cor 11:18, 21-30/Ps 34:2-3, 4-5, 6
-7 [cf. 18b]/Mt 6:19-23 
Saturday: 2 Cor 12:1-10/Ps 34:8-9, 10-11, 
12-13 [9a]/Mt 6:24-34 
Next Sunday: Jb 38:1, 8-11/ Ps 107:23-24, 
25-26, 28-29, 30-31 [1b]/2 Cor 5:14-17/Mk 
4:35-41 
 

Observances for the week of June 13, 2021 
Sunday: 11th Sunday in Ordinary Time 
Monday: Flag Day 
Saturday: St. Romuald, Abbot; BVM 
Next Sunday: 12th Sunday in Ordinary 
Time; World Refugee Day; Father’s Day 
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WATCH US LIVE—TRANSMISSION THROUGH OUR FACEBOOK: 
4PM SATURDAY MASS IN ENGLISH 

10:45AM SUNDAY—MASS IN POLISH 

PORADNIA RACHEL Przyjdź! Zakończ żałobę, 
wybacz sobie i zapełnij puste miejsce po 

stracie dziecka. 1.773.656.7703 
aborcjabolterapia.com  

Prowadzi s. Maksymiliana Kamińska MChR, 
psycholog-terapeuta. Projekt Rachel jest 
prowadzony przez Siostry Misjonarki 
Chrystusa Króla dla Polonii, spotkania 
odbywają się w parafii św. Konstancji. 
Koordynatorem projektem jest siostra 

Maksymiliana. Poradnia pomaga kobietom z 
niechcianą ciążą a także rodzicom po utracie 

dziecka na skutek aborcji, poronienia, 
urodzenia martwego dziecka, wczesnej 

śmierci noworodka, ciąży ektopowej, oddania 
dziecka do adopcji zaraz po porodzie.  



 

Senior Living Above and Beyond

Assisted Living 

Alzheimer’s & Dementia Care 

Rehabilitation & Skilled Nursing

847.797.2700

www.dimensionslivingph.com
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SKAJA TERRACE FUNERAL HOME

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave. 

Niles 

(847) 966-7302

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

JOHN W. GLUECKERT, 

President 

Family Owned & Operated

1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD 

 ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168

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

Soffit • Fascia 

Insured     Free Estimates

UNIA KREDYTOWA TO WIĘCEJ NIŻ BANK!

1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com

Służymy Polonii oferując szeroki zakres usług finansowych: konta oszczędnościowe i czekowe, karty kredytowe 
i debetowe VISA®, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne oraz pełny serwis bankowości Internetowej i mobilnej. 
Dla przedsiębiorców oferujemy kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie 
www.NaszaUnia.com lub odwiedź nasz oddział w Mt. Prospect (1141 Mt. Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056) 
lub do otwarcia konta na www.NaszaUnia.com. PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Contact Jeff Hansen 
 to place an ad today! 

jhansen@4LPi.com 
 or (800) 950-9952 x2683
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  Obstetrics & Gynecology • Poloznictwo i Ginekologia

Michal Szczupak, M.D. 
 

800 W. Biesterfield Rd. Wimmer, #408 • Elk Grove Village, IL 60007 

1875 Dempster, St. #506 • Park Ridge, IL 60068 

Phone 847.593.6600 • Fax 847.593.3544

 

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

Orthodontist
401 W. Prospect Ave. 

Mount Prospect

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com

 
Maureen P. Meersman 

Attorney At Law

(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy 

Mount Prospect, IL 60056

Beautifully arranged and delicious appetizers,  
party trays, dinner and unforgettable  

sweet tables all in one stop!

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

Mount Prospect & 
North Des Plaines

Fire & Water - Cleanup & RestorationTM

847-956-1880 
Mobile: 630-417-4141 

jswiatek@servpro10672.com 
Like it never even happened.®

24-Hour Emergency Service 
Independently Owned & Operated

IWONA LOJKO 
Broker Associate 

Parishioner 
(847) 845-7415 
ilojko@gmail.com 
MOWIE PO POLSKU

BUYING, SELLING & INVESTING 

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

TOMASZ DUBOWSKI 
Managing Broker 

(847) 630-7161 
dubowski@ameritech.net 

https://www.familyfirstrealty.org/

At Family First Realty, through the upholding of the Christian spirit of patience 
and understanding, the preservation of traditional home and family values, and a 
foundation of over 18 years of experience in the market, I, as the owner of Family 
First Realty, can promise honest, professional, and reliable service with regards to 

the purchase, sale, and rent of all kinds of real estate holdings. 

Contact Jeff Hansen to place 
 an ad today! jhansen@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2683


