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First Friday: 6pm - 6:45pm

BAPTISMS & WEDDINGS
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Pastor: Rev. Chris Kulig 
ckulig@stbmp.org
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Office Manager/BulleZn Editor: 
Liz Mika: (847) 827-9220
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Faith FormaZon Coordinator:
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Music Director (Polish): 
Adam Wojcik
Maintenance:
Jan Kalita
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KOCHAJ BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO...  
Bardzo szanuje różne osobiste opinie i przekonania odnośnie wirusa COVID-19. 
Nieuniknionym faktem jest, iż ludzie chorują i umierają. Jestem coraz częściej proszony o 
namaszczenie osób chorych i w tym roku odprawiłem, jak na naszą parafie, rekordową ilość 
pogrzebów.  
 

Ponowny nakaz noszenia masek na teranie kościelnym, ustalony przez stan Illinois i diecezje 
Chicago, obowiązuje już od 23-go sierpnia a ciągle zmagam się z docinkami od osób tak 
noszących i nie noszących masek. Praktycznie co niedziele, zamiast skupić się na modlitwie i Mszach Św., 
jestem ciągle atakowany nieprzyjemnymi uwagami, jak również słyszę ciągłe skargi kierowane do biura, oraz 
złośliwe i przykre uwagi i odpowiedzi jeden do drugiego.  
 

Dla nikogo z nas noszenie maski jest naturalne czy przyjemne. Przychodzimy do kościoła na zaledwie niecałą 
godzinę, dlaczego nawzajem robimy sobie jakby na złość? Spuszczę maskę pod nos, pod brodę, nie założę 
wcale, i nikt mi nic nie zrobi... Dlaczego idąc wszędzie indziej zakładamy maski, a w kościele ujawniamy swoją 
samolubność w stosunku do drugiej osoby? 
 

Czy ja lub marszałek musimy stać się kościelnymi policjantami i zamiast modlenia się zwracać uwagi o 
założeniu maski? Wszyscy dokładnie wiemy jakie są teraźniejsze zalecania, jednak uporczywie ciągle 
stawiamy na swoim. Czy to jest po katolicku? Czy to jest szanowanie się na wzajem? Czy to stawia nas na 
lepszym miejscu? Czy my wiemy lepiej od lekarzy? Jezus ciągle uczył tego podstawowego przykazania: 
Kochaj bliźniego jak siebie samego. W obecnej chwili możemy to okazać przez noszenie masek, które  
chronią przed rozprzestrzenianiem się wirusa. 
 

Pamiętam dni kiedy kościoły były zamknięte i wierni nie mogli uczestniczyć w obrzędach sakramentalnych. 
Dzisiaj gdy nasz kościół jest otwarty i zamiast szanować i dziękować Bogu za życie jakie nam dał, nasuwa mi 
się myśl tak jak w czasie pandemii: czy jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś, a szczególnie cnoty pokory? 
 

Nakaz noszenia masek - zaszczepieni czy nie - nie jest moim wymysłem, ale jest moim obowiązkiem 
przestrzeganie bezpieczeństwa aby chronić nas wszystkich w tej parafii. Serdecznie dziękuję tym, którzy 
szanują bliźniego i siebie samego i noszą maski w kościele – bez względu na swoje osobiste przekonania. 
Dziękuję wszystkim za wyrozumienie i podporządkowanie się do tymczasowych wymagań. Dla 
przypomnienia – dyspenza od osobistego uczestniczenia we Mszy Św. nadal obejmuje i Msze są 
transmitowane na żywo w każdy weekend. Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wiary. Ks. Krzysztof 

SZANUJĘ CIEBIE. 
NOSZĘ DLA CIEBIE. 

I RESPECT YOU. 
I WEAR IT FOR YOU. 
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Altar Servers Training  
Would you like to be an altar server at St. Thomas Becket?  

Anyone a>er receiving First Holy Coomunion to High School seniors is 
welcome. ALL current and new servers are asked to join us for a MANDATORY 

training session on Saturday, October 23rd at 5:30pm.  A>er training pizza and 
dessert will be served. Parents are also welcome and encouraged to stay.  

Please reserve your spot by email to Marta: martaparry@gmail.com.  
Serving at a Mass is a great way to learn more about your faith  

and help our community!!  
 
 

Szkolenie dla Ministrantów  
Czy chciałbyś być ministrantem w parafii Św. Tomasza Becketa?  

Zapraszamy chłopców i dziewczęta po przyjęciu Pierwszej Komunii Św.  
aż do liceum. Zapraszamy WSZYSTKICH ministrantów: nowych i tych którzy już 

służyli na OBOWIĄZKOWE szkolenie w sobotę, 23-go października o godz. 
5:30pm. Po szkoleniu pizza i deser. Rodzice również powinni być obecni. Prosimy 

o zgłoszenie obecności do Marty: martaparry@gmail.com. Służenie we Mszy Św. to świetny sposób,  
aby dowiedzieć się więcej o swojej wierze i zarazem pomóc naszej wspólnocie! 

LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF...  
I very much respect the different personal opinions and beliefs regarding current COVID-19 virus.  
The unavoidable fact is that people are still getting sick and dying from COVID-19. I am increasingly being asked 
to anoint sick people, and this year I have celebrated a record number of funerals. The renewed mandate to wear 
masks on church grounds, set by the State of Illinois and the Archdiocese of Chicago, has been in effect since 
August 23rd, yet I am still struggling to deal with complaints from those who do and do not wear masks. 
 

Practically every Sunday, instead of focusing on prayer and Mass, I am attacked with unpleasant remarks, as well 
as hearing constant complaints directed to the office. I also hear malicious remarks and responses from 
parishioners to one another. Why do we choose to spite each other over this?  The present rules state we must 
wear masks on church grounds, yet we persist in standing our ground. 
  

Wearing a face mask is not natural or pleasant for any of us. We come to Mass for barely an hour. Why do we 
choose not to love our neighbor then? I'll put the mask under my nose, under my chin, I won't wear it at all, and 
no one will do anything to me... Why do we wear masks everywhere else, but in the church we choose to be 
selfish? Do I or the ushers have to become church policemen and instead of praying keep enforcing the masks? 
We all know exactly what the present recommendations are, yet we persist in standing our ground. Is that the 
Catholic way? Is this respecting each other? Do you know better than the doctors? Jesus constantly taught this 
basic commandment: Love your neighbor as yourself. We can do that at this moment by wearing masks during 
Mass, wearing masks protects others from the spread of the virus. 
  

I remember just a few months ago when churches were closed and the faithful could not participate in the 
sacraments. Today, when our church is open, instead of respecting the life that God has given us, I often think of 
the darkest times of this pandemic. Did we not learn anything, especially the virtue of humility? The mandate to 
wear masks - vaccinated or not - is not an invention of mine, but it’s my duty to follow safety measures to protect 
all of us in this parish. 
 

I give my heartfelt thanks to those who respect their neighbors and wear masks in church, regardless of their 
personal beliefs. Thank you for following the temporary requirements.  
  

As a reminder, the dispensation from attending Mass in person still applies. Our Masses are still live streamed on 
Facebook every weekend. I wish everyone health, patience and faith. ~ Fr. Chris  
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
Presump"on can be a great sin. We can easily convince ourselves that as long as we do the bare minimum or 
master the basics, it is sufficient. Love doesn’t operate this way. If we are truly in love with God, then the basics 
are not going to be enough. That love is going to want to get expressed in going above and beyond, in leaving the 
comfortable and familiar, in stretching and growing and in following a voice other than our own. This is what 
those who are truly in pursuit of wisdom come to realize. Just like any human rela"onship worth achieving 
reveals, we never reach a plateau in following the Gospel or growing in wisdom and holiness. Wisdom is the 
rudder that guides us through all of life’s aXrac"ons and op"ons. It alone determines what is worth pursuing and 
what must be le> behind. That is why those who are only concerned about checking the boxes and doing the 
least amount possible o>en walk away sad when offered God’s gi> of life eternal. They are not truly in love.     
©Lpi 
 

CATHOLIC TRIVIA – Ques"on: What is the name for the “walk” that Catholics commemorate to retrace 
Christ’s journey to Calvary?      Answer: Sta"ons of the Cross 

 
********************************************* 

 
ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ 

Zarozumiałość może być wielkim grzechem. Możemy łatwo przekonać samych siebie, że jeśli tylko zrobimy 
minimum lub opanujemy podstawy, to wystarczy. Miłość nie działa w ten sposób. Jeżeli jesteśmy naprawdę 
zakochani w Bogu, to podstawy nie wystarczą. Ta miłość będzie chciała się wyrazić w wychodzeniu poza to, co 
wygodne i znane, w rozciąganiu się i wzrastaniu, w podążaniu za głosem innym niż nasz własny. To właśnie 
uświadamiają sobie ci, którzy naprawdę dążą do mądrości. Podobnie jak w każdej relacji międzyludzkiej, którą 
warto osiągnąć, nigdy nie osiągniemy pewnego pułapu w 
podążaniu za Ewangelią czy wzrastaniu w mądrości i świętości. 
Mądrość jest sterem, który prowadzi nas przez wszystkie 
atrakcje i opcje życia. Tylko ona decyduje o tym, do czego warto 
dążyć, a co należy zostawić za sobą. Dlatego ci, którzy troszczą 
się tylko o to, by odfajkować co najprostsze i zrobić jak najmniej, 
często odchodzą smutni, gdy otrzymują od Boga dar życia 
wiecznego. Oni nie są prawdziwie zakochani.     ©Lpi 
 
CIEKAWOSTKI KATOLICKIE -  
Jak nazywa się "spacer", którym katolicy upamiętniają drogę   
Chrystusa na Kalwarię?            
                                                              Odpowiedź: Droga Krzyżowa 

The Parish Prayer Book will once again be displayed on the table by the confessional. You are welcome to 
add all your inten"ons: for the sick or any other special ones. During weekend’s Prayers of the Faithful we 
will pray for ALL inten"ons in the Prayer Book. Due to privacy issues, adding sick by name to our Prayers of 

the Faithful will ONLY now be accepted by the immediate family members and will be on the list for 3 weeks. 
Thank you for understanding. 

Please join us on Monday, October 18th at 7 pm for the monthly WOMEN’S GUILD meeZng.  
We are happy to be meeZng in person so appreciate everyone wearing mask, as required. 

The meeZng will begin at 7 pm with the general business, door prize and split the pot.  
We will also have a prize for the BEST DECORATED face mask. Entertainment will be a fun Zme of 

Halloween trivia quesZons as a group. Guests are always welcome. 



 

 

OCTOBER IS A MONTH OF THE HOLY ROSARY 
Have a personal conversa"on with God though His Mother Mary in October.  

Join us in reci"ng the Holy Rosary: Monday to Friday  
before the 9:00am Mass - about 8:30am.  

 
 PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚW.     

Różaniec w jęz. polskim odmawiany jest w każdy dzień od poniedziałku do soboty  
o godz. 6:30pm. Grupy Żywej Róży Różańca również poprowadzą różaniec  

w każdą niedzielę października przed Mszami w jęz polskim:  
czyli o 7:05am i 10:20am. Serdecznie zapraszamy.  

 
Odmawiajcie Różaniec  - ile to już razy słyszał świat to wezwanie Maryi?  

Ufni w potęgę modlitwy różańcowej, w tych jakże trudnych i pełnych niepokoju czasach, weźmy do serca 
słowa Matki Bożej, która objawiając się dzieciom w FaZmie powiedziała: “Nie wypuszczajcie różańca z rąk, 
nim pokonacie każde zło!” Jest to w pewien sposób testament naszej Matki i Królowej - Maryi, która czeka 

na naszą modlitwę by uprosić uzyskanie łaski pokoju miedzy narodami i ludami, w rodzinach, w ognisku 
domowym, w sumieniach, miedzy Bogiem i ludźmi. Różaniec jest modlitwą uciszenia naszego życia 

codziennego, pełnego rytmu pracy, zagonienia, a często także cierpienia.  
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REMEMBERING OUR LOVED ONES 
 

The Book of the Dead with the names of our deceased loved ones will be on 
display on the Resurrec"on Altar throughout the month of November.  
All Souls envelopes are in the lobby. ALSO, if you like, you may bring a 

frameless picture of your loved one. These will be displayed on the walls of the 
Resurrec"on Altar.  We remember them all in a special way throughout the 

month of November. 
All Saints Day—November 1—not a holy day of obliga"on 

9am Mass in English and 5pm and 7pm Mass in Polish 
All Souls Day—November 2—Mass in English at 9am and bilingual at 7pm. 

  
 

WYPOMINKI  
W listopadzie pamiętamy o wszystkich naszych zmarłych w specjalny sposób. Książka z nazwiskami zmarłych 
będzie umieszczona na Ołtarzu Zmartwychwstania i nazwiska będą czytane 5 minut przed polskimi Mszami. 

Koperty na WYPOMINKI znajdują się w przedsionku kościoła, wypełnione koperty prosimy o zwrot do skrzynki 
w przedsionku—nie do koszyka podczas kolekty—  książka będzie uzupełniana na bieżąco.  

Zdjęcia bliskich zmarłych (bez ramek) można przynieść i będą wystawione na Ołtarzu Zmartwychwstania. 
 

Wszystkich Świętych w tym roku przypada w poniedziałek, 1-go listopada— święto nie obowiązkowe. 
Msza Św. w jęz. angielskim o godz. 9am i w jęz. polskim o 5pm i 7pm. 

Dzień Zaduszny—wtorek, 2 listopad: 9am w jęz angielskim i 7pm dwujęzyczna. 
Ze względu, iż każdego roku mamy bardzo dużą ilość intencji za zmarłych na to święto, bardzo prosimy o 

wcześniejsze zamawianie i wyrozumienie, iż po pewnej ilości nie będziemy mogli przyjąć więcej. Intencje za 
zmarłych są zawsze dla nich pomocne i wysłuchane przez naszego Pana bez względu na datę w kalendarzu. 
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OCTOBER IS DOMESTIC VIOLENCE AWARENESS MONTH 
If you are a vicZm of domesZc violence, or know someone who is, and need help,  

please contact one of these numbers: 
*WINGS 24 hr. Hotline and Counseling Services and Emergency Shelter at (847) 221-5680 

*NaZonal DomesZc Violence Hotline 24 hr. (800) 799-7233  
*NaZonal DaZng Abuse Helpline (866) 331-9474        * In an Emergency dial 911 

 

 



MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K  Kathy S  

7:30am Rev. Antoni B Anna C Piotr J 
Lucyna S 

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

10:45am Rev. Chris K Beata K Beata K 
Jan K 

12:30pm Rev. Chris K Lee M  

MINISTRY SCHEDULE FOR OCT 16/17 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 
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Świętuj Miesiąc Dziedzictwa Polskiego  
z Ligą Katolicką Pomocy Religijnej 

Polsce i Polonii 
W październiku z dumą wspólnie 

świętujemy Miesiąc Dziedzictwa Polskiego, 
budując jedność w Polonii. Pracując 

razem, jednoczymy się, aby budować 
teraźniejszość i wpływać na przyszłość. 

Biskup Andrzej Wypych, Dyrektor Wykonawczy Ligi 
Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii zaprasza na 

uroczystość, która odbędzie się w niedzielę 17 października 
2021 r. o godzinie 16:00  

w Polskiej Misji Świętej Trójcy, 1118 N. Noble St, Chicago. 
Rozpoczniemy Mszą św. po polsku, świętując uroczyście 

wspomnienie św. Jana Pawła Wielkiego ko-patrona 
„Ligi” (Święto przypada 22 października).  

Przyjedźcie proszę z rodziną i przyjaciółmi, aby razem z 
innymi budować zjednoczoną i aktywną Polonię.  

 SAVE THE PARENTAL  
NOTICE OF ABORTION LAW!  

State lawmakers are mee"ng on October 19  
and they are considering repealing the Parental 

No"ce of Abor"on Act.  
We must act to prevent this!  

72% of all Illinois voters agree that parents or an 
adult guardian should be informed if their child is 

seeking an abor"on, yet the Illinois General 
Assembly con"nues to threaten the repeal of 

Illinois' Parental No"ce of Abor"on law.  
Please join us in contac"ng your state legislators 

to support our God-given right to support and 
protect our children. Go to www.ilcatholic.org  
to read the Illinois bishops leXer and to find out 

how to contact your state legislator to defeat this 
bill. And, please ask another family member or 
friend to help join the effort to defeat this bill.  

LAMPKA WIECZYSTA 
na tydzień 10-go października ofiarowana jest w intencji: 

 

†IRENEUSZ SNOPKO I ZMARLI Z RODZINY 
Ofiara złożona przez żonę—Halinę Snopko 

 

******************************* 
Ofiara na Chleb i Wino używane podczas Mszy Św. lub na wieczną lampkę przy tabernakulum może być 

złożona ku czci pamięci zmarłej bliskiej osoby. Donacje będzie można również składać na inne rodzinne okazje 
tak jak, rocznicę ślubu, urodziny, chrzest, itp... Sugerowana ofiara jest $30. Prosimy o kontakt z biurem  

parafialnym w celu wybrania daty: 847-827-9220 lub email do Elżbiety: emika@stbmp.org. 



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.

MONDAY, OCTOBER 11, 2021
9AM †MARIAN TWARDZIK
†MAŁGORZATA PIWOWARCZYK
TUESDAY, OCTOBER 12, 2021
9AM †MAŁGORZATA PIWOWARCZYK
†JOSEPH LEWAND
WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2021
9AM †MAŁGORZATA PIWOWARCZYK
†CECILIA KAWALSKI
THURSDAY, OCTOBER 14, 2021
9AM †WILLIAM KAMZOL 
†EDWARD KIELANOWICZ
†MAŁGORZATA PIWOWARCZYK
FRIDAY, OCTOBER 15, 2021
9AM †SOULS IN PURGATORY
7PM †DUSZE W CZYŚCU
SATURDAY, OCTOBER 16, 2021
2PM: WEDDING: MARK NIEMYJSKI &
           JACQUELINE MAYER
4PM †MARIE MIKA         †VIRGINIA FEDER
†DIANE TURKOWSKI       †GREG KLECZYNSKI
†JÓZEF NOWAK
SPECIAL: KASIA & JACEK DORULA-
                25TH WEDDING ANNIVERSARY
SUNDAY, OCTOBER 17, 2021
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC      †ARKADIUSZ BROŻEK         
†KAMIL JACKOWSKI     †MARIA 
MOCZYBRODA
†ZMARLI Z RODZINY LISKÓW I SARNÓW 
†KS. ANTHONY PANDYRA
9AM
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA   
†ZOFIA KRÓWKA
SPECIAL: KAMILA LEGUN—EGZAMIN
SPECIAL: RODZINA MIECZKOWSKI—BOŻE BŁ
12:30PM
SPECIAL: MARILYN & ELAINE—BLESSINGS

STAY SAFE BE KIND
LOOK FORWARD
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BARDZO PROSIMY O ZAMAWIANE INTENCJI 
WCZEŚNIJ NIŻ TUŻ PRZED SAMĄ MSZĄ ŚW.  

SPECJALNE KOPERTY SĄ DOSTĘPNE W KOŚCIELE, 
MOŻNA TEŻ ZADWONIĆ DO BIURA: 847-827-9220 

LUB EMAIL DO ELŻBIETY: EMIKA@STBMP.ORG. 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

SATURDAY, OCTOBER 9, 2021
4PM †KATHLEEN HEEG        
†DIANE TURKOWSKI
†MAŁGORZATA PIWOWARCZYK
SUNDAY, OCTOBER 10, 2021
7:30AM †IRENEUSZ SNOPKO       
†EDWARDA MYŚLIWIEC       
†MAREK MYŚLIWIEC   
†JEFF THEISEN                        
†ARKADIUSZ BROŻEK         
†KAMIL JACKOWSKI              
†TADEUSZ DUDA
†KS. ANTHONY PANDYRA
SPECIAL: ŁUCJA I TADEUSZ GIBAŁA–

                   38 R. ŚLUBU      
SPECIAL: SYN – O WYJŚCIE Z NAŁOGU
9AM †CHARLENE & DON ROSE
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA     
†BOGDAN ROSZKOWSKI           
†BOGUSŁAWA DYSZKIEWICZ
†IRENA I HENRYK ŁASZCZ    
†WIKTOR KOSIBA 
†ZOFIA KRÓWKA     
†WOJCIECH KŁODOWSKI
SPECIAL: KRYSIA—O ZDROWIE
SPECIAL: ANETA– URODZINY
SPECIAL: WIESŁAW—O OPIEKĘ NMP
12:30PM †MAŁGORZATA PIWOWARCZYK



 

Senior Living Above and Beyond

Assisted Living 

Alzheimer’s & Dementia Care 

Rehabilitation & Skilled Nursing

847.797.2700

www.dimensionslivingph.com

       For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com       St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL. B 4C 01-0271

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 Nick Derkacz  
to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2436
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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 Nick Derkacz to place 
 an ad today! nderkacz@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2436


