January 2, 2022—Epiphany
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Monday - Friday
8:00am - 1:00pm
Saturday & Sunday - closed
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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
LIVE TRANSMISSIONS
4:00pm - Saturday in English
10:45am - Sunday in Polish

CONFESSIONS
Friday: 6:15pm - 6:45pm
First Friday: 6pm - 6:45pm
Adora=on First Friday: 6-7pm
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
Business Director:
Patrick Reynolds: preynolds@stbmp.org
Oﬃce Manager/Bulle=n Editor:
Liz Mika: (847) 827-9220
emika@stbmp.org

Faith Forma=on Coordinator:
Renata Sosin: rsosin@stbmp.org
Music Director (English):
Paula Kowalkowski: (847) 298-5450
pkowalkowski@stbmp.org
Music Director (Polish):
Adam Wojcik
Maintenance:
Jan Kalita
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Friday, December 31—Mary, Mother of God / Św. Bożej Rodzicielki Maryi
9:00 A.M. & 4:00 P.M. [English] - 7:00 P.M. [Polish]
Saturday, January 1
9:00 A.M. [English] - 7:30 A.M. & 10:45 A.M. [Polish]
4:00 P.M. [English] Vigil Mass for Epiphany
Sunday, January 2—Epiphany / Objawienie Pańskie
9:00 A.M. & 12:30 P.M. [English] - 7:30 A.M. & 10:45 A.M. [Polish]
******************************

Times in BOLD will be transmi;ed live
Msze zaznaczone WYRAŹNIEJ będą transmitowane na żywo

FIRST FRIDAY OF THE MONTH
January 7

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
7 styczeń
6:00—7:00pm Adora"on / Adoracja
6:00—6:45pm Confessions / Spowiedź
7pm—Mass in Polish / Msza Św. w jęz. polskim

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.

LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK

Human beings easily get bored. Life’s rou"nes can
become so predictable that there is o<en li;le "me for
excitement or freshness. Today is all about the new and
the wonderful. In celebra"ng the beauty and simplicity
of the Epiphany, we see in tangible ways God’s crea"ve,
redemp"ve, and restora"ve power. This refreshment
and revitaliza"on is oﬀered not only to a select few but
to everyone throughout the world. There is nothing
rou"ne or sta"c about God. Surprises, wonders,
miracles, opportuni"es, healings, and joy without
measure are available to those who believe. There are
never any endings, just beginnings. And, when
darkness, boredom, and gloom seem to be the order
of the day, a bright new light now shines poin"ng us
to truth and reminding us that we are loved. @ LPi
CATHOLIC TRIVIA – Which sacraments can only be
received once?

Answer: Conﬁrma"on, Bap"sm, and Holy Order
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AFTERNOON WITH CAROLING AND HOSPITALITY

All are invited to a concert of Christmas carols in Polish and English
performed by children and youth from the MUSIC STUDIO BY ELIZA DEC
SUNDAY, JANUARY 9TH AT 3PM
A<er the concert there will be a light meal in the parish hall. In order
for us to be adequately prepared, please sign up on the list in the
church lobby, call the parish oﬃce: 847-827-9220 or email Liz:
emika@stbmp.org. A free will oﬀering will be much appreciated.

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

OPŁATEK Z KONCERTEM

Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w jęz. polskim i angielskim w wykonaniu dzieci i młodzieży
z zespołu MUSIC STUDIO BY ELIZA DEC - NIEDZIELA, 9 STYCZEŃ O GODZ. 3PM
Po koncercie będzie lekki posiłek w sali paraﬁalnej. Abyśmy byli odpowiednio przygotowani, prosimy
o zapisanie swojej obecności na liście w przedsionku kościoła lub zgłoszenie ilości osób do biura
paraﬁalnego: 847-827-9220 lub email do Elżbiety: emika@stbmp.org.
Wolne datki za wspaniałe popołudnie kończące okres Bożego Narodzenia będą mile widziane.
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ŚWIĘTO OBJAWIENIA SIĘ PAŃSKIEGO POGANOM
EPIFANIA - TRZECH KRÓLI
Epifania, znana również jako Święto Trzech Króli, celebruje objawienie się Boga w Jego Synu jako człowiek w
Jezusie Chrystusie. Słowo epifania pochodzi od greckiego słowa "manifestacja". Święto upamiętnia również
wizytę Magów u dzieciątka Chrystusa, a tym samym ﬁzyczną manifestację Jezusa poganom.
Zwykle obchodzone 6-go stycznia, lub w najbliższą niedzielę około tej daty, święto Objawienia Pańskiego
pozwala nam naprawdę zrozumieć co to znaczy, że Bóg zesłał swojego jedynego Syna na nasz świat.
Mędrcy - Kaspar, Melchior i Baltazar - byli pierwszymi ludźmi poza pastuszkami, którzy przyszli oddać hołd
Jezusowi. Ci królewscy goście obsypali Jezusa darami ze złota, kadzidła i mirry. Zioła te były zwykle używane
do pochówku, być może zapowiadających przeznaczenie Jezusa.
Magowie podjęli ogromne ryzyko podążając za gwiazdą do Betlejem, ale ufali, że Bóg prowadzi ich do czegoś
znacznie większego niż mogliby sobie wyobrazić. To jest tak mocny przykład tego, jak my chrześcijanie,
powinniśmy żyć. Ufać, że Bóg wie co jest dla nas najlepsze, że Jego plan, bez względu na to, jak nieosiągalny
może wydawać się w trakcie naszej podróży, doprowadzi do miejsca, na którym powinniśmy się znaleźć.
Powinniśmy również mieć siłę, aby dostrzec Jezusa w naszym życiu w nieoczekiwanych chwilach, a kiedy to
zrobimy, czcić Go i uwielbiać.
Objawienie Pańskie nie tylko oznacza powołanie wybranych, jak Mędrcy, ale jest także zaproszeniem do
naśladowania Chrystusa dla każdego i wszystkich na całym świecie. Po raz pierwszy Bóg był ﬁzycznie obecny
dla ludzi na ziemi poprzez swojego Syna, nie był już tylko głosem na pustyni.
Wiele rodzin świętuje Objawienie
Pańskie tradycyjnym
pobłogosławieniem swojego
domu w Nowym Roku.
Dwie pierwsze cyfry roku, litery
CMB i dwie ostatnie cyfry roku
wypisywane są kredą na drzwiach
domu. Litery oznaczają łacińską
sentencję: "Christus Mansionem
Benedicat", czyli "Chryste,
błogosław ten dom".
(20+C+M+B+22).

Poświęcona woda i kreda będzie
dostepna po każdej Mszy Św.
Zachęcamy do zabrania ich ze
sobą i poświęcenia również
swojego domu.
Niech Trzech Królowie przyniosą
każdemu wiarę, nadzieję i miłość.
Liz (Elżbieta) Mika
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FEAST OF THE MANIFESTATION OF THE LORD TO THE GENTILES
EPIPHANY - THREE KINGS
Epiphany, also known as Three Kings' Day, is a Chris"an feast day that celebrates the revela"on of God in His
Son as human in Jesus Christ. The word epiphany comes from the Greek word meaning “manifesta"on.” The
feast also commemorates the visit of the Magi to the Christ child, and thus Jesus' physical manifesta"on to
the Gen"les.
Typically celebrated on January 6, or the closest Sunday to that date, the feast of Epiphany allows us to truly
comprehend what it means that God has brought His only Son into our world. The Wise Men – Caspar,
Melchior, and Balthazar – were the ﬁrst people outside of the stable to come and pay homage to Jesus.
These royal visitors showered Jesus with gi<s of gold, frankincense, and myrrh, herbs typically used for
burial, possibly foreshadowing Jesus’ des"ny.
The Magi were taking a huge risk in following the star to Bethlehem, but they trusted that God was leading
them to something far greater than they could know. This is such a powerful example of how we as
Chris"ans should live our lives. Trus"ng that God knows what is best for us and that His plan, no ma;er how
una;ainable things might seem on the journey, will lead us to where we need to be. We should also have the
strength to see Jesus in our lives in unexpected ways, and when we do, worship and adore Him.
The Epiphany not only signiﬁes the calling of the chosen few, like the Wise Men, but it also is an invita"on to
anyone and everyone around the world to follow Christ. For the ﬁrst "me,
God was physically present for people on Earth through His Son, no longer
just a voice in the wilderness.
Many families will celebrate Epiphany with an opportunity to bless their
homes in the New Year by taking the ﬁrst two numbers of the year, adding
the le;ers CMB, and then adding the last two numbers of the year and
displaying this sign over the top of the door of their home. The le;ers
stand for the La"n phrase, “Christus Mansionem Benedicat,” or, “Christ,
bless this house.” (20+C+M+B+22).
Blessed water and chalk will be available aer all Masses this weekend.
You are invited to take these home with you and bless your home as well.
May the Three Kings bring everyone faith, hope and love—Liz Mika

20 + C + M + B + 22
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THANK YOU to all parishioners who support our parish and volunteer "relessly throughout the year.
Thank you to our Eucharis"c Ministers, Lectors, Sacristans, Ushers, Altar Servers, Musicians, and all
who help make our Liturgies prayerful and beau"ful. St. Thomas Becket parish is blessed with good
people who carry on the work of the Lord. Thank you also to ALL who con"nue to support our parish
ﬁnancially. Your faithfulness and generosity throughout the year are both greatly appreciated and
cri"cal to maintaining our mission. May God bless you for your kindness and generosity!
********************************

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim paraﬁanom, którzy wspierają naszą paraﬁę przez niestrudzony
wolontariat cały rok. Dziękujemy naszym Szafarzom Eucharys/i, Lektorom, Zakrys/anom,
Marszałkom, Ministrantom, Muzykom i wszystkim, którzy przyczyniają się aby nasze Liturgie były
modlitewne i piękne. Paraﬁa Św. Tomasza Becketa jest błogosławiona dobrymi ludźmi, którzy
kontynuują dzieło Pana. Składamy również serdeczne podziękowanie wszystkim za ﬁnansowe
wsparcie. Wasza hojność jest niezwykle ważnym czynnikiem utrzymania naszej paraﬁi,
za co raz jeszcze składamy wyrazy głębokiej wdzięczności. Bóg zapłać!
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Why become a Registered Parishioner?

Our priest and pastoral staﬀ are frequently asked for services from people they do not know, requests that o<en
entail a moral obliga"on. We are asked to cer"fy that a person is a prac"cing Catholic to become a Godparent or a
Sponsor, we are asked to bap"ze a child of parents who do not live in or a;end our parish, we are asked to marry
someone who is not registered in the parish. There is a Church Law that requires a Pastor to know the people
before he gives informa"on or permission for any of the sacraments or documents. It’s diﬃcult and embarrassing
at "mes to ques"on people unnecessarily. O<en the concerned person becomes upset. There is an easy solu"on to
these problems: become a registered parishioner. JUST BECAUSE YOU ATTEND MASS AT A PARISH DOES NOT
MEAN THAT YOU ARE REGISTERED. Young people need to register in a parish in which they reside. Once a couple
marry, they take on a new iden"ty and a new home. They no longer come under the registra"on of their parents.
Much grief can be avoided by oﬃcially declaring yourself and your family.
Being a parishioner is an easy process. You simply come to the rectory and fill out a registration form. You may
download the registration form from our website: stthomasbecketmp.org, then just bring it to the rectory or
when you attend Mass. You know you are a parishioner when envelopes are sent to you or you may sign up for
electronic giving through our secure on line giving system: givecentral.org. It’s that easy! No fee, no ID cards are
required! Being a parishioner means that you are committed and invested in
this parish. It means that you commit to keeping the parish vibrant, which
means investment of your time, talents, and treasures to the parish. The
parish would not be the same without our parishioners who make a
difference and form the parish. Thank you for your dedication and devotion!
Please call the parish office for assistance or more information: 847-827-9220.
**********************

Dlaczego mam zarejestrować się do paraﬁi?

Nasz księdz i pracownicy paraﬁi są często proszeni o pomoc od osób, których
nie znają, jak i o wypisanie zaświadczeń, które często wymagają stwierdzenia moralnej prawdy. Jesteśmy proszeni
o potwierdzenie, że dana osoba jest praktykującym katolikiem aby otrzymać pozwolenie na zostanie Rodzicem
Chrzestnym czy też Sponsorem do Bierzmowania; jesteśmy proszeni, aby ochrzcić dziecko rodziców, którzy nie
mieszkają lub nie uczęszczają do naszej paraﬁi; jesteśmy proszeni, aby dać ślub komuś, kto nie jest zarejestrowany
w paraﬁi. Prawo Kościelne wymaga od proboszcza by poznał ludzi zanim potwierdzi informacje lub wyrazi zgodę
na którykolwiek z sakramentów lub dokumentów. Niepotrzebne wypytywanie niezapisanych do paraﬁi osób jest
trudne i kłopotliwe. Często zainteresowane osoby denerwują się, że nie otrzymują potrzebnych im dokumentów
natychmiast. Istnieje proste rozwiązanie takich problemów: należy zarejestrować się do paraﬁi.
SAMO UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W PARAFII NIE OZNACZA, ŻE JESTEM ZAREJESTROWANY. Kiedy młodzi biorą
ślub, stają się nową tożsamością i zakładają nową rodzinę. Oni już nie są objęci rejestracją ich rodziców, powinni
sami zapisać się do paraﬁi. Dużo niepotrzebnego żalu można uniknąć przez oﬁcjalne zadeklarowanie siebie i swojej
rodziny do paraﬁi.
Zostanie paraﬁaninem to prosty proces. Wystarczy przyjść na plebanię i wypełnić formularz rejestracyjny.
Formularz rejestracyjny można również pobrać z naszej strony internetowej: s-homasbecketmp.org, a następnie
wypełniony przynieść do biura paraﬁalnego lub gdy przychodzimy na Msze Św. Koperty na oﬁary są wysyłane do
wszystkich zarejestrowanych i aktywnych paraﬁan. Można również zapisać się na składanie oﬁar elektronicznie
poprzez nasz bezpieczny system: www.givecentral.org. To takie proste! Nie ma opłat, nie są wymagane dowody
osobiste! Bycie paraﬁaninem oznacza, że jesteśmy oddani i zainwestowani w tę paraﬁę. Oznacza to, że zobowiązujemy się do utrzymania paraﬁi przez inwestowanie swojego czasu, talentów i skarbów.
Paraﬁa nie byłaby taka sama bez naszych paraﬁan, którzy robią różnicę i tworzą paraﬁę. Dziękujemy za Wasze
poświęcenie i oddanie! Prosimy dzwonić do biura paraﬁalnego po pomoc lub więcej informacji: 847-827-9220.
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ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ
Człowiek łatwo się nudzi. Rutyna życia może
stać się tak przewidywalna, że często nie ma
czasu na ekscytację i świeżość. Dzisiaj chodzi
o to, co nowe i wspaniałe. Świętując piękno i
prostotę Objawienia Pańskiego, widzimy w
namacalny sposób twórczą, odkupieńczą i
odnawiającą moc Boga. To odświeżenie i
ożywienie jest oferowane nie tylko wybranym,
ale wszystkim na całym świecie. W Bogu nie ma
nic rutynowego ani statycznego. Niespodzianki,
cuda, możliwości, uzdrowienia i radość bez
miary są dostępne dla tych, którzy wierzą.
Nigdy nie ma żadnych zakończeń, są tylko
początki. I kiedy ciemność, nuda i przygnębienie wydają się być na porządku dziennym, nowe jasne światło
świeci teraz wskazując nam prawdę i przypominając, że jesteśmy kochani. @ Lpi
KATOLICKIA TRIVIA - Które sakramenty można przyjąć tylko raz?

Odpowiedź: Bierzmowanie, Chrzest i Święcenia

LAMPKA WIECZYSTA
na tydzień 2-go stycznia oﬁarowana jest w intencji:

†EMILIA KASZTELEWICZ—15 rocznica śmierci
Oﬁara została złożona przez córkę—Dorote Stempniewicz.

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

ALTAR BREAD AND WINE OR TABERNACLE CANDLE
Deceased loved ones are remembered in a special way by dona"ng in their
name for the weekly Altar Bread and Wine or the Tabernacle Candle. Speciﬁc
family occasions, such as wedding anniversaries, birthdays, bap"sms can also
be honored. Suggested dona"on is $30 for each. Please contact the parish
oﬃce to select a date or email Liz at: emika@stbmp.org
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.
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THIS QR READER ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO OUR SECURE
ON-LINE DONATION SYSTEM—
THANK YOU!

Page 9

MINISTRY SCHEDULE FOR JAN 8/9
MASS
TIME

PRESIDER

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

4:00pm

Rev. Chris K

Darlene M

Darlene M

7:30am

Rev. Antoni B

Lucyna S

Lucyna S
Barbara S

9:00am

Rev. Chris K

Kathy S

Kathy S

10:45am Rev. Chris K

Beata K

Beata K
Jan K

12:30pm Rev. Antoni B

Gail L

Gail L

Page 10

Welcome to St. Thomas Becket

R( "'#
&, 6$( W((

PARISH MISSION
STATEMENT

Epiphany

SATURDAY, JANUARY 1, 2022—

Readings for the week of January 02, 2022
MARY MOTHER OF GOD
We, the parish family
7:30AM †TADEUSZ DUDA
Sunday:
Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11,
of St. Thomas Becket,
†EDWARDA I EDWARD MYŚLIWIEC
12-13 [cf.11]/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12
are a community of
Monday:
1 Jn 3:22—4:6/Ps 2:7bc-8, believers united in Christ, 9AM SPECIAL: STB PARISHIONERS
who dedicate ourselves 10:45AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
10-12a/Mt 4:12-17, 23-25
SPECIAL: ZA PARAFIAN
to proclaim the Good
Tuesday: 1 Jn 4:7-10/Ps 72:1-2, 3-4, 7-8/
News and foster a sense 4PM EPIPHANY—VIGIL
Mk 6:34-44
†DIANE TURKOWSKI
of belonging.
Wednesday:
1 Jn 4:11-18/Ps 72:1-2, 10,
As we gather together SUNDAY, JANUARY 2, 2022—EPIPHANY
12-13/Mk 6:45-52
in prayer and worship, 7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
we
draw our nourishment †KS. ANTHONY PANTYRA †TADEUSZ DUDA
Thursday:
1 Jn 4:19—5:4/Ps 72:1-2, 14
from
His word and the †MAREK MYŚLIWIEC
†JÓZEF KARDAŚ
and 15bc, 17/Lk 4:14-22a
Bread of His Table.
†EMILIA KASZTELEWICZ
Friday:
1 Jn 5:5-13/Ps 147:12-13, 14-15, With shared responsibility
9AM †MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
19-20/Lk 5:12-16
we go forth to serve
†JIM WINIARSKI
and affirm our sisters
Saturday: 1 Jn 5:14-21/Ps 149:1-2, 3-4, 5
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
and brothers.
and 6a and 9b/Jn 3:22-30
†ALFRED I TERESA BIAŁOZOR
Guided
by
the
Holy
Spirit,
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
Next Sunday: Is 42:1-4, 6-7/Ps 29:1-2, 3-4,
we strive to build the
12:30PM †STB PARISHIONERS
3, 9-10 [11b]/Acts 10:34-38/
Kingdom of God within
MONDAY, JANUARY 3, 2022
Lk 3:15-16, 21-22 \ or,
and beyond our parish.
9AM †STELLA & HENRY KONOPKA
Is 40:1-5, 9-11/Ps 104:1b-2, 3-4, 24-25,
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
27-28, 29-30 [1]/Ti 2:11-14; 3:4-7/
TUESDAY, JANUARY 4, 2022
Lk 3:15-16, 21-22
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
Observances for the week of Jan 02, 2022
Sunday: The Epiphany of the Lord; Sts.
Basil the Great and Gregory Nazianzen,
Bishops and Doctors of the Church
Monday: The Most Holy Name of Jesus
Tuesday: St. Elizabeth Ann Seton, Religious
Wednesday: St. John Neumann, Bishop
Thursday: St. André Besse;e, Religious
Friday: St. Raymond of Penyafort, Priest
Next Sunday: The Bap"sm of the Lord

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.

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.

WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
THURSDAY, JANUARY 6, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
FRIDAY, JANUARY 7, 2022
9AM †SOULS IN PURGATORY
7PM †ARTHUR KOSIBA
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†SŁAWOMIR JANUSZKO
SPECIAL: MIROSŁAW—DARY DUCHA ŚW
SATURDAY, JANUARY 8, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI †LAURA BAUER
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†KEITH GROSZEK
SUNDAY, JANUARY 9, 2022
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA
†HELENA STAWCZYK
†MARIA ZAUCHA
SPECIAL: JACEK STEMPNIEWICZ—URODZINY
9AM †MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†DECEASED FROM ŻYTA FAMILY
SPECIAL: ŻYTA FAMILY– BLESSINGS
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†ALFRED I TERESA BIAŁOZOR I Z RODZINY
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
12:30PM †STB PARISHIONERS

UNIA KREDYTOWA TO WIĘCEJ NIŻ BANK!
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!

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

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

Free Estimates

SKAJA TERRACE FUNERAL HOME
Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave.
Niles
(847) 966-7302

Senior Living Above and Beyond

Assisted Living
Alzheimer’s & Dementia Care
Rehabilitation & Skilled Nursing

847.797.2700
www.dimensionslivingph.com

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

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

JOHN W. GLUECKERT,
President
Family Owned & Operated
1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD
ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168

		

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

St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL.

B 4C 01-0271

IWONA LOJKO
Broker Associate
Parishioner

Maureen P. Meersman

(847) 845-7415

Attorney At Law

ilojko@gmail.com

Your loved ones care
is our business!
(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy
Mount Prospect, IL 60056

(224) 425-0922

MOWIE PO POLSKU

Orthodontist
401 W. Prospect Ave.
Mount Prospect

BUYING, SELLING & INVESTING
SUBURBAN
330 E. Northwest Hwy
Mt. Prospect
www.lovelyihomes.com

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com

Mount Prospect &
North Des Plaines
Fire & Water - Cleanup & RestorationTM

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

24-Hour Emergency Service
Independently Owned & Operated

TOMASZ DUBOWSKI

847-956-1880
Mobile: 630-417-4141
jswiatek@servpro10672.com
Like it never even happened.®

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

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

Hours: Mon-Fri 9:00am to 9:00pm
Sat- Sun 8:00am to 9:00pm

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

847-253-9181

10% DISCOUNT
with this coupon

Rob Ryan - Kevin Ryan
IL LIC # PL16019 LIC # 055-012918

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

		

Serving Breakfast,
Lunch & Dinner

1440 Rand Road
Des Plaines, IL 60016
3.5% Credit Card
Convenience Fee

847-824-2778
JimmysDesPlaines.com

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

St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL.

A 4C 01-0271

