May 22, 2022—6th Sunday of Easter

St. Thomas Becket
1321 North Burning Bush Lane • Mt. Prospect, IL 60056
Parish Phone Number
847- 827-9220
847-827-0370 fax

Parish E-mail:
stthomasbecket@stbmp.org

Parish website:
www.stthomasbecketmp.org

Parish Office Hours
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
LIVE TRANSMISSIONS
4:00pm - Saturday in English
10:45am - Sunday in Polish

CONFESSIONS
Friday: 6:15pm - 6:45pm
First Friday: 6pm - 6:45pm
Adoration First Friday: 6-7pm
BAPTISMS & WEDDINGS
Please call the parish office
to make arrangements.
PARISHIONERS
When moving in or out of
the parish, please notify 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/Bulletin Editor:
Liz Mika: (847) 827-9220
emika@stbmp.org

Faith Formation 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

Page 2

Welcome to St. Thomas Becket

MEMORIAL DAY
Memorial Day Mass will be celebrated on
Monday, May 30th at 9am.
At 10:30am that day a Mass will be
celebrated at all of the Archdiocese of
Chicago’s major cemeteries.
Parish Office will be closed on
Memorial Day.

Zapraszamy na Mszę Św.
w jęz. angielskim w Dzień
Pamięci 30-go maja
o godz. 9am.
O godz. 10:30am
Msza Św. na każdym
Katolickim Cmentarzu.
Biuro parafialne będzie
nieczynne 30-go maja.

CELEBRATE YOUR GRADUATION!!!
On the weekend of May 29th during all Masses
we will pray for and recognize all graduates in
our community. If you are graduating this year,
please join us and be recognized at this
Baccalaureate Mass.
W weekend 29-go maja podczas
wszystkich Mszy Św. wyróżnimy,
będziemy błogosławić i modlić się
za tegorocznych absolwentów
szkół podstawowych, średnich i
universytetów. Zapraszamy.

6th Sunday of Easter

Congratulations and
Many Blessings to
Fr. Chris on his
15th Anniversary
of Ordination to the
Priesthood (May 19).

Gratulacje i
wszelkiego
błogosławieństwa
dla Ks. Krzysztofa
z okazji
15-tej rocznicy
Święceń Kapłańskich
(19 maja).
THE ASCENSION OF THE LORD
May 26th—in the Archdiocese of Chicago is moved to
Sunday, May 29th. It is a Holy Day of Obligation.
On Thursday, May 26th—weekday Mass at 9am.

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
czwartek 26-go maja w Archidiecezji Chicago
jest przeniesiona na
niedzielę 29-go maja.
Jest to Święto
obowiązkowe.
W czwartek, 26 maja Msza Św. w jęz angielskim
godz. 9am.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
W miesiącu maju wierni swą uwagę poświęcają
Matce Bożej. W każdy dzień maja—od
poniedziałku do soboty—zapraszamy na godz. 6:30pm
do kościoła na wspólną modlitwę.
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK
Everyone wants to experience peace. When we look to the world to provide this for us, we can easily get
disappointed. We associate peace with an absence of war and conflict, good relationships between
neighbors and coworkers, the achievement of success and even the absence of noise! While all of these are
worthy endeavors, pursuing them exclusively as a path to experiencing peace sets us up for failure. When we
look for peace outside of ourselves, it will never be found. True and lasting peace is something that comes
from within and not something we can produce on our own or receive from others. Peace is discovered
when we experience an inner wholeness and harmony. It is born of a sense of connectedness with a God
who is larger and greater than ourselves, gifting us with His presence. It is the only the peace offered by the
Risen Christ that can settle our hearts and calm our fears. Regardless of the degree of turmoil around us, this
sense of completeness that Jesus gives anchors our boats and prevents us from sinking. ©Lpi
CATHOLIC TRIVIA – What are the three Sacraments of Initiation?
Answer: Baptism, Confirmation, and Eucharist

WHY DO WE DO THAT? - I can’t explain it. I feel a nudge from
God to something out of the ordinary. How do I respond?
You’re in good company! Abraham was asked to leave all he
knew and loved for a strange land, with only abstract divine
assurance that such a sacrifice would be worth it. Plenty of
prophets protested against God’s call, whether it was claiming they were too young (Jeremiah) or running
away entirely, only to end up in a whale’s belly (Jonah). St. Joseph was asked to do something very strange.
He was asked to believe — on the word of an angelic appearance in a dream — that his betrothed was
pregnant not from another man, but by a miraculous intervention of God. Then he was called to marry her.
Author Flannery O’Connor once wrote, “You shall know the truth, and the truth shall make you odd.”
Sometimes God’s invitation might seem strange or challenging. It might require sacrifices we never expected
to make. Our life might look different than we had always imagined. But as we all know, life throws its own
curveballs, regardless of whether or not we’re listening for God’s will. Better, one would think, to be open to
the promptings of God and to follow along the strange trails that they lead. We have the assurance that,
eventually, we will find green pastures. @Lpi

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ
Każdy z nas pragnie doświadczyć pokoju. Kiedy oczekujemy, że świat nam go zapewni, łatwo możemy się
rozczarować. Pokój kojarzy nam się z brakiem wojen i konfliktów, z dobrymi relacjami między sąsiadami i
współpracownikami, z osiągnięciem sukcesu, a nawet z brakiem hałasu! Choć wszystkie te cele są
wartościowe, dążenie wyłącznie do nich jako drogi do doświadczenia pokoju skazuje nas na porażkę. Gdy
szukamy pokoju poza sobą, nigdy go nie znajdziemy. Prawdziwy i trwały pokój jest czymś, co pochodzi z
naszego wnętrza, a nie czymś, co możemy sami wytworzyć lub otrzymać od innych. Pokój jest odkrywany,
gdy doświadczamy wewnętrznej całości i harmonii. Rodzi się on z poczucia więzi z Bogiem, który jest większy
i wspanialszy od nas samych, obdarowując nas swoją obecnością. Tylko pokój ofiarowany przez Chrystusa
Zmartwychwstałego może uspokoić nasze serca i ukoić nasze lęki. Niezależnie od tego, jak wiele zamieszania
jest wokół nas, poczucie pełni, które daje Jezus, zakotwicza nasze łodzie i chroni nas przed zatonięciem. ©Lpi
CIEKAWOSTKI KATOLICKIE - Jakie są trzy sakramenty inicjacji?

Odpowiedź: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia
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RELIGIOUS EDUCATION NEWS IN MAY
May is a beautiful month, not only because of the joy of First Communions and celebration of
Mother’s Day but also because of the beauty of nature blooming with all the colors around
us.
On Wednesday, May 4th, we have officially ended the Religious Education school year.
Students and parents from both parishes met in the St. Emily's church for the Holy Mass. It was a joyful event
for all and it was wonderful to see the kids grow in faith during this school year. We are very grateful for all
our students, parents and catechist in our join program for their help and participation. Now, everyone can
take a deep breath and rest until we will see each other again in September. We strongly encourage to
register your children for the 2022-2023 school year now at http://www.stemilyreled.org/. This will ensure
that your child has a spot in class and will help us with planning for next year.
You might want to know that in April, our parish hosted First Communion Retreat for close to sixty kids from
both the St. Emily and St. Thomas Becket parishes. Students were threshing the wheat, painting sun catchers,
making macaroni chalices and they also prayed together while testing freshly baked bread. Every year, the
retreat is such a delight for all. The kids love the hands-on activities while learning about the Eucharist.
On the first weekend of May, First Communion Masses were celebrated in both parishes. It was such a
privilege to see excitement and joy in kids eyes on their first day of being welcomed to the table of God.
Congratulations to all students receiving their First Communion. I wish you all a great summer with God!
Renata Sosin—RE Coordinator

****************************
Maj to piękny miesiąc, nie tylko z powodu radości Pierwszych Komunii i obchodów Dnia Matki, ale także z
powodu piękna natury kwitnącej wszystkimi kolorami wokół nas. W środę, 4 maja, oficjalnie zakończyliśmy
rok szkolny religii. Uczniowie i rodzice z obu parafii spotkali się w kościele Św. Emily na Mszy Św.
Było to radosne wydarzenie dla wszystkich i wspaniale było widzieć dzieci, które wzrastały w wierze w tym
roku szkolnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym studentom, rodzicom i katechetom za ich
pomoc i uczestnictwo w programie.
Teraz każdy może wziąć głęboki oddech i odpocząć, dopóki nie zobaczymy się ponownie we wrześniu.
Zachęcamy rodziców do rejestracji dzieci na rok szkolny 2022-2023 na stronie http://www.stemilyreled.org/.
Zapewni to dziecku miejsce w klasie i pomoże nam w planowaniu przyszłego roku.
Warto wiedzieć, że nasza parafia prowadziła w kwietniu rekolekcje do Pierwszej Komunii dla blisko
sześćdziesięciu dzieci z obu parafii. Uczniowie młócili pszenicę, malowali projekty, robili kielichy z makaronu i
modlili się razem jedząc świeżo upieczony chleb. Co roku, dzień rekolekcji jest dla wszystkich wypełniony
radością. Dzieci uwielbiają praktyczne zajęcia gdy ucząc się o Eucharystii.
W pierwszy weekend maja, celebrowane były Pierwsze Komunie w obu parafiach. To taki przywilej, że
możemy patrzeć na podekscytowanie i radość w oczach dzieci, które po raz pierwszy przystępują do Stołu
Pańskiego. Gratulacje dla wszystkich studentów, ktorzy otrzymali Pierwszą Komunie. Życzę wszystkim
udanych wakacji z Panem Bogiem!
Renata Sosin
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FIRST COMMUNION RETREAT

FIRST HOLY COMMUNION AT ST. EMILY PARISH

FIRST HOLY COMMUNION
AT ST. THOMAS BECKET

FIRST HOLY COMMUNION FOR WANDA RUTKIEWICZ POLISH SCHOOL
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The newly formed String Ensemble played
Clarke's Trumpet Voluntary in D Major at the
9 am Mass on Sunday, May 15.
We thank them and look forward to hearing
them again soon!!
Thanks to Veronica Wrona (viola), Anthony
Siciliano (cello) and Karol Ubas (violin).

LAMPKA WIECZYSTA
na tydzień na tydzień 22-go maja ofiarowana jest w intencji:

†KRYSTYNA BOS - 2 rocznica śmierci
Ofiara została złożona przez męża Zygmunta.

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

ALTAR BREAD AND WINE
for the week of May 22nd is offered in the intention of:

†FRANK & ANNE KILIAN
Offering was made by Kathy Krus.

******************
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.

BRICKS in our MEMORY GARDEN
Bricks can be ordered to mark any special occasion in your life, or for your deceased loved ones, or just in
thanksgiving. Bricks can be ordered anytime through the parish office. For more information please call the
parish office: 847-827-9220.

Cegiełki w naszym Ogrodzie Pamięci—mogą być zamawiane ku czci
pamięci naszych zmarłych lub na każdą inną specjalną okazję: ślub, chrzest,
dziękczynna, etc. Informacja w biurze parafialnym: Elżbieta (847) 827-9220.
Cegiełki są wspaniałym miejscem odwiedzin wielu rodzin,
szczególnie tych, które mają swoich bliskich pochowanych w Polsce.
8”X8” brick - 6 lines maximum,@ $150 8”X4” brick - 3 lines maximum@ $75
Icons are also available – please contact the parish office for choices.
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SAVE THE DATE— AUGUST 28TH

Your used glasses, including sunglasses and reading
glasses can help others. Your old glasses can be left in
our Bradle box located in the lobby. We will forward
them to Lions Club where they are properly recycled
to help others.
Twoje niepotrzebne już okulary, w tym przeciwsłoneczne i do czytania, mogą pomóc innym.
Wszystkie można zostawić w drewnianej skrzynce w
przedsionku kościoła, przekażemy je do Lions Club
gdzie zostaną poddane recyklingowi dla innych.

Studio Muzyczne
Elizy Idec w
Mount Prospect
zaprasza dzieci
w wieku 4-6 lat na
wakacyjne, poranne
zajęcia rytmicznomuzyczne.
W programie grań
na dzwonkach,
bębnach, śpiewanie
piosenek.
Ponad to studio oferuje zajęcia:
• zespół wokalny (dzieci 6-16 lat)
• nauka śpiewania dla dzieci od lat 8 i dorosłych
• lekcje gry na pianinie (od lat 4)
• lekcje gry na flecie poprzecznym (od 8 lat)
Po więcej informacji zapraszamy pod nr telefonu
224-238-9692 www.musicstudiobyelizaidec.com

Please join us for a bilingual outdoor
Mass at 10:45am and an afternoon
of food, fun, and games with fellow
parishioners.

ZAPISZ TĄ DATĘ - 28 SIERPIEŃ
Zapraszamy na coroczny parafialny piknik:
dwujęzyczna Msza Św. na świeżym
powietrzu o godz. 10:45am
i popołudnie spędzone w gronie parafian
przy zabawie, grach i oczywiście
pysznym jedzeniu i zimnym piwie.

A PRAYER FOR UKRAINE
God of love,
our world is wrought with
war and violence,
as brother turns on brother,
and the innocent awake to
gunfire and bombs.
May Your compassion and healing
move hearts
and bring a new day to Ukraine.
Fortify your children to resist
aggression and instead become
instruments of peace.
We ask this in the name of the One
who is the Prince of Peace,
Jesus Christ.
Amen

Page 8

Welcome to St. Thomas Becket

6th Sunday of Easter

LET US PRAY FOR OUR SICK
Módlmy się za chorych
STEPHANIE KLOSKY
PAT REYNOLDS
KATHLEEN CASEY
PEGGY LEIDIG

Registrations are OPEN for the 2022-2023 Religious Education
Year: http://www.stemilyreled.org/

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2022
DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2022
AS OF 4-19-2022
PARISH GOAL—$28,216.37—CEL PARAFII
AMOUNT PLEDGED—$22,497.06—SUMA ZADEKLAROWANA
AMOUNT PAID—$21, 265.06—SUMA WPŁACONA
BALANCE DUE—$1,232.00—SUMA DO ZAPŁATY
To make our Mass time more prayerful and sacred for all,
please try to observe these simple rules.
Abyśmy wszyscy mogli pobożnie i z należytym szacunkiem
uczestniczyć we Mszy Św., przypominamy i prosimy serdecznie
o przestrzeganie poniżej wkazanych reguł.

ST. THOMAS BECKET

DO NOT FEAR—I AM WITH YOU
IS 41:10

NIE LĘKAJ SIĘ, JESTEM Z TOBĄ

If you or a loved one needs prayers due
to an illness, please call the parish office
to put your name on this prayer list.
Names are kept on the list for six weeks
unless we are notified the person has
recovered.
Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy z powodu
choroby, prosimy o telefon do biura
parafialnego w celu dodania nazwiska
na liste modlitwy za chorych. Nazwiska
będą na liście przez 6 tygodni, chyba że
otrzymamy informację, że dana osoba
wyzdrowiała.

LUCKY PICK DRAWING FOR $100—MAY 15, 2022:

TERRY LEWAND
2022-2023

CONGRATULATIONS!!
1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL
APRIL 8, 2023. Tickets are still available at $10 each.

Powyżej wymieniony to zwycięzca z ostatniego weekendu—gratulujemy! Kolejne losowania 1 numeru
odbywać się będą w każdy weekend do 8-go kwietnia 2023. Są jeszcze dostępne numery za tylko $10.
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 #_______________________
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THIS QR READER ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO OUR SECURE
ON-LINE DONATION SYSTEM—
THANK YOU!

Sunday Offering / Kolekta
Each Sunday Budget
May 15

$ 7,040

BUDGET
COLLECTIONS

$ 7,000
E-Give $ 1,054
$ 327,250
$ 354,799

Give Central – On line donation system
accessible through our website:
www.stthomasbecketmp.org
OR text to: 847-243-6184
with the message: DONATE.
GOD BLESS YOU for your donations.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY.

POLSKI PROGRAM DLA SENIORÓW
HOME CARE , to niedochodowa organizacja
zajmująca się prowadzeniem bezpłatnej nie
medycznej opieki dla seniorów w ich własnym domu.
Program sponsorowany jest przez stan Illinois.
Celem jest aby seniorzy mogli z niego skorzystać i
uniknąć pójścia do domów opieki lub innej placówki.
Opiekunem może być ktoś z rodziny jak również
osoba zatrudniona przez naszą agencje.
Osoby starsze nie płacą za ten service jeśli
kwalifikują się na program i spełniają wymagane
warunki. Z koleji pracownicy otrzymują
wynagrodzenie za wykonaną prace jako piekun.
Program ten jest mało znany wśród polonii.
Wszelkiej informacji w jęz polskim udziela Karolina
Kuzma: 224-935-6214 mail: karolina.kuzma@auaf.us
Strona internetowa: www.homecare-aid.com.
Dążymy do rekrutacji, szkolenia, wspierania i
zatrzymania najlepszych profesjonalnych
pracowników. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej,
skontaktuj się z nami. Proszę zadzwoń do Magdy:
630-491-0606, lub napisz email do:
magda.rozowicz@auaf.us
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MINISTRY SCHEDULE FOR MAY 29
MASS
TIME

PRESIDER

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

4:00pm

Rev. John R

Darlene M

Darlene M
Mira L

7:30am

Rev. Antoni B

Lucyna S

Lucyna S
Piotr J
___________

9:00am

Rev. Chris K

Daisy K

Daisy K
Zach P

10:45am Rev. Chris K

Wojciech G

Wojciech G
Adam S
Halina W

12:30pm Rev. Antoni B

Scott S

Kathleen S
Grzegorz K
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PARISH MISSION
STATEMENT
SATURDAY, MAY 21, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†DONALD A SMITH
†WALT KOZLOWSKI
†GREG KLECZYNSKI
†STANISŁAW SOSIN
SUNDAY, MAY 22, 2022
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC
†ADELA POPIEŁUSZKO
†MARIA I ANTONI ZAUCHA
†TADEUSZ DUDA
† HELENA MATLAG
†DANUTA WASIKOWSKI
†JÓZEF DOBEK
†LUCYNA BAK
SPECIAL: LIZ—URODZINY
9AM †JACEK JAKUBOWICZ
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†KRZYSZTOF KOGUT & FAMILY
SPECIAL: PAWEŁ—URODZINY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†RAFAŁ BŁOŃSKI
†BALBINA I TADEUSZ GŁOWATY
†DANUTA I CZESŁAW AUGUSTYN
†JANUSZ AUGUSTYN
†KS KANONIK WŁADYSŁAW KUCZEK
†ALEKSANDRA I KAZIMIERZ ADAMCZYK
†WŁADYSŁAWA I JÓZEF STECIUK
†ANTONI SADŁO
†STANISŁAWA KALITA
†JAN BRODOWSKI
†KRYSTYNA BOS
†JÓZEF, ANIELA I KAZIMIERZ RATYŃSKI
†HELENA I ZYGMUNT ĆWIEKA
†JAN I EDWARDA BOS
†ZOFIA KRÓWKA
†HONORATA AUGUSTYNOWICZ
†KAZIMIERZ KORAB
†STANISŁAWA I JAN ZIELIŃSKI
†MARIA I JANUSZ CIMER
SPECIAL: BOŻENA I ADAM – PODRÓŻ
SPECIAL: VERONICZKA—11 URODZINY
SPECIAL: BOŻENA KWIEK -URODZINY
ANNA DELEKTA I RODZINA HANASZ—BOŻE BŁ
12:30PM †STANISŁAW SOSIN
†MAŁGORZATA PIWOWARCZYK

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, MAY 23, 2022
9AM †STANISŁAW SOSIN
†HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS—BLESSINGS
TUESDAY, MAY 24, 2022
9AM †HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS—BLESSINGS
WEDNESDAY, MAY 25, 2022
9AM †HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS—BLESSINGS
THURSDAY, MAY 26, 2022
9AM †RICHARD BOYLAN
FRIDAY, MAY 27, 2022
9AM †STB PARISHIONERS
2PM WEDDING: GUSTAVE GLOEDE III
& KIMBERLY GREENE
7PM †HALINA I EDWARD NOWAK
I ZMARLI Z RODZINY
†STANISŁAW WILCZEK I ZMARLI Z RODZINY
†ANTONI CECUGA I ZMARLI Z RODZINY
†MARIA STARZEC
SATURDAY, MAY 28, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†ANN & SAM PACENTI
†ED KONTOWICZ
†JOHN LOCHIVSKI
SUNDAY, MAY 29, 2022
7:30AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†TADEUSZ DUDA
†MARIA I ANTONI ZAUCHA
†HELENA MATLAG
†EDWARDA MYŚLIWIEC
†DANUTA WASIKOWSKI
9AM †JOHN KEANE
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†CHARLENE & DON ROSE
†FRANK & ANNE KILIAN
†KRZYSZTOF KOGUT & FAMILY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†STANISŁAWA KALITA
12:30PM †MARY WATKINS

BARDZO PROSIMY O ZAMAWIANIE 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.

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

Contact Trey Hill
to place an ad today!

JOHN W. GLUECKERT,
President

thill@4LPi.com

Family Owned & Operated

or (800) 950-9952 x2613

1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD
ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168
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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
Managing Broker

(847) 630-7161
dubowski@ameritech.net
https://www.familyfirstrealty.org/

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

A-Z Handy Man
with 30 years of professional
experience can fix, repair
and help you with any project
at your home.

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.

For FREE
consultation
and estimate
Please Call

(773) 386-5155

Contact Trey Hill
to place an ad today!
thill@4LPi.com
or (800) 950-9952 x2613

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

Serving Breakfast,
Lunch & Dinner

10% DISCOUNT
with this coupon

1440 Rand Road
Des Plaines, IL 60016
847-824-2778
JimmysDesPlaines.com
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