
 

St. Thomas Becket 

 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 

 
 

     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. 

1321 North Burning Bush Lane • Mt. Prospect, IL 60056  
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November 13, 2022—33rd Sunday in Ordinary Time 

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 
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
Jesus assures us that the world, as we know it, will one day come to an end. When will this be? In one sense, 
having an answer to that question really does not matter. Faith is faith and either we have it or we do not. Secure 
in that faith, we know that when one thing ends, another begins. In the meantime, we are asked to persevere and 
remain strong through all of life’s inevitable challenges and obstacles. What we see and experience as we journey 
to the day when all is one in Christ, may cause our faith to be shaken and tested. Trust and endurance are what 
are needed as world events unfold. Even though life can be uncertain and terrifying at times, faithful people will 
be protected. It does not matter what day or hour the end will come. We must remain ready and vigilant anyway. 
©Lpi 
 
CATHOLIC TRIVIA – Which liturgical color is used during Advent and Lent? 
Answer: Violet or Purple, colors which symbolize humility, sorrow, and penitence. 

 Office of the Archbishop  
835 North Rush Street  
Chicago, IL 60611-2030 
312.534.8230 archchicago.org  

 
 
November 12, 2022  
 
Dear Sisters and Brothers in Christ,  
 
 In so many ways—large and small—the pandemic has upended our lives together. Families and, in a special 
way, young people, have faced distressing struggles. The pandemic made our connections with one another challeng-
ing and difficult. Exactly in that moment when we truly needed supportive relationships with one another, we found 
ourselves separated. Sadly, this included the relationships and connections that we have in and through the Church.  
 We did our best to move forward and I am proud of our collective response to the challenges of the pandemic. 
When I announced a general dispensation from the obligation to participate in Sunday Mass, many parishes offered on
-line Sunday Masses, and went even further and established prayer lines and reached out to those in need. The TV 
Mass that I celebrated helped to keep us connected as a community of faith in Chicagoland. So many of you have told 
me how healing and comforting those Masses have been.  
 In the meanwhile, we are in a new moment. With vaccinations and boosters, restrictions on public gatherings 
have eased up. Many people feel more comfortable returning to Church. Yet, we know there are some elderly and im-
muno-comprised persons who are still not ready to return. And they should not return. These vulnerable brothers and 
sisters have an excusing cause for being absent and for this reason I will continue the TV Mass on ABC for the present 
time. But for the rest of us, I have decided, in consultation with my advisors, to lift the general dispensation from the 
obligation of attending Sunday Mass as we begin a new Church year on the First Sunday of Advent, November 26-27.  
 My hope is that the First Sunday of Advent will provide us with a fresh start to take up again our life together 
as a community of faith that gathers to worship God. I have asked our pastors to begin the Masses on November 26-27 
with the traditional lighting of the Advent wreath. After the homily your pastor will lead the community in a renewal of 
baptismal promises, acknowledging that we owe our obligation to participate in Sunday Mass to God but also to each 
other. Our common profession of faith and of our desire to turn away from sin, will be concluded by a sprinkling rite 
with the waters of baptism.  
 Let this occasion of our renewal of faith and life, which we all so much want, provide us with a fresh start as we 
recommit ourselves to worship God and to be supportive of each other week after week as we gather around the Table 
of the Lord to be nourished and renewed.  
Sincerely yours in Christ,                                                  
 
 
Archbishop of Chicago  
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SPECJALNE NAGRODY ARCHIDIECEZJALNE I PARAFIALNE 
W ten weekend  wyróżnimy szczególnie zasłużonych parafian 

nagrodami archidiecezjalnymi i parafialnymi. Ich wolontariat i służba 
na rzecz parafii są wspaniałym przykładem dla nas wszystkich.  

 

Nagroda CHRISTIFIDELES jest przyznawana świeckim wiernym, którzy 
wyróżnili się zaangażowaniem w służbie i życiu parafii, do której wzywa 
Papieska Adhortacja Christifideles laici. Ci, którym wręczamy nagrody są 
wzorem przodowania i poświęcenia się służbie Kościołowi poprzez 
uczestnictwo w różnorodnych akcjach duszpasterskich. W niedzielę,  
2-go października, w Katedrze Świętego Imienia, MIRA LINK otrzymała 
nagrodę CHRISTIFIDELES z rąk Kardynała Cupich. Mira jest kobietą, która 
żyje swoją wiarą katolicką każdego dnia. Uczyła religii kiedy jej dzieci były 
małe, pomagała w obchodach 50-tej rocznicy parafii, Szafarz Eucharystii 
od 1986 roku, dwujęzyczny lektor przez ostatnie 7 lat, zakrystianka, marszałek przez ostatnie 
kilka lat, otwiera i zamyka kościół w każdą sobotę od czasu pandemii. Członek kampanii 
Uczyć Kim Jest Chrystus oraz Komitetu Odnów Mój Kościoł, członkini Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej (sekretarka) przez ostatnie 2 lata, delegat dekanatu przez ostatnie 3 lata, 
delegat APC z Wikariatu I. Mira jest również członkinią Klubu Kobiet, pomaga w różnych 
wydarzeniach parafialnych: piknikach, zabawach, Fish Fry, wyprzedaży garażowej i jest 
gotowa do pomocy w każdej chwili. Mira zawsze służy z wdziękiem, radością i dobrym 
humorem. Jest jak najbardziej zasłużona dla nagrody Christifideles. 
 

Nagroda JUBILATE SERVITE (Służyć Bogu z radością!) zostanie 
wręczona MARIE LANG za jej radosną służbę w parafii. Marie 
prowadzi nas w śpiewie na angielskich mszach od 1998 
roku, była lektorem i pomagała przez kilka lat w pokazie 
mody Klubu Kobiet. Pomagała również w różnych 
wydarzeniach, takich jak Fish Fry, Piknik, Spaghetti Dinner, 
Rummage Sale, itp. Marie jak najbardziej zasługuje na tę 
nagrodę za swoją wierną służbę i radosne prowadzenie nas 
w śpiewie. Przecież kiedy śpiewamy to modlimy się dwa 
razy więcej! 

 

Ks. Wachowski był założycielem parafii Św. Tomasza 
Becketa i jest dla nas przykładem poświęcenia i 
bezinteresowności. W tym roku nagrodą REV. FRANK 
WACHOWSKI zostanie wyróżniony KRZYSZTOF TRĄBKA, 
który okazuje właśnie tego hojnego ducha. Krzysztof jest 
długoletnim marszałkiem na Mszy Św. o godz. 10:45am jak 
również Szafarzem Eucharystii. Dba jak najlepszy gospodarz, 
aby na naszej najbardziej licznej Mszy Św. wszystko przebiegało 
sprawnie. Wraz z żoną Magdaleną zawsze są chętni i gotowi do 
pomocy. 

 

This weekend we recognize special parishioners whose volunteering and service to 
the parish are of great example to us all: MIRA LINK—Christifideles Arch Award, 
MARIE LONG—Jubilate Servite,  KRZYSZTOF TRABKA—Rev. Frank Wachowski. 

 

THANK YOU FOR YOUR SERVICE AND CONGRATULATIONS TO ALL! 
DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ ODDANĄ SŁUŻBĘ I GRATULACJE DLA 

WSZYSTKICH! 

MIRA WITH CARDINAL CUPICH  
AND FR. CHRIS 

WIITH BISHOP GROB 

WITH FAMILY 
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ANDRZEJKI—PARISH FALL DANCE—NOVEMBER 26, 2022      
St. Thomas Becket parish cordially invites all parishioners  

and guests to a dance in our parish hall in honor of St. Andrew.  
    This is a parish fundraiser for adults 21+ only.  

6pm—doors open 
6:30pm—dinner: 2 meats, 2 hot sides, 2 cold sides 

7pm-12am—music provided by DJ MILANO 
Tickets are $50 per person. 

If entire table of 8 is purchased at the same time—tickets are only $45 per person  
plus 1 free bottle of New Amsterdam alcohol and 1 bottle of pop for that table. 

 

Also available: cash bar, plates of sandwiches and desserts and lottery of 45 beautiful gift baskets. 
 

Tickets will be available after all Masses on the weekends of November 6th, 13th and 20th  
as well as anytime at the parish office. Tables for 8 can be reserved only after ticket purchase.  

Please join us, have a wonderful time, and at the same time support St. Thomas Becket. 

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

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości na zabawę taneczną 
"ANDRZEJKI" - 26 listopada w naszej sali parafialnej. 

Zabawa ma na celu zbiórkę funduszy na potrzeby naszej parafii  
i jest tylko dla dorosłych 21+.  

6pm - otwieramy drzwi  
6:30pm - obiad: 2 mięsa, 2 ciepłe dodatki, 2 surówki 

7pm-12am - bawić nas będzie DJ MILANO 
Bilety w cenie $50 od osoby. Przy zakupie całego stolika na 8 osób - tylko $45 od osoby 

plus 1 darmowa butelka alkoholu New Amsterdam i 1 butelka sody na ten stół.  
 

Dostępne będą również: cash bar, talerze z kanapkami i ciastem oraz loteria 45 pięknych koszyków.  
 

Bilety można nabyć po wszystkich Mszach Św. w weekendy: 6, 13 i 20 listopada, a także podczas godzin 
czynności biura parafialnego. Rezerwacja stołów tylko przy zakupie biletów na 8 osób.  

Prosimy o dołączenie do nas, spędzenie wspaniałego wieczoru i jednocześnie wsparcie naszej parafii. 
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  LUCKY PICK DRAWING FOR 
$100:    NOVEMBER 6:  

GLORIA KONKEY 
  CONGRATULATIONS!! 

 
 

1 DRAWING FOR $100 WILL 
CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL 

APRIL 8, 2023.   
 

Powyżej wymieniony to zwycięzca z 
ostatniego weekendu-gratulujemy!   

 

FELLOWSHIP AFTER WORSHIP    
This  Sunday, November 13th  

after the 7:30am, 9am, 10:45am & 
12:30pm stop by in the hall for 

coffee and treats.   
***** 

NIEDZIELNE SPOTKANIA  
Zapraszamy na niedzielne spotkanie 

przy kawie w tą niedzielę, 13-go 
listopada po porannych Mszach Św.  

o godz. 7:30am, 9am, 10:45am i 
12:30pm.     

Parafia Św. Tomasza Becketa 
zaprasza wszystkich do 

przyłączenia się do nowo 
utworzonej polskiej grupy 
modlitewno-towarzyskiej!  

Następne spotkanie odbędzie się 
15-go listopada o godz. 6:30pm. 
Rozpoczniemy modlitwą poczym 

będzie czas na towarzyskie 
spotkanie. Serdecznie zapraszamy. 

 
12 listopada 2022 r.   
 
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,  
 
 Pandemia na wiele sposobów, w dużym i małym wymiarze, zmieniła nasze wspólnotowe życie. Rodziny, a w 
szczególny sposób młodzi ludzie, stanęli w obliczu niepokojących zmagań. To przez pandemię nasze wzajemne kontakty 
stały się wyzwaniem i spotkały się z wieloma trudnościami. Zostaliśmy rozdzieleni dokładnie w momencie, kiedy 
niezmiernie potrzebowaliśmy wzajemnego wsparcia. Niestety, dotyczy to także więzi i relacji, które mamy w Kościele i 
przez Kościół.  
 Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby pójść naprzód, jestem dumny z tego jak wspólnie zareagowaliśmy i 
zachowaliśmy się w obliczu wyzwań związanych z pandemią. Kiedy ogłosiłem ogólną dyspensę od obowiązku uczest-
niczenia w niedzielnej Mszy świętej, wiele parafii zaoferowało niedzielne Eucharystie w wersji online, a nawet zrobiło 
jeszcze jeden krok i ustanowiło telefoniczne linie modlitewne, docierając do potrzebujących. Msze telewizyjne, które 
odprawiałem, pomogły utrzymać nas w łączności jako wspólnotę wiary w aglomeracji Chicago. Usłyszałem od wielu z 
Was, jak wiele pocieszenia i uzdrowienia te Msze wnosiły w Wasze życie.  
 Teraz jednak znajdujemy się na innym etapie. Dzięki szczepieniom i ich dodatkowym, wzmacniającym dawkom, 
złagodniały ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych. Wiele osób czuje się bardziej komfortowo wracając do 
Kościoła. Wiemy jednak, że są osoby starsze i osoby o obniżonej odporności, które nie są jeszcze gotowe do powrotu.  
I nie powinny jeszcze wracać. Ci najbardziej zagrożeni bracia i siostry mają usprawiedliwienie dla swojej nieobecności w 
kościele i dlatego będę kontynuował odprawianie Mszy św. za pośrednictwem stacji ABC. Jednak dla reszty z nas, po 
konsultacjach z moimi doradcami, postanowiłem wraz z rozpoczynającym się w pierwszą niedzielę adwentu, 26-27  
listopada, nowym rokiem kościelnym znieść ogólną dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.  
 Mam nadzieję, że pierwsza niedziela adwentu będzie dla nas początkiem podjęcia na nowo naszego życia jako 
wspólnota wiary, która gromadzi się, aby wielbić Boga. Poprosiłem naszych duszpasterzy, aby Msze św. w dniach 26-27 
listopada rozpoczęły się tradycyjnym zapaleniem wieńca adwentowego. Po homilii Wasz proboszcz poprowadzi 
wspólnotę w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, uznając, że zobowiązanie do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. 
dotyczy Boga, ale także siebie nawzajem. Nasze wspólne wyznanie wiary i pragnienie odwrócenia się od grzechu,  
zakończy obrzęd pokropienia wodami chrztu świętego.  
 Niech ta okazja do odnowienia wiary i życia, którego wszyscy tak bardzo pragniemy, będzie dla nas świeżym 
początkiem. Raz jeszcze ponownie zobowiążmy się do wielbienia Boga i wspierania się nawzajem tydzień po tygodniu, 
kiedy wspólnie będziemy gromadzić się wokół Stołu Pańskiego, aby karmić się Ciałem Chrystusa i odnawiać swoją 
wiarę.  
 

Szczerze oddany Wam w Chrystusie, 
 
 
                                                                                                                               

Arcybiskup Chicago  



MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K Ashley K Kathleen S 
Darlene M 

7:30am Rev. Chris K Dariusz B Lucyna S 
Barbara S 
____________ 

9:00am Rev. Chris K Brian W Margaret P 
Daisy K 

10:45am Rev. Robert P Adam S Adam S 
Christine K 
Wojciech G 

12:30pm Rev. Robert P Sarah W John W 
Linda M 

MINISTRY SCHEDULE FOR NOV 19/20 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 

Sunday Offering / Kolekta 
 

Each Sunday Budget  $ 7,600 
   

Nov 6     $ 9,144 
E-Give                                         $ 1,407 
Building Fund   $ 3,254 
BUDGET FOR THE MONTH        $   7,600 
COLLECTIONS                              $ 10,551 
 

 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. 
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DO NOT FEAR—I AM WITH YOU   
IS 41:10 

NIE LĘKAJ SIĘ, JESTEM Z TOBĄ  

LET US PRAY FOR OUR SICK 
Módlmy się za chorych 

 

STANISŁAWA BRAK - MARY KOWAL 
 JOHN HANNA - CHARLIE PETSKA 

BOB LUDTKE - GLORIA WISNIEWSKI 
KIM DUNG—DAN SMORYNSKI 

RUDY JOHNSON—RORY FIEGLER 
LYNNE HUNTER-JOHNSON 

JENNIFER RUSSO 
 

 
 
 
 
 
 

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.  

CHRISTMAS FAIR AT ST. THOMAS BECKET! 
SUNDAY, NOVEMBER 27, 2022 7:30AM—2:30PM 

OVER 30 VENDORS—GREAT CHRISTMAS GIFTS FOR 
EVERYONE. SANTA WILL BE PRESENT WITH A GIFT  

FOR EACH CHILD AND PICTURE OPPORTUNITY. 



 
 
 
 
SATURDAY, NOVEMBER 12, 2022 
4PM †DIANE TURKOWSKI      
†MARIAN MATEJCZYK       †PETER ROONEY 
†JOSEPH LEWAND              †JOE CARLUCCI 
†BERNIE RICHTER               †JADWIGA GOSS 
SPECIAL: DOMINIK—18 BIRTHDAY 
SUNDAY, NOVEMBER 13, 2022 
7:30AM †HELENA MAJKA 
†MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†HELENA MATLAG 
†JAN ADAMSKI 
†ANDRZEJ ADAMSKI 
†ALINA PIOTROWSKI 
†WŁADYSŁAW ŚWIDRAK 
9AM †JOHN & KATHY KEANE 
†JADWIGA GOSS 
10:45AM †LUCJAN SZENDAŁA 
†MARIAN MATEJCZYK 
†ARTHUR KOSIBA 
†DANUTA WASIKOWSKI 
†KAMIL JACKOWSKI 
†ZOFIA STEMPNIEWICZ 
†MICHAŁ ŻYDEK  
†JAN KRZEPKOWSKI 
†JANUSZ, MAGDA I RYSZARD WRÓBEL 
†ANNA I STANISŁAW GAZDA 
†JULIAN SZCZYGIEŁ 
†ZMARLI Z RODZINY KOGUT 
†LIDIA WIĘCŁAW I ZMARLI Z RODZINY 
†ADRIAN MUSIAŁ 
†KRZYSZTOF MARZEC 
†ADELA I CZESŁAW MUSIAŁ 
†STANISŁAW KOWALSKI 
†ZOFIA FUTA 
†JOANNA KIPA 
†ZBIGNIEW KRÓLAK 
†ANNA, EUGENIUSZ I JACEK BANEK 
†JANINA I GUSTAW SAJDAK 
12:30PM †ADELA GÓRAL 
†ZOFIA & MIECZYSŁAW BATKO 
SPECIAL: DANIEL & ALEXANDER— 
                14TH BIRTHDAY 

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, NOVEMBER 14, 2022 
9AM †MARIAN MATEJCZYK   
†JADWIGA GOSS 
TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022 
9AM †MARIAN MATEJCZYK   
†JADWIGA GOSS 
WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022 
9AM †MARIAN MATEJCZYK   
†JADWIGA GOSS 
THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022 
9AM †MARIAN MATEJCZYK   
†JADWIGA GOSS 
FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022 
9AM †MARY WATSON 
7PM †MARIAN MATEJCZYK   
†JADWIGA GOSS 
SATURDAY, NOVEMBER 19, 2022 
4PM †DIANE TURKOWSKI  
†MARIAN MATEJCZYK     
†EDWARD KONKEY 
†GREG & RICHARD KLECZYNSKI 
†JADWIGA GOSS 
SUNDAY, NOVEMBER 20, 2022 
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†HELENA MATLAG      
†WŁADYSŁAWA I STANISŁAW WOJDACZ 
†KRYSTYNA I JAN KORZUN 
SPECIAL: GRZEGORZ TRACIAK-50 URODZINY 
SPECIAL: MIECZYSŁAW LIZAK—60 URODZINY 
9AM †BOB FISHER          
†JADWIGA GOSS 
10:45AM †JAN NOWAKOWSKI 
†MARIAN  MATEJCZYK 
†DANUTA, CZESŁAW I JANUSZ AUGUSTYN 
†KS KANONIK WŁADYSŁAW KUCZEK 
†ALEKSANDRA I KAZIMIERZ ADAMCZYK 
†WŁADYSŁAWA I JÓZEF STECIUK 
†ARTHUR KOSIBA 
†DANUTA WASIKOWSKI 
†TERESA RASZKA I ZMARLI RODZINY 
†ZMARLI Z RODZINY KOGUT 
†BARBARA I SŁAWOMIR KUDŁA 
 †KATARZYNA I STANISŁAW ŚWIDERSKI 
12:30PM †STB PARISHIONERS 

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. 
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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

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

Your loved ones care 
 is our business!

(224) 425-0922

A-Z Handy Man 
with 30 years of professional 

experience can fix, repair  
and help you with any project 

 at your home.

 For FREE  
consultation 

 and estimate 
Please Call

(773) 386-5155

LET’S GROW YOUR BUSINESS 
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!
 

CONTACT ME  
Trey Hill

 

thill@4LPi.com 
 (800) 950-9952 x2613

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!

SKAJA TERRACE FUNERAL HOME

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave. 

Niles 

(847) 966-7302

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

If you are able to contribute any 
amount to help Edward create 
his fresh start it would be greatly 
appreciated. - The Greco Family

www.gofundme.com/f/finding-a-new-path

Finding A New Path


