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St. 
Thomas Becket 

SEPTEMBER 18, 2016 
Twenty Fifth Sunday in Ordinary Time  

MASS TIMES 
Saturday: 4:30pm 

Sunday: 9:00am & 12:30pm                                                         
 7:30am & 10:45am Polish  

Weekdays: 9:00am Mass:  Monday, 
Tuesday, Wednesday  &  Friday 
Friday—7:00pm Mass in Polish    

  

PARISH PHONE NUMBER  
(847) 827-9220   

PARISH E-MAIL:   
stthomasbecket@stbmp.org 

 

PARISH STAFF 
 Pastor: Rev. Chris Kulig  

ckulig@stbmp.org 
 

Pastor Emeritus: Rev. John Roller 
 

Deacon Couple: Tony and Doreen  
Jannotta: (847) 690-9970 

jannotta@comcast.net 
Administrative Assistant: 

Krystyna Maciorowski 
kmaciorowski@stbmp.org 

Parish Secretary / Bulletin Editor:  
Liz Mika: emika@stbmp.org 

Business Director: Patrick Reynolds: 
preynolds@stbmp.org 

Religious Education & Formation: 
Renata Sosin: (847) 296-9051      

rsosin@stbmp.org 
Music Director: Paula Kowalkowski 

pkowalkowski@stbmp.org  
(847) 298-5450 

Associate Director of Music: 
Kraig Zeronik: (847) 298-5450 

kzeronik@stbmp.org 
Maintenance: Mariusz Klimek 
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Uczyć,  

Drodzy Parafianie, 
 

       Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam historię bogatego człowieka, który miał rządcę. Zarządał od niego 
raportu stanu swojego majątku, który był mu powierzony w opiekę. W tych dwóch osobach możemy widzieć 
samych siebie. Na przykład, mając firmę pracodawca wymaga aby wszyscy pracownicy wykonali swoją pracę 
uczciwie a pracownicy mają nadzieję, że dostaną odpowiednią zapłatę za pracę. "Osoba, która jest godna  
zaufania w bardzo małych sprawach, jest również godna zaufania w tych wielkich; a osoba, która jest nieuczciwa 
w bardzo małych sprawach jest również nieuczciwa w wielkich." Na codzień dokonujemy wyborów, dajemy  
innych szanse i podejmujemy decyzje i to one przedstawiają jak widzą nas inni. 
        To jest mój drugi rok jako proboszcz parafii Św. Tomasza Becketa i wiele razy zadaję sobie pytanie: Jak mogę 
wszystkich zadowolić? Czy ludzie mi ufają? Czy zbliżam ludzi do Boga? Czy jestem dobrym gospodarzem   
duchowych i materialnych rzeczy, które zostały mi powierzone podczas instalacji na proboszcza? Każdy proboszcz 
ma obowiązek dbać o swoją parafię jak również o diecezję i kościoł powszechny.      
      W tym roku nasza parafia uczestniczy w diecezjalnej kampanii Uczyć, Kim Jest Chrystus.  
Uczyć, Kim Jest Chrystus dąży do uzbierania 350 milionów dolarów na potrzeby lokalnych parafii i całej diecezji. 
Każda parafia w archidiecezji Chicago bierze udział w kampanii o łącznym celu 250 milionów dolarów. Ponadto, 
arcybiskup Chicago będzie dążył do uzbierania dodatkowych 100 milionów dolarów. Dary na cel kampanii Uczyć, 
Kim Jest Chrystus będą użyte na sześć istotnych elementów dla zabezpieczenia przyszłości Archidiecezji Chicago. 
       Każda parafia ma wyznaczoną sumę – suma ta to 130 procent z ich rocznych ofiar, w których włączone są 
również kolekty z Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Każda parafia zatrzymuje 60 procent wszystkich uzbieranych 
funduszy na swoje parafialne potrzeby, a pozostałe 40 procent diecezja wykorzystuje do pomocy parafiom i 
szkołom. Parafie, które przekraczą swoje wyznaczone sumy otrzymają 100 procent funduszy zebranych powyżej 
ich celu.  
      Nasza parafia ma wyznaczoną sumę w wysokości $615.000. Oznacza to, jeśli osiągniemy nasz cel to parafia 
otrzyma $369,000. Fundusze, które pozostaną w parafii będą przeznaczone na renowację naszego kościoła, aby 
przywrócić go do kszałtu zamierzonego w pierwotnych planach architektonicznych naszej świątyni jak również na 
formacje duchową. 
      Chciałbym podzielić się z Wami wspaniałą wiadomością, iż do tej pory uzbieraliśmy $120,000 zadeklaro-
wanych ofiar dzięki hojności niektórych rodzin! Dziękuję za entuzjazm, hojność i modlitwy! Komitet naszej  
kampanii Uczyć, Kim Jest Chrystus wytrwale pracuje aby dzięki hojności każdego z nas mogliśmy osiągnąć 
wyznaczony nam cel. Proszę otwarcie przyjąć ich zaproszenie do udziału w kampanii i modlitewnie rozważyć jak 
każdy z nas może pomóc. Wasza ofiara zapewni iż jako parafia będziemy w stanie ciągle się rozwijać i przekazy-
wać innym Kim Jest Chrystus. 
 

Cel parafii: $615,000                    Kwoty zadeklarowane: $120,000          Procent kwoty docelowej:20 %      
 
Z Bożym Błogosławieństwem,      

jest 
Chrystus  

kim  
Kampania prowadzona w celu uzyskania 350 milionów dolarów na rzecz umocnienia parafii, 

edukacji katolickiej i formacji w wierze w Archidiecezji Chicago  
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TO 
Who 
Christ Is 

TEACH 

 

A $350 million campaign for strong parishes, Catholic education and faith formation in the Archdiocese of Chicago 

Dear Parishioners,  
 

 Today’s Gospel presents us with the story of a rich man who had a steward. He asked the 
steward to give him a report of the property that was entrusted to the steward’s care. We as 
well can see ourselves in those two positions. For example, having a company the employer re-
quires that all the workers do their jobs honestly and employees hope they will be paid accord-
ingly for the job done. Does this sound familiar to all of us?  “The person who is trustworthy in 
very small matters is also trustworthy in great ones; and the person who is dishonest in very small matters is  
also dishonest in great ones.” The daily choices, chances, and decisions present us how others see us.  
 

 This is my second year as a pastor of St. Thomas Becket and many times I ask myself: can I please  
everyone? Do people trust me? Do I bring people closer to God? Am I a good steward of the spiritual and mate-
rial things that were entrusted to me during my installation as a pastor?  Every pastor has the responsibility to 
care for his parish as well as for the Archdiocese and the universal church. This year our parish participates in 
the Archdiocesan campaign To Teach Who Christ is.  
 

 To Teach Who Christ Is seeks to provide $350 million for local parish communities and shared ministries  
of the Church. Each parish in the Archdiocese of Chicago will participate in the campaign with a combined goal 
of $250 million. In addition, the Archbishop of Chicago will work to raise an additional $100 million through a 
major gift effort. Gifts to the To Teach Who Christ Is campaign will benefit six elements vital to securing the  
future of the Archdiocese of Chicago. 
 

 Each parish has been assigned a campaign target — a goal that is 130 percent of their total annual offer-
tory giving, including Christmas and Easter collections. Parishes will keep 60 percent of all funds they raise for 
needs they identify, and will share the remaining 40 percent with other parishes and ministries for the benefit of 
Catholics throughout the Archdiocese. Parishes exceeding their goals will receive 100 percent of funds collected 
above their target.  
 

 Our goal for St. Thomas Becket parish is $615,000.  This means that St. Thomas Becket parish will receive 
a minimum of $369,000 when we reach our goal! Our share of the funds will be used to restore our church to its 
original architectural plan as well as for the Spiritual and Faith Formation. 
 

 Today I have great news to share! To date we have raised $120,000 in pledges due to the early commit-
ments from some families! Thank you for your enthusiasm, generosity, and prayers! Our To Teach Who Christ Is 
team continues to invite more and more families to participate each week. Please accept their invitation and 
prayerfully consider how you might help. Your gift will ensure a vibrant future for our parish, and Catholic  
education across Chicago. 
 

Parish Goal: $615,000                          Total Pledged: $ 120,000                Percent of Goal: 20% 
 

God’s Blessings to each and everyone of you.  
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GIVECENTRAL.ORG—Your contributions to the parish can be made online through a secured 
site: givecentral.org 
 
Give Central Member Enrollment Steps: 
1. Go to: www.givecentral.org 
2. Click on the link  “New Users Register Here” or go to: www.stthomasbecketmp.org     
    Click on the button “DONATE” then on “START GIVING” 
3. Search for St. Thomas Becket Parish either by name, zip code or address 
4. Create your Give Central profile and enter your payment method  (credit card or bank account) 
 
Benefits of  online giving: 
 Instant record of  your contributions and payments 
 Email notification of  contributions and payments 
 Never miss another Sunday Contribution when you are out of  town 

 You can log on from anywhere there is internet access 

Golden Wedding Anniversary Mass  
will be celebrated by Archbishop Blase Cupich at Holy Name Cathedral this Sunday at 2:45pm. 

Among the over 400 couples from all over the Archdiocese of  Chicago will be two couples 
from our parish who are blessed to be celebrating their 50 years of  marriage.  

We congratulate our couples and wish them many more blessings in the years to come.  
 
 

Dzisiaj w katedrze Świętego Imienia w Chicago odbędzie się Msza Św. z Arcybiskupem Błażejem Cupich z 
okazji Złotych Godów. Pośród ponad 400 par z całej dziecezji Chicago celebrujących 50-tą rocznicę swojego 
ślubu będą dwie pary z naszej parafii. Gratulujemy im i życzymy dalszych łask i Bożego Błogosławieństwa. 

Carol & Ron Frost 

October 1, 1966 

JoAnne & Val Pawlak 

September 3, 1966 
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St. Thomas Becket Women’s Guild 
Welcome……  

We are welcoming everyone back for another year.  
Please join us as we welcome new and returning members 

as well as the board. 
The first Guild meeting of the 2016 – 2017 year will be 
held on Monday September 19th in the parish hall. The 

meeting will begin at 7 pm with the general business, door 
prizes split the pot and then dessert and coffee. Some easy 
questions over coffee will let us reflect on the summer and 

kick of the new year. 
 

 

RCIA – Rite of Christian Initiation for Adults 
Are you a non-Catholic member of our community? 

Do you know a non-Catholic who may want to become Catholic? 
Are you married to a Catholic; or soon to be  married to a Catholic? 

Whatever your desire in becoming a Catholic, we welcome you. 
 

We invite you to join our RCIA process.  
We collaborate with St. Emily’s parish to walk lovingly and  

compassionately with those who want to consider becoming Catholic.   
The process begins September 28. Please contact deacon Tony Jannotta 

for details. Call 847-769-6287, or email at:  Jannotta@comcast.net  

 
              (RCIA) czyli OBRZĄDEK WPROWADZAJĄCY DO  

           CHRZEŚCIJAŃSTWA DLA DOROSŁYCH 
Pragniesz zdobyć więcej informacji, czujesz działanie Ducha Św.  

na swojej drodze wiary? Zapraszamy więc do wzięcia udziału w tym  
procesie. Następujące pytania mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji: 

 

1) Czy jesteś osobą nie ochrzczoną, szukającą Boga i jesteś ciekawy  
2) jak zostanie Katolikiem pomoże Ci w tym? 

2) Czy jesteś ochrzczonym Chrześcijanem pragnącym zostać członkiem 
Katolickiej wspólnoty i pełnić Misję Ewangelii Jezusa Chrystusa? 

3) Czy jesteś Katolikiem, który nie przyją jeszcze wszystkich  
postawowych Sakramentów (Chrzest, Bierzmowanie, Komunia Św.)  

a chciałbyś do nich przystąpić? 
Na wszelkie pytania odpowiada (w jęz polskim) Renata Sosin:  

847-296-9051) lub diakon Tony Janotta: 847-690-9970  
w jęz. angielskim. Klasy rozpoczynają się już w krótce. 

THE ST. THOMAS BECKET MEN’S CLUB 
 

The Men's Club kicks off the 2016-2017 activity 
with its first meeting on WEDNESDAY,  

SEPTEMBER 21 at 7pm. Topics to be discussed 
include: guest speakers (real estate and home 

improvement projects and fire safety are topics 
currently being planned), fall activity calendar, 

the Archdiocese capital campaign "To Teach Who 
Christ Is" and the September-November  

attendance award which enables you to become 
eligible for the Turkey Raffle in November.  

 

Make a commitment to join the Men's Club this 
year. Build new friendships and help the Club 
continue its efforts to provide help to others  

in need. 
 

Gerald Gregory 

 Spotkania 
Biblijne 

 

20–go września 
rozpoczynamy 

cykl sześciu  
spotkań  

biblijnych  
na temat   

 

“Poznajemy Ewangelię 
według św. Łukasza”. 

 

Spotkania będą odbywać się  
we wrześniu i październiku  
w każdy wtorek od godz. 

7:00pm do 8:30pm 
 w sali parafialnej.  

Spotkania poprowadzi  
Krystyna Maciorowski.   

 
Zapraszamy serdecznie  

wszystkich pragnących pogłębić 
znajomość Słowa Bożego. 

 

mailto:Jannotta@comcast.net
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Nasza przygoda ze Światowymi Dniami Młodzieży rozpoczęła się w Rio de Janeiro w 2013. To, co się tam działo –     
    zmocnienie relacji z Jezusem,  
    entuzjazm, radość, poczucie   
    obecności Ducha Świetego,    
    skłoniły nas do tego aby pojechać  
    na kolejne. Było to naszym  
    marzeniem aby uczestniczyć na  
   ponownych ŚDM w Krakowie. 
 
Podczas spotkań z papieżem, widząc 
tysiące flag trzepiących się w 
powietrzu, myślę ze nadeszła 

wszystkich zebranych pielgrzymów ta sama refleksja. Czy spotykaliśmy pielgrzymów z Sri Lanki, USA, Francji czy ró-
żnych afrykańskich państw, których flag w ogóle nie kojarzyliśmy, wszystkich nas łączyła przynależność do tej samej 
wiary katolickiej. Podczas takich ogromnych wydarzeń jak ŚDM widać, jesteśmy wszyscy tacy sami i że jest nas dużo! 
Jak wspomniał papież Franciszek na błoniach Krakowskich, "[…] Widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, 
kultur, języków, a przybyłych z jednego powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas". Mimo barier języ-
kowych, potrafiliśmy razem się modlić, śpiewać, i bawić się. 
 
Mieliśmy okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, nowych przyjaciół z różnych zakątek świata. Nawiązaliśmy zna-
jomości z grupami z południowej Afryki, którzy nosili wodę we wiadrach kilkanaście kilometrów do swoich miast 
codzie-nnie przez cały rok aby zarobić na wyjazd do Krakowa – tak bardzo pragnęli uczestniczyć w ŚDM. Poznaliśmy 
również pielgrzymów z Hong Kong’u, którzy mówili nam o ich pokonywaniu przeciwności losu w kraju, gdzie tylko 5% 
osób jest z wyzwania katolickiego. Razem z grupą z Sri Lanki po Mszach Św. jedliśmy tradycyjne polskie dania, podczas 
których stwierdzili że zupa pomidorowa smakuje o wiele lepiej doprawiona ketchup’em. Pielgrzymów pokora, ich siła 
wiary i entuzjazm były naprawdę inspirujące. Podczas nocnego czuwania na kampusie Misericordae, grupa 
pielgrzymów z Bahrajnu, widząc samotnego pielgrzyma, natychmiast się starała by zapewnić nie tylko towarzystwa 
ale również po-dzielić się żywnością, kocami, poduszkami, itd. Dzielili się wszystkim czym mieli. Jest to tylko jeden z 
niezliczonych przykładów życzliwości pielgrzymów. Czas spotkań był dla nas naładowaniem baterii wiary. Dzisiejszy 
świat twierdzi, że wiara młodzieży umiera, że odchodzą od kościoła i zapominają o Bogu. Jednak, ponad 3 milionów 
pielgrzymów dało całkiem inne świadectwo. Pokazaliśmy światu, że istniejemy, jest nas wielu, i wierzymy! 
 
Na każdym kroku, odczuwaliśmy obecność Boga - w kościołach, na stadionach, rynkach i w parkach. Miasto Kraków 
przez tydzień ŚDM nic nie spało. Wracając tramwajem o północy, pielgrzymi fizycznie zmęczeni zawsze byli silni du-
chowo – radowały się ich serca, śpiewali na cały głos i uśmiechali się. Porannki ŚDM byly poświęcone modlitwie, 
katechezie, i wspólnego uczesnictwa w Mszach Świetych. Nauki były głoszone w 33 językach w Krakowie i okolicznych 
miejscowościach gdzie biskupi głosili i pouczali o miłosierdziu Bożym, jakie ono jest piękne i znakomite.  
 
Młodzież całego świata codziennie chłonęła nauki papieża Franciszka,  
ale słowa z przemówienia papieża z Brzegów najbardziej utkwiły nam 
w pamięci i sercach: “Aby naśladować Jezusa, trzeba mieć trochę odwagi, 
trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą 
iść po drogach, o jakich wam się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie 
myśle-liście, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nada-
jących się do zarażania radością, radością, która rodzi się z miłości Boga, 
radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę 
miłosierdzia […]. Czasy, w których żyjemy nie potrzebują młodych 
kanapowców. Ale młodych ludzi w butach. Najlepiej w butach 
wyczynowych!” A więc, ubierajcie buty i widzimy się w Panamie na  
ŚDM 2019!                                                                     Karolina i Krzys Chwała 

Karolina—2-ga z lewej  
Krzyś—2-gi z prawej 
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MINISTRY SCHEDULE FOR SEPT 24/25 

MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

MUSIC/ 
CANTOR 

LECTOR EUCHARISTIC  

MINISTERS 
SACRISTAN 

4:30pm Rev. Chris 
Kulig 
 

Kraig Z. 
Linda K. 

Scott S. Arnold G. 
Kathy S. 
Marlene P. 
Lorry N. 
Maggie B. 

Maggie B. 

7:30am Rev. Chris 
Kulig 

Adam W. Lucyna S. Lucyna S. 
Anna C. 
Teresa K. 
Lukasz B. 

Dariusz B. 

9:00am Rev. Chris 
Ciaston 
 

Kraig Z. 
Marie L. 
 

Daisy K. Krystyna M. 
Bob D. 
Pat W. 
Mary L. 
Bob L. 

Kay P. 

10:45am Rev. Chris 
Kulig 

Adam W. Halina W. Malgorzata P. 
Halina W. 
Antonina S. 
Agnieszka A. 
Wojciech G. 

Jadwiga G. 

12:30pm Rev. Chris 
Kulig 

Kraig Z. 
Martin H. 

Sarah W. John W. 
Bogdan Z. 

Bogdan Z. 

COMING UP  
THIS WEEK 

 
 
Sunday, September 18, 2016 
11:45am H.S. Confirmation class   
Women’s Guild Membership Drive 
Food Drive 
Monday, September 19, 2016 
7pm Women’s Guild meeting 
Tuesday, September 20, 2016 
9:30am Bereavement Group meeting 
6:30pm Bible Study (P) 
Wednesday, September 21, 2016 
7pm Men’s Club meeting 
7pm Choir (E) 
Thursday, September 22, 2016 
Friday, September 23, 2016 
7pm Mass (P) 
7:30pm New EM and Lector training (P) 
Saturday, September 24, 2016 
12pm Baptism (P) 
5:30pm New EM and Lector Training (E) 
Tootsie Roll Drive 
MANNA– order forms in bulletin  
Sunday, September 25, 2016 
11:45am H.S. Confirmation class   
Tootsie Roll Drive 
MANNA– order forms in bulletin  SUNDAY OFFERING / KOLEKTA 

Each Sunday Budget    $        7,700      
September 11                    $        7,763          Attendance at Liturgies— 1,706 
Sept E-Giving     $        1,777                        
 
 

YTD Budget     $      82,023            
YTD Actual Collections    $      85,997      
 

# of Envelopes Sent                        531    
# of Envelopes Used                       248 
  

Second collection next weekend will be for the Seminarians. 
Druga kolekta w następny weekend będzie na Seminarzystów. 

 

 Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday 

Date Sep 8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 

Winning Number 323 068 237 412 326 211 204 

Prize Amount $25 $25 $25 $50 $25 $25 $25 

TICKETS ARE STILL AVAILABLE THROUGH THE PARISH OFFICE. 

 

Peace begins with 

a smile. 

--Mother Teresa  



 

READINGS OF  
THE WEEK  

MASS TIMES 
Saturday:       4:30pm 
Sunday:          9:00am &  12:30pm                                                         
                          7:30am & 10:45am Polish  
Weekdays:    9:00am Mass:  Monday, 
Tuesday, Wednesday  &  Friday 
Friday—7:00pm Mass in Polish     

PARISH PHONE NUMBER  
(847) 827-9220   
PARISH FAX NUMBER  
(847) 827-0370  
PARISH E-MAIL:  
stthomasbecket@stb.org 
PARISH WEBSITE 
www.stthomasbecketmp.org 
PARISH OFFICE HOURS 
 Monday/Tuesday/Wednesday/     
      Friday 8:00am - 5:00pm 
 Thursday 8:00am - 2:00pm 
 Saturday 9:00am - 3:00pm 
 Sunday Closed 
      
 

 

INFORMACJE PARAFIALNE 

 Parafia Świętego Tomasza Becketa 

zaprasza całą wspólnotę polskojęzyczną   

do wspólnej modlitwy i nabożeństw. 
 

Msze Św. w jęz. polskim—niedziela:  

7:30am i 10:45am        piątek: 7:00pm 

w jęz. angielskim—sobota: 4:30pm 

niedziela: 9:00am i 12:30pm 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

 
 
Sunday, September 18, 2016 
 7:30am †Romualda Zima 
  9:00am †Margaret Mary McCarthy 
10:45am †Edward Tryba 
               †Zofia, Albin, i Piotr Karłuk 
               †zmarli z rodziny Korneć,   
                Kupiński i Formela 
12:30pm †Eddie Sklodowski 
Monday, September 19, 2016 
 9:00am † Rev. Frank Wachowski 
Tuesday, September 20, 2016 
 9:00am For STB Parishioners 
Wednesday, September 21, 2016 
 9:00am †Aleksander Skalniak 
Thursday, September 22, 2016 
NO MASS OR SERVICE 
Friday, September 23, 2016 
 9:00am †Ryszard Markowski 
7:00pm For STB Parishioners 
Saturday, September 24, 2016 
 4:30pm †Ann & Sam Pacenti 
              †Forrest Hinchliffe 
              †Angeline Kulikowski 
Sunday, September 25, 2016 
 7:30am †Leszek Damrat 
  9:00am †Margaret Mary McCarthy 
               †Peter Flock 
              †Ernest & Helen Olivieri 
10:45am †Marianna Piaseczna 
12:30pm †Alice Kamzol 
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Office for the Protection of  
Children and Youth:  
ttharayil@archchicago.org 
Thomas Tharayil: 312-534-8267 
 

Catholic Cemeteries: 
www:catholiccemeterieschicago.org 
708-449-6100  
 

Give Central – On line donation  
system accessible through our web-
site: www.stthomasbecketmp.org 

Readings for the Week of September 18 
Sunday:              Am 8:4-7/Ps 113:1-2, 4-8/1   
                   Tm 2:1-8/Lk 16:1-13 or 16:10-13 
Monday: Prv 3:27-34/Ps 15:2-5/Lk 8:16-18 
Tuesday:                            Prv 21:1-6, 10-13/  
         Ps 119:1, 27, 30, 34-35, 44/Lk 8:19-21 
Wednesday:     Eph 4:1-7, 11-13/Ps 19:2-5/ 
                                                           Mt 9:9-13 
Thursday: Eccl 1:2-11/Ps 90:3-6, 12-14, 17/  
                                                               Lk 9:7-9 
Friday:    Eccl 3:1-11/Ps 144:1-4/Lk 9:18-22 
Saturday:                                Eccl 11:9--12:8/ 
                   Ps 90:3-6, 12-14, 17/Lk 9:43b-45 
Next Sunday:    Am 6:1a, 4-7/Ps 146:7-10/1   
                                  Tm 6:11-16/Lk 16:19-31 
 
Observances for the Week of September 
18, 2016 
Sunday: 25th Sunday in Ordinary Time;  
Monday: Januarius, Bishop and Martyr 
Tuesday: Andrew Kim Tae-gon, Priest,  
and Paul Chong Ha-sang, and Companions, 
Martyrs 
Wednesday: Matthew, Apostle and 
Evangelist 
Friday: Pius of Pietrelcina, Priest; first full 
day of autumn 
Next Sunday: 26th Sunday in Ordinary 
Time  
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TO REGISTER IN OUR PARISH, FOR BAPTISMS & WEDDINGS 
Please call the rectory to make arrangements: 847-827-9220. 
 

SACRAMENT OF PENANCE 
Friday: 6:15pm-6:45pm, Saturday: 3:30-4:15pm. 
First Fridays of the month: 5:30pm-6:45pm  and  ADORATION: 5:30–6:45pm 
        

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REJESTRACJA DO PARAFII, SAKRAMENT CHRZTU I MAŁŻEŃSTWA   
Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w celu ustalenia daty: 847-827-9220. 
PreCana - przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa - obowiązkowe. Kurs w języku polskim  
w naszej parafii odbędzie się w dniach: 21 styczeń, 1 kwiecień i 20 maj 2017r.  

 

SAKRAMENT POKUTY     
Piątek: 6:15pm-6:45pm i Sobota: 3:30pm- 4:15pm.  
 

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA 
Spowiedź i Adoracja Najświętszego Sakramentu: 5:30pm-6:45pm, Msza Św. w jęz. polskim: 7pm 

SZKOŁA OGŁASZA ZAPISY NA ROK 
SZKOLNY 2016/2017 

 

Polska szkoła języka imienia Wandy 
Rutkiewicz w Mount Prospect ogłasza zapisy 

na nowy rok szkolny 2016/2017. Oprócz języka polskiego szkoła prowadzi lekcje religii, 
przygotowuje do Sakramentu 1-szej Komunii Świętej oraz Bierzmowania. Zapisy są 
prowadzone do następujących klas: 
KLASY PRZEDSZKOLNE: 3 i 4 latki, KLASY: od 0 do 8, KLASY LICEALNE, 
KLASY DWUJĘZYCZNE (biligual dla dzieci mało lub zupełnie nie mówiących po 
polsku), ZAJĘCIA DODATKOWE: Koło Tańca Mazur, Koło Plastyczne, Koło 
Szachowe, Koło Matematyczne. KURSY ZAWODOWE: kurs na Technika Farmacji, 
kurs na Tłumacza Medycznego. 
 

W klasach starszych oprócz języka polskiego dochodzą elementy historii i geografii Polski. Parafia Św. Tomasza 
Becketa sprawuje w szkole opiekę nad katolickim wychowaniem dzieci i młodzieży. Informacje o szkole, zapisy  
oraz umówienia na spotkania do zapisów pod telefonem nr. 847-430-6777. Formularze do zapisów na stronie 
internetowej Akademii im. Wandy Rutkiewicz: www.rutkiewicz.org, e-mail: biuro@rutkiewicz.org.  

All students in 6th through 9th grade are invited to attend Holy Fire  

at the UIC Pavilion, for one-day events of live entertainment, dynamic 

speakers, and fellowship all inspired by authentically Catholic values.  

http://www.formedcatholic.com/holyfire
http://www.formedcatholic.com/holyfire
http://www.formedcatholic.com/holyfire

