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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
CONFESSIONS
Please check our webpage
for !mes and sign up:
s"homasbecketmp.org
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
Deacon Couple:
Tony and Doreen Janno-a:
(847) 690-9970 janno"a@comcast.net
Office Manager/BulleXn Editor:
Liz Mika: emika@stbmp.org

Business Director: Patrick Reynolds
preynolds@stbmp.org
Music Director: Paula Kowalkowski
pkowalkowski@stbmp.org
(847) 298-5450
AdministraXve Assistant:
Krystyna Maciorowski
kmaciorowski@stbmp.org
Faith FormaXon Coordinator:
Renata Sosin: (847) 296-9051
rsosin@stbmp.org
Maintenance: Mariusz Klimek
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Welcome to St. Thomas Becket

17th Sunday in Ordinary Time

WELCOME BACK!

dispensa!on from Sunday Mass and Holy Days of Obliga!on con!nues
the elderly and those with underlying medical condi!ons should stay at home and par!cipate through livestreamed
and televised Masses
our parish will con!nue livestreaming Masses—Saturday at 4pm in English and Sunday at 10:45am in Polish
the limit on a"endees in the archdiocese per Mass and all other liturgical celebra!ons is no more than 20% of total
church sea!ng capacity – 200 a"endees while maintaining proper social distancing –seats in church and hall

SIGN UP IS NECESSARY FOR THE WEEKEND MASSES ONLY – SIGN UP AT: STTHOMASBECKETMP.ORG
Names will be checked off of the sign up list at the door.
SIGN UP FOR INDIVIDUAL CONFESSION IS ALSO NECESSARY: STTHOMASBECKETMP.ORG

If you are interested in volunteering during the Masses – are under 65 and without underlying health issues – please
contact Gail (in English) at: gailmcgeever@comcast.net or Maria (in Polish) at: theisen.maria@yahoo.com
Please remember that the above informa!on may change from day to day. We try our best to keep parishioners
informed about any changes on a regular basis. Thank you for your pa!ence and understanding.
Parish office is open Monday—Friday from 8am to 1pm.
Mass inten!ons can be sent through mail, call parish office: 847-827-9220 or email Liz: emika@stbmp.org.
Thank you all for your con!nuous generosity, please con!nue your financial support of our parish.
Please mail your Sunday contribu!ons to: STB—1321 N. Burning Bush Ln. MP, IL 60056
electronic donaXons: www.s"homasbecketmp.org and click on GIVECENTRAL
text to: 847-243-6184 with the message: DONATE. God Bless!
*************************************************************

WITAMY PONOWNIE!

·
nadal trwa dyspensa od niedzielnej Mszy Św. i świąt obowiązkowych
osoby starsze i chore powinny pozostać domu i uczestniczyć w transmitowanych Mszach Św.
parafia kontynuuje transmisje Mszy na żywo—sobota 4pm po angielsku, niedziela 10:45am po polsku
limit na Mszy Św. i innych uroczystościach liturgicznych nie może przekroczyć 20% siędzących miejsc:
200 osób przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.
Prosimy pamiętać, iż zarezerwowane miejsce może być przydzielone w kościele lub na sali.
·

·
·

ZAPIS NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. JEST KONIECZNY: STTHOMASBECKET@STBMP.ORG
Lista nazwisk będzie sprawdzana przy wejściu na Msze Św.
ZAPIS NA INDIVIDUALNĄ SPOWIEDŹ RÓWNIEŻ KONIECZNY: STTHOMASBECKET@STBMP.ORG.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WOLUNTARIUSZOM - zaintreresowane osoby poniżej 65 lat i bez problemów zdrowotnych
proszone są o kontakt z Gail (w języku angielskim): gailmcgeever@comcast.net, lub Maria (w języku polskim):
theisen.maria@yahoo.com
Prosimy pamiętać, iż powyższe informacje mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Staramy się bardzo aby nasi parafianie
byli informowani o zmianach na bieżąco za pośrednictwem Facebook, naszej strony internetowej
i wiadomości przez e-mail. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie.
Biuro parafialne jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku od 8am do 1pm.
Intencje można zamawiać przesyłając je przez pocztę, telefonicznie: 847-827-9220 lub przez email do
Elżbiety: emika@stbmp.org. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ciągłą hojność wsparcia finansowego
naszej parafii. Niedzielne składki można przesłać pocztą na adres: 1321 N. Burning Bush Ln. MP, IL 60056
drogą elektroniczną: www.s/homasbecketmp.org i wybrać GIVECENTRAL,
text na nr: 847-243-6184 z wiadomością: DONATE. Bóg zapłać!

July 26, 2020

Welcome to St. Thomas Becket

GOD BLESS OUR YOUTH WHO WILL RECEIVE THE
SACRAMENT OF CONFIRMATION THIS SUNDAY.
PLEASE PRAY FOR ALL OUR CONFIRMANDI.
PONIŻEJ WYMIENIONA MŁODZIEŻ DZISIAJ PRZYSTĄPI
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
PROSIMY O MODLITWĘ ZA NICH.
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July 26 at 2 PM
Juscinska, Monika
Kataman-Kustwan, Jiri
Koziara, Amelia
Lesko, Natalia
Lukasinski, Natalia
Marcinkowski, Dominik
Micek, Ma"hew
Narolewski, David
Starenda, Amelia
Szewczyk, Gabriela
Tarchala, Olivia
Zatek, Piotr

Each summer, the Archdiocese of Chicago invites missionary groups to speak at all parishes through the
na!onwide Missionary Coopera!ve Plan. Missionary groups share their stories and solicit financial support
through a second collec!on. This year, the personal visits from missionaries are not possible due to the
coronavirus pandemic. However, on the weekend of August 1st and 2nd, our parish will have an opportunity
to help the Lay Mission-Helpers Associa!on (LMH). Since its founda!on in Los Angeles in 1955, LMH has sent
over 750 men, women and families on mission to 36 countries. These dedicated Catholics have served as
teachers, nurses, computer technicians, project managers, accountants, and other professionals. Currently,
LMH missionaries share their gi+s in Ghana, Uganda and Papua New Guinea in the areas of educa!on,
administra!on and project management. Envelopes are in the church lobby. There will be a separate box for
Mission collec!on next weekend. Thank you for your support of the missionaries!
Każdego lata archidiecezja Chicago zaprasza grupy misyjne do swoich parafii, aby dzielili się swoją pracą
misyjną i szukali wsparcia wśród parafian. W tym roku z powodu pandemii osobiste wizyty misjonarzy są
niemożliwe. Niemniej jednak, w pierwszy weekend sierpnia (1 i 2 sierpnia) będziemy wspierać Lay
Mission-Helpers Associa<on (LMH). LMH jest grupą katolickich misjonarzy świeckich.
Od swojego założenia przez Msgr. Anthony Brouwers w Los Angeles w 1955 roku LMH
wysłało na misje do 36 krajów ponad 750 osób świeckich (kawalerów, panny, małżeństwa
a nawet całe rodziny). Ci świeccy misjonarze pochodzą z całych Stanów Zjednoczonych i
dzielą się swoimi talentami jako nauczyciele, pielęgniarki, menadżerowie, księgowe,
specjaliści od komputerów i wiele innych. Obecnie LMH pracują w Ganie, Ugandzie i na
Papui Nowej Gwinei w edukacji, administracji i zarządzaniu. Po więcej informacji o LMH,
prosimy udać się na ich stronę internetową: www.laymissionhelpers.org. Koperty na tren
cel znajdują się w przedsionku kościoła. Dziękujemy bardzo za pomoc dla misjonarzy!
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Welcome to St. Thomas Becket

17th Sunday in Ordinary Time

REFLECTION ON SUNDAY’S GOSPEL
In today’s Gospel Jesus talks to us about what the Kingdom of Heaven is like
using parables. Parables are very short stories. They are supposed to invade our imagina!on and make us struggle in order to uncover their relevant meaning.
Jesus says that the kingdom of Heaven is like a hidden treasure or a pearl of great
price. These parables are meant to describe the Realm of God as something of a great value. They are an invita!on to us to enter a spiritual journey that will take us deeper into the mystery of God
and into the mystery of ourselves. We are invited to look for that “hidden treasure”. Each one of us must figure out on our own what is “our treasure” - for where our treasure is there will our heart be also (Mt 6:21).
The changes and uncertain!es which have descended upon us with this global pandemic are leading
many of us to a deeper examina!on of our lives and what we are looking for in our daily existence. In our
culture we have been trained to look for rescue from an external means. But what if we discovered that the
key to our recovering of balance lay not outside of ourselves, but within?
The gi+s of inner peace, stability, balance, and hope are some of the pearls of great price available to
us if we only turn to the One who is always with us (Mt 28:20).
I invite you this week to a prac!ce of a contempla!ve prayer. Let us find a few moments each day to
sit in silence remembering Christ’s presence with and within us. May He who is the way, the truth, and the
life bring us again to a deep faith, hope, and love.
ZAMYŚLENIE NAD NIEDZIELNĄ EWANGELIĄ

W dzisiejszej Ewangelii Jezus posługując się
przypowieścią mówi nam o tym, jak wygląda Królestwo Niebieskie. Przypowieści to bardzo krótkie historie. Ich celem jest
rozbudzenie naszej wyobraźni i doprowadzenie do podjęcia
wysiłku, aby odkryć ich znaczenie.
Jezus mówi, że królestwo niebieskie jest jak ukryty
skarb lub drogocenna perła. Te metafory mają na celu opisanie Królestwa Bożego jako czegoś co posiada wielką wartość. Przypowieści dzisiejszej Ewangelii są dla nas
zaproszeniem do podjęcia duchowej drogi, która wprowadzi nas głębiej w tajemnicę Boga i w tajemnicę nas
samych. Jesteśmy zaproszeni do poszukiwania„ukrytego skarbu”. Każdy z nas musi sam odkryć, co jest
„naszym własnym skarbem” - bo gdzie jest nasz skarb, tam też będzie nasze serce (Mt 6,21).
Zmiany i niepewność, które dotknęły nas wraz z tą globalną pandemią, prowadzą wielu z nas do
głębszego badania naszego życia i tego, czego szukamy w naszym codziennym życiu. W naszej kulturze
zostaliśmy wyszkoleni, aby szukać ratunku ze środków zewnętrznych. Ale co by było, gdybyśmy odkryli,
że klucz do odzyskania równowagi nie leży poza nami, ale wewnątrz?
Dary wewnętrznego pokoju, stabilności, równowagi i nadziei to jedne z dostępnych nam pereł o
bezcennej wartości, jeśli tylko zwrócimy się do Tego, który obiecał być zawsze z nami (Mt 28:20)
Zapraszam was w tym tygodniu do podjęcia wysiłku modlitwy kontemplacyjnej. Znajdźmy kilka chwil
każdego dnia, aby usiąść i pozostać w ciszy, pamiętając o obecności Chrystusa będącego z nami i w nas.
W tym trudnym i niepewnym czasie, niech On, który jest drogą, prawdą i życiem, przywróci nas do głębokiej
wiary, nadziei i miłości.
Z pozdrowieniem, Krystyna Maciorowski
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St. Thomas Becket Parish—MANNA

Please return completed form by August 2. Pick up on the weekend of August 9.
Product

% QTY

Total

Product

% QTY

Total

Amazon.com $100.00

2.25%

$

Kohl's $100.00

4%

$

Amazon.com $25.00

2.25%

$

Kohl's $25.00

4%

$

Applebee's $25.00

8%

$

$

8%

$

Barnes & Noble $25.00

8%

$

Lettuce Entertain You Restaurants $25.00
Lowe's $100.00

12%

AutoZone $25.00

4%

$

12%

$

Lowe's $25.00

4%

$

Best Buy $25.00

4%

$

Mariano's (IL Only) $25.00

4%

$

Binny's Beverage Depot
$25.00
BP $50.00

3%

$

Meijer $25.00

3%

$

1.5%

$

Menards $100.00

3%

$

Buca di Beppo $25.00

8%

$

Menards $25.00

3%

$

Buffalo Wild Wings® $25.00

8%

$

Noodles & Company $10.00

8%

$

Buona Beef $10.00

8%

$

Oberweis $10.00

8%

$

Burger King $10.00

4%

$

Olive Garden $25.00

8%

$

Burlington $25.00

8%

$

10%

$

Cheesecake Factory $25.00

5%

$

Panera Bread $10.00

8%

$

Chili's Grill & Bar $25.00

11%

$

PetSmart $25.00

5%

$

Chipotle Mexican Grill $25.00

10%

$

Regis Salons $25.00

8%

$

CVS Pharmacy $25.00

6%

$

Sam's Club $100.00

2.5%

$

Dairy Queen $10.00

3%

$

Sam's Club $25.00

2.5%

$

Darden Restaurants $25.00

8%

$

Sam's Club $50.00

2.5%

$

Dick's Sporting Goods $25.00

8%

$

Shell $25.00

1.5%

$

Dunkin' Donuts $10.00

3%

$

Shell $50.00

1.5%

$

Dunkin' Donuts $25.00

3%

$

Starbucks $10.00

7%

$

25%

$

Starbucks $25.00

7%

$

Golden Nugget $25.00

9%

$

Steak 'n Shake $10.00

8%

$

Gordon Food Service Store
$25.00
Great Clips $25.00

4%

$

7%

$

8%

$

T.J. Maxx/Marshalls/
HomeGoods/Sierra $25.00

Hallmark $25.00

4%

$

Taco Bell $10.00

5%

$

Home Depot® $100.00

4%

$

Target $25.00

2.5%

$

Home Depot® $25.00

4%

$

Target $50.00

2.5%

$

IHOP $25.00

8%

$

TGI Fridays $25.00

9%

$

iTunes $15.00

5%

$

ULTA $25.00

4%

$

iTunes $25.00

5%

$

Visa Gift Card - No Activation
Fee $50.00

1.25%

$

Jo-Ann Fabric and Craft
Stores $25.00
Kohl's $100.00

6%

$

Walmart $25.00

2.5%

$

4%

$

Walmart $50.00

2.5%

$

Kohl's $25.00

4%

$

Wendy's $10.00

6.5%

$

Bath & Body Works $25.00

Fannie May Candies $10.00

Please Make Checks Payable to: St. Thomas Becket
Name_____________________________________

Outback Steakhouse $25.00

# of cards________ TOTAL ________________
Phone #_________________________
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Welcome to St. Thomas Becket

17th Sunday in Ordinary Time

PRAYERS FOR OUR SICK

Due to HIPPA restric!ons, and instances where we prayed for
a sick person who has passed away, but we were not no!fied
in !me, we will now only accept requests for prayer by name
when no!fied by an immediate family member. The names
will be read for 3 consecu!ve weekends. Our Prayers of the
Faithful each week include a prayer for all our sick brothers and sisters. A+er the
COVID-19 pandemic, a parish prayer book will once again be displayed by the church
entrance. The individual names and inten!ons can be added there directly by anyone
and we will pray for them as a group. Thank you for understanding.
Our parish also offers blessed PRAYER BLANKETS for the sick. Please contact the
parish office for more informa!on or to pick one up.

RÓŻA ŻYWEGO
RÓŻAŃCA
Wymiana tajemnic
odbędzie się w
niedzielę, 9-go
sierpnia po Mszy
o godz 10:45am.
Bardzo prosimy
nie zapomnieć
przynieść tajemnic
na wymianę.

NON PERISHABLE FOOD DONATIONS - for the St. Al’s Food Pantry can be brought
to the office M-F between 8am - 1pm or they can be le+ any!me in the foyer of
our parish office. They can also be dropped off at St. Al’s in a big red bin placed
outside the school entrance from 9am - 3pm Mon - Fri.
God Bless for feeding the hungry.
ŻYWNOŚĆ DLA SĄSIADA—artykuły żywności do spiżarni przy parafii Ś. Alfonsa można dostarczyć do biura od
poniedziałku do piątku pomiędzy 8am i 1pm lub zostawić w przedsionku biura o każdej porze. Można również
zawieść do Św. Alfonsa do czerwonej skrzynki przed szkołą od poniedziałku do piątkiu 9am –3pm.
Bóg zapłać za donacje dla głodnych.

You shop. Amazon gives.
Amazon donates 0.5% of the price of your eligible AmazonSmile purchases to the charitable organiza!on
of your choice.
· AmazonSmile is the same Amazon you know. Same products, same prices, same service.
· Support your charitable organiza!on by star!ng your shopping at smile.amazon.com and choose
St. Thomas Becket.
·

ROBISZ ZAKUPY PRZEZ AMAZON? Czy wiesz, że parafia Św. Tomasza może dostać 0.5% od twoich zakupów
jako organizacja harytatywna? Twoje produkty, ceny i serwis są niezmienne. Zacznij tylko od:
smile. amazon.com i wybierz St. Thomas Becket.

MINISTRY SCHEDULE
FOR AUGUST 1/2
Then I heard the voice of the Lord staXng,
“whom shall I send? Who will go for us?”
Here I am,” I said; send me!” Is 6:8

THANK YOU FOR ALL THAT YOU DO FOR
ST. THOMAS BECKET!

MASS
TIME

PRESIDER

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

4:00pm

Rev. Chris K

Mary K

N/A

7:30am

Rev. Chris K

Lucyna S

Lucyna S
Barbara S

9:00am

Rev. John R

Sco" S

N/A

10:45am Rev. Chris K

Wojciech G

Wojciech G
Agnieszka A.

12:30pm Rev. Chris K

Sarah W

N/A
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THANK YOU SO MUCH ST. THOMAS BECKET VOLUNTEERS!
We asked for help and you responded. Because of your priceless and selfless service during this !me of
pandemic we can have prayerful, beau!ful, and safe place to worship. You are simply amazing.
Thank you to our church reopening team who keeps everything running smoothly: Gail McGeever, Maria
Theisen, Halina Snopko, Chris Karpierz, Daisy Kessler, Liz Mika.
Thank you to all volunteers, who before each Mass, put on a stylish yellow/orange construc!on vest and
with a smile (under their mask) greet, check the a"endance list, spray hands, guide to pews, keep order for
safe social distance and thoroughly disinfect each pew, door, and all possibly touched surfaces a+er each
Mass. THANK YOU TO: Maria, Magda, Paula, Jan & Beata, Joanne, Renata & Jacek, Marta, Doreen,
SebasXan & Kamila, Ronald, Teresa, Pa-y, Magda, Agnieszka P, Jozefa, Agnieszka S, Anna & Dominika,
Krystyna, Anna, Jeff, Anna & Krzysztof, Agatha, Aga & Michael, Elizabeth, Andrzej, Arnold, Gail, Krzysztof
and anyone else who helps out but we do not have you on our official list yet.
With the fast-approaching school year we will lose some of our younger volunteers and are always looking
for new ones. So please consider helping us. No need for anything special, just few extra minutes before and
a+er the Mass you normally a"end. The recommenda!on is: 65 or younger with no underlying health issues.
However, over 65 is most welcome if you feel you can and want to. High school age youth – if parents agree
– we will gladly see you. Please contact Gail McGeever: gailmcgeever@comcast.net or Maria Theisen:
theisen.maria@yahoo.com for informa!on or to sign up. MANY HANDS MAKE LIGHT WORK.
As an added incen!ve, I would like to share with you this ar!cle from the INFLUENCE MAGAZINE from
April 25, 2018 about the five benefits of volunteering:
1. It Improves Your Health—The Corpora<on for Na<onal and Community Service reports that volunteering
makes you healthier. GeQng involved in a good cause can even help lower blood pressure. Volunteering also
encourages other beneficial ac<vi<es, like walking and exercising. Those who volunteer tend to live healthier
lifestyles.
2. It Prolongs Your Life—Not only are you likely to enjoy be/er health, but volunteering may even help you
live longer. Harvard researchers found that adults over age 50 who volunteer regularly had a lower risk of
heart disease, stroke and premature death.
3. It Changes Your Perspec-ve—One of the biggest roadblocks to volunteering is a lack of <me. How many
<mes have you heard someone say they’re just too busy? One study published in Harvard Business
Review shows that those who volunteer their <me actually feel like they have more <me. It seems
volunteering shapes people’s perspec<ves in a posi<ve way.
4. It Increases Your Happiness—The changes in your health and outlook contribute directly to your
happiness. A U.K. study links volunteering to higher levels of mental well-being. Researchers found that older
adults who volunteered regularly were less likely to experience depression.
5. It Enriches Your Friendships—GeQng involved can increase your social circle and deepen your
rela<onships. What be/er way to make las<ng friendships than by working side-by-side for a cause that’s
making an eternal difference? Giving a few hours a month provides an opportunity to interact with other
volunteers, as well as the people you’re serving.
All these perks s<ll pale in comparison to the spiritual blessing of giving our <me, talent and treasure to the
Lord’s work. Jesus taught that He sees and rewards even the smallest acts of compassion and generosity
(Ma/hew 10:42) and that when we serve others, we are really serving Him (Ma/hew 25:40).
Always grateful for all that you do—Liz
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM PARAFII ŚW. TOMASZA BECKETA!
Poprosiliśmy o pomoc i parafia hojnie odpowiedziała. W czasie obecnej pandemii, dzięki Waszej bezcennej i
bezinteresownej służbie, jesteśmy w stanie gromadzić się na modlitwie w pięknym i bezpiecznym miejscu dla
wszystkich. Dziękujemy naszej grupie ponownego otwiercia kościoła, która opiekuje się aby wszystko działało
sprawnie: Gail McGeever, Maria Theisen, Halina Snopko, Chris Karpierz, Daisy Kessler, Liz Mika.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy przed każdą Mszą Św. zakładają modne żółto-pomarańczowe
kamizelki i z uśmiechem (oczywiście pod maską) witają, sprawdzają listę obecności, dezynfekują ręce,
prowadzą do ławek, zachowują porządek aby przestrzegać bezpiecznej odległości i po każdej Mszy Św.
dokładnie dezynfekują każdą ławkę, drzwi i wszelkie powierzchnie, które mogły być dotknięte.
BÓG ZAPŁAĆ i SERDECZNIE DZIĘKUJEMY naszym woluntariuszom: Maria, Magda, Paula, Jan i Beata,
Joanne, Renata i Jacek, Marta, Doreen, SebasXan i Kamila, Ronald, Teresa, Pa-y, Magda, Agnieszka P,
Jozefa, Agnieszka S, Anna & Dominika, Krystyna, Anna, Jeff, Anna i Krzysztof, Agatha, Aga i Michael,
Elizabeth, Andrzej, Arnold, Gail, Krzysztof i tym wszystkim, którzy pomagają a nie są jeszcze na naszej
oficjalnej liście.
Gdy zacznie się nowy rok szkolny stracimy część naszych młodszych wolontariuszy i jak zawsze szukamy
nowych. Dlatego zapraszamy i prosimy o rozważenie pomocy. Nie potrzeba nic specjalnego, tylko kilka extra
minut przed i po Mszy Św. na której i tak już jesteśmy. Zalecane dla wolontariuszy: wiek poniżej 65 lat bez
podstawowych problemów zdrowotnych. Jednak zawsze mile widziane są osoby powyżej 65 lat jeśli sami
chcecie i możecie. Młodzież z high school i poniżej lat 18 - za zgodą rodziców. Prosimy o kontakt z Gail
McGeever: gailmcgeever@comcast.net lub Maria Theisen (po polsku): theisen.maria@yahoo.com w celu
uzyskania informacji lub zapisu. WIELE RĄK CZYNI PRACĘ LEKKĄ.
Jako dodatkowa zachęta, podzielę się artykułem z INFLUENCE MAGAZINE z 25 kwietnia 2018 o pięciu
korzyściach płynących z wolontariatu:
1. Poprawia zdrowie - Corpora<on for Na<onal and Community Service informuje, że wolontariat sprawia,
że jesteśmy zdrowsi. Angażowanie się w dobrą sprawę może nawet pomóc obniżyć ciśnienie krwi.
Wolontariat zachęca również do innych pożytecznych zajęć, takich jak spacery i ćwiczenia. Wolontariusze
prowadzą zwykle zdrowszy tryb życia.
2. Wydłuża życie - nie tylko prawdopodobnie będziemy cieszyć się lepszym zdrowiem, ale wolontariat może
nawet pomóc nam żyć dłużej. Naukowcy z Harvardu odkryli, że dorośli powyżej 50 roku życia, którzy
regularnie zgłaszają się na ochotników, mają mniejsze ryzyko chorób serca, udaru i przedwczesnej śmierci.
3. Zmienia perspektywę - jedną z największych przeszkód na drodze do wolontariatu jest brak czasu. Ile razy
słyszymy jak ktoś mówi, że jest po prostu zbyt zajęty? Jedno z badań opublikowanych w Harvard Business
Review pokazuje, że ci, którzy poświęcają swój czas jako wolontariusze, faktycznie czują, że mają więcej
czasu. Wygląda na to, że wolontariat pozytywnie kształtuje perspektywy ludzi.
4. Zwiększa szczęście - zmiany w naszym zdrowiu i perspektywach bezpośrednio przyczyniają się do naszego
szczęścia. Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii łączy wolontariat z wyższym poziomem zdrowia
psychicznego. Naukowcy odkryli, że starsze osoby, które regularnie zgłaszały się na ochotników, rzadziej
doświadczały depresji.
5. Wzbogaca przyjaźnie - zaangażowanie się może poszerzyć krąg znajomych i pogłębić relacje. Czy jest
lepszy sposób na nawiązanie trwałych przyjaźni niż wspólna praca nad sprawą, która przynosi korzyści na
całą wieczność? Poświęcenie kilku godzin w miesiącu daje możliwość interakcji z innymi wolontariuszami,
a także z ludźmi, którym służymy.
Wszystkie te korzyści jednak bledną w porównaniu z duchowym błogosławieństwem, jakim jest poświęcenie
naszego czasu, talentu i skarbów na dzieło Pana. Jezus nauczał, że widzi i nagradza nawet najmniejsze akty
współczucia i szczodrości (Mt 10,42), i że kiedy służymy innym, to naprawdę Mu służymy (Mt 25,40).

Bardzo wdzięczna za wszystko—Elżbieta (Liz)
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Readings for the week of July 26, 2020
Sunday: 1 Kgs 3:5, 7-12/Ps 119:57, 72, 76
-77, 127-128, 129-130 [97a]/Rom 8:28-30/
Mt 13:44-52 or 13:44-46
Monday: Jer 13:1-11/Dt 32:18-19, 20, 21
[cf. 18a]/Mt 13:31-35
Tuesday: Jer 14:17-22/Ps 79:8, 9, 11 and
13 [9]/Mt 13:36-43
Wednesday: Jer 15:10, 16-21/Ps 34:2-3,
4-5, 6-7, 8-9, 10-11 [2]/Jn 11:19-27 or
Lk 10:38-42
Thursday:
Jer 18:1-6/Ps 146:1b-2, 3-4,
5-6ab [5a]/Mt 13:47-53
Friday: Jer 26:1-9/Ps 69:5, 8-10, 14 [14c]/
Mt 13:54-58
Saturday:
Jer 26:11-16, 24/Ps 69:15-16,
30-31, 33-34 [14c]/Mt 14:1-12
Next Sunday: Is 55:1-3/Ps 145:8-9, 15-16,
17-18 [cf. 16]/Rom 8:35, 37-39/
Mt 14:13-21
Observances for the week of July 26, 2020
Sunday: 17th Sunday in Ordinary Time
Wednesday: St. Martha
Thursday: St. Peter Chrysologus, Bishop
and Doctor of the Church
Friday: St. Igna!us of Loyola, Priest
Saturday: St. Alphonsus Liguori, Bishop
and Doctor of the Church
Next Sunday: 18th Sunday in Ordinary
Time

WINE AND BREAD
for the week of July 26
is offered for:

†ELŻBIETA LINK
Offering made
by daughter:
MIRA LINK

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.

17th Sunday in Ordinary Time

SATURDAY, JULY 25, 2020
4PM †KRYSTYNA BOŚ
†ANN & SAM PACENTI
†IRENA & JÓZEF SKOCZEK & DECEASED FROM THE
SKOCZEK FAMILY
SUNDAY, JULY 26, 2020
7:30AM †MICHAŁ I LUDMIŁA DŁUGI
†URSZULA SIEK
†ZOFIA ŚWIDRAK
†ZMARLI Z RODZINY GARGUL I CHWAŁA
†ANNA ZUBEK
†ANNA GŁĄBIŃSKA
†ANNA MARSZAŁEK
†LESZEK DAMRAT
†ADAM KRÓLIKOWSKI
†JANUSZEK BORÓWKA
†ZMARLI Z RODZINY JANIK
SPECIAL: STEFANIA WIELGUS– OPERACJA
SPECIAL: MARTA I WIESŁAW—25 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: MONIKA KOPEĆ—40 URODZINY
9AM †CAMILLE CHMELA
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†MEMBERS OF THE KOGUT FAMILY
†JANINA JAROWSKA
10:45AM †KRYSTYNA BOŚ
†ERYK BILSKI
†BARBARA POGORZELSKI
†RAFAŁ BŁOŃSKI
†JAN I ANIELA GIBAS ORAZ ICH DZIECI
†ZBIGNIEW PĘCAK
†HELENA I JÓZEF BARNAŚ
†LUCYNA OSTROWSKI
†ANNA PANKIEWICZ
†IRENA I FRANCISZEK JUSZKIEWICZ †LESZEK DAMRAT
†ADAM KRÓLIKOWSKI †WINCENTY NOWAKOWSKI
†TADEUSZ MADOŃ
SPECIAL: ANNA—IMIENINY
SPECIAL: ELŻBIETA I ROBERT—23 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: RODZINA NIEBRZYDOWSKI—O BOŻE BŁ
SPECIAL: MAŁGORZATA I MARIUSZ JACKOWSKI—
24 ROCZ ŚLUBU
12:30PM †ANDRZEJ & KASIA SZKARADEK
2PM SPECIAL: CONFIRMATION
SPECIAL: AGNIESZKA I PAWEŁ JUŚCIŃSKI–
21 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: NATALIA LESKO I RODZINA—O BOŻE BŁ
SPECIAL: DZIĘKCZYNNA
MONDAY, JULY 27
9AM †KRYSTYNA BOŚ
SPECIAL: GERARDO TAVERA—FOR HEALTH
TUESDAY, JULY 28
9AM †KRYSTYNA BOŚ
WEDNESDAY, JULY 29 9AM †KRYSTYNA BOŚ
THURSDAY, JULY 30
9AM †KRYSTYNA BOŚ
FRIDAY, JULY 31 9AM †FRANCIS CARDINAL GEORGE
7PM †KRYSTYNA BOŚ
SATURDAY, AUGUST 1, 2020
4PM †KRYSTYNA & STANISŁAW MASŁOWSKI
†MARIE FIEDLER
†ZOFIA ROSIAK
SPECIAL: MARY & ALLAN KULIKOWSKI—
56TH WEDDING ANNIVERSARY
SUNDAY, AUGUST 2, 2020
7:30AM †URSZULA SIEK
9AM †CAMILLE CHMELA †LYDIA ACEVEDO
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†JOHN & MARY MARTINI
10:45AM †ADAM KRÓLIKOWSKI †ZOFIA ROSIAK
†RAFAŁ BŁOŃSKI †JANUSZ TYNKIEWICZ I ZMARLI Z
RODZINY
†ZMARLI Z RODZINY RADZIEMSKI
†ANTONI ALEKSANDER WĄSIKOWSKI
12:30PM †CHARLES MCCARTHY

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
Bringing New Life to Senior LivingTM

Brookdale Prospect Heights

DINE-IN • TAKE OUT • CATERING

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

A Brookdale Managed Community
Assisted Living
Alzheimer’s & Dementia Care
Rehabilitation & Skilled Nursing

Authentic Mexican Food
Serving Beer & Margaritas

(224) 217-5139

1742 East Kensington Rd
Mount Prospect

7812 N. Milwaukee Ave.

847.666.5609

Niles

www.brookdale.com

(847) 966-7302
MICHAEL G. DURBIN, D.D.S., M.S.
ORTHODONTIST
DIPLOMATE - AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS

New Patients Welcome
1355 E. GOLF RD. • DES PLAINES, IL 60016 • (847) 824-0154

Known for Affordable Excellence in Personal Service

Family Owned and Operated Since 1883
410 E. Rand Rd. • Mt. Prospect • (847) 394-2336
3440 N. Central • Chicago • (773) 545-5420
www.matzfuneralhome.com

JOHN W. GLUECKERT,

Contact Jeff Hansen to place an ad today!
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

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

Antique
& Gift Shop

REPAIR & RESTORATION CENTER

Maureen P. Meersman
Attorney At Law

Figurines • Fine China

Jimmy’s
Family Restaurant
Mon-Thurs: 8am-10pm • Fri 8am-11pm
Sat 7am-11pm • Sun 7am-9pm

Ceramics • Dolls

10% DISCOUNT

Pottery • Vases • Ivory

(224) 577-3182
43 S. Wolf Rd. • Prospect Heights

(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy
Mount Prospect, IL 60056

Illinois

Serving Breakfast, Lunch & Dinner

with this coupon

1440 Rand Road, Des Plaines

847-824-2778

St. Thomas Becket

Orthodontist
421 W. Prospect Ave.
Mount Prospect

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com

PANI ELA’S PRESCHOOL
(DCFS Licensed)
• Accepting Children Ages 2-5 Years Old

• Bilingual-Polish/English Speaking Education
Vikki Podlipni • Teacher/Speech Pathologist Assistant

(224) 436-4146 | viktoriampodlipni@gmail.com
facebook.com/panielaspreschool/

Contact Jeff Hansen to place an ad today!
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Mt. Prospect, IL (near River Rd./Kensington)

CatholicMatch.com/IL

IVONA LOJKO
Broker Associate
Parishioner

(847) 845-7415

Obstetrics & Gynecology • Poloznictwo i Ginekologia

ilojko@gmail.com
MOWIE PO POLSKU

Michal Szczupak, M.D.

Beautifully arranged and delicious appetizers,
party trays, dinner and unforgettable
sweet tables all in one stop!

800 W. Biesterfield Rd. Wimmer, #408 • Elk Grove Village, IL 60007
1875 Dempster, St. #506 • Park Ridge, IL 60068

BUYING, SELLING & INVESTING

1731 W. Golf Road • Mount Prospect, IL 60056
ph: 847.258.5042 | www.montrosedeli.com

Phone 847.593.6600 • Fax 847.593.3544

SUBURBAN
330 E. Northwest Hwy
Mt. Prospect
www.lovelyihomes.com

Telefon 847 430-6777, informacje na www.Rutkiewicz.org

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

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

847-253-9181
Rob Ryan - Kevin Ryan
IL LIC # PL16019 LIC # 055-012918

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

		

3.5% Credit Card
Convenience Fee

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

St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL.
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