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August 9, 2020—19th Sunday in Ordinary Time 

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 



 

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! 
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ASSSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY  
 

QuesXon: The Assump!on isn’t in the Bible. What proof do we have 
that it really happened? 
 

Answer: Since the beginning of the Church, Chris!ans have venerat-
ed the relics of the saints. We can see this in the catacombs of Rome, 
in the crypts of churches, and in the reliquaries that contain !ny frag-
ments of bone. Throughout Church history, there have been no relics 
of Mary nor any legi!mate claims to her bones. Even the tomb of 
Mary, visited as a site of pilgrimage, stood empty. At the Council of 
Chalcedon in 451, the Roman emperor asked the bishop of Jerusalem 
to bring Mary’s relics to the council. The bishop reported that there 
were no relics of Mary. Upon finding her empty tomb, the Apostles 
had concluded that her body was taken up into heaven. Soon a+er-
ward, the Church began celebra!ng this miraculous event. 
 

The Assump!on is an ar!cle of faith. Within the context of salva!on, 
its meaning and logic is clear. Being born without original sin, Mary 
did not suffer its consequences. She is already par!cipa!ng in what we, too, will experience one day — the 
resurrec!on and glorifica!on of our bodies as they reunite with our souls.     ©LPi 
 

This year the AssumpXon falls on Saturday, August 15th and it is not a holy day of obligaXon. 
 
 

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

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

Pytanie: Nie ma wspomnienia o Wniebowzięciu w Biblii. Jaki mamy dowód, że to się naprawdę wydarzyło? 
 

Odpowiedź: Od początku istnienia Kościoła chrześcijanie czcili relikwie świętych. Widzimy to w katakumbach 
Rzymu, w kryptach kościołów oraz w relikwiarzach zawierających maleńkie fragmenty kości. W całej historii 
Kościoła nie było żadnych relikwii Maryi ani żadnych uzasadnionych roszczeń do jej kości. Nawet grób Maryi, 
odwiedzany jako miejsce pielgrzymek, stał pusty. Na soborze w Chalcedonie w 451 r. Cesarz rzymski poprosił 
biskupa Jerozolimy o przyniesienie na sobór relikwii Maryi. Biskup poinformował, że nie ma relikwii Maryi.  
Po znalezieniu jej pustego grobu, Apostołowie doszli do wniosku, że jej ciało zostało wzięte do nieba.  
Wkrótce potem Kościół zaczął obchodzić to cudowne wydarzenie. 
 

Wniebowzięcie jest artykułem wiary. W kontekście zbawienia jego znaczenie i logika są jasne. Urodzona bez 
grzechu pierworodnego Maryja nie poniosła jego konsekwencji. Ona już uczestniczy w tym, czego my także 
doświadczymy pewnego dnia, w zmartwychwstaniu, gdy ponownie nasze ciała połączą się z duszami. 
 

W tym roku Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę, 15-go sierpnia— 
święto nie obowiązkowe.  

Wigilijna Msza Św. w jęz. polskim w piątek, 14-go sierpnia o godz. 7pm.  
 

Jezus jest pierwszym owocem zmartwychwstania jak pisze Św. Paweł w liście do Koryn<an.  
W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny pamiętamy, że była Ona wzięta do nieba z ciałem.  

Ta pora roku jest odbiciem obfitości Boga i teraz też, jako że powoli zbieramy owoce ziemi, 
zachęcamy do przyniesienia kolorowych kwiatów i pachnących ziół do pobłogosławienia w czasie Mszy.  

Czyniąc to jesteśmy włączeni w obietnicę zmartwychwstania i wzrastania w Królestwie Bożym. 
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MODLITWA 
 

Podczas ostatnich wakacji przeczytałam najnowższą książkę Ma"hew Kelly “I HEARD GOD LAUGH”    
(SŁYSZAŁEM BOGA ŚMIECH). Ma"hew Kelly to australijski katolicki mówca motywacyjny i autor wielu 
bestsellerów. W tej książce opisuje jak ”nic nie zmieni twojego życia tak całkowicie, absolutnie i na zawsze  
jak nauka dobrego modlenia się.” Modlitwa jest podstawowym codziennym nawykiem, a nawyki (dobre i złe) 
mają niesamowitą moc. Docierają do każdego zakątka naszego życia. Codzienna modlitwa to najlepszy 
przykład. Ma"hew wyjaśnia, że ”potrzeba 21 dni aby ustanowić nowy nawyk w naszym życiu, tak by 
wystarczająco go zakorzenić aby pierwszy silny wiatr go nie zdmuchnął.” Pierwszą przeszkodą w 
praktykowaniu nawyku codziennej modlitwy jest to, że większość ludzi nie wie JAK się modlić. Oczywiście, 
jako dzieci jesteśmy uczeni modlić się (recytować) podstawowe modlitwy - Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu… Ale czy my, jako dorośli, wiemy jak prawdziwe porozumiewać się (komunikować się) z naszym 
kochającym Ojcem? Z Tym, który stworzył nas na swój obraz? 
 

Ma"hew Kelly oferuje nam ten siedmio-stopniowy proces modlitwy: 
1. WDZIĘCZNOŚĆ - zacznij od podziękowania Bogu w osobistym dialogu za wszystko, za co jesteś dziś    
     najbardziej wdzięczny. 
2. ŚWIADOMOŚĆ - powróć do ostatnich 24 godzin, kiedy byłeś i nie byłeś najlepszą-wersją siebie.  
    Porozmawiaj z Bogiem o tych sytuacjach i o tym czego się z nich nauczyłeś. 
3. ZNACZĄCE CHWILE - zidentyfikuj coś, czego doświadczyłeś dzisiaj i przemyśl, co Bóg może próbował ci  
    powiedzieć poprzez to wydarzenie lub osobę. 
4. POKÓJ - poproś Boga aby wybaczył ci wszelkie zło, które popełniłeś (przeciwko sobie, innej osobie, Jemu)  
    i aby napełnił cię głębokim i trwałym pokojem. 
5. WOLNOŚĆ - porozmawiaj z Bogiem o tym jak zaprasza cię do zmiany swojego życia, abyś mógł doświadczyć  
    wolności bycia najlepszą wersją siebie. 
6. INNE – proś Boga o błogosławieństwo i łaski dla każdego, kto przychodzi tobie na myśl jako potrzebujący  
     właśnie dzisiaj modlitwy. 
7. ZAKOŃCZ modląc się Ojcze nasz. 
 

Żyjemy w świecie zabieganym i hałaśliwym. Bóg jednak przemawia w ciszy serca. Wiele razy słyszymy jak 
ważnym jest “bycie w ciszy” i jak Bóg właśnie wtedy przemawia do nas. W dzisiejszej Ewangelii Św. Mateusz 
mówi: “Jezus wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.” Jezus też się modlił do swego Ojca, modlił się w 
ciszy, z dala od wszystkich ludzi, których nauczał. 
 

Spędzając codziennie w ciszy tylko 10 minut, najlepiej rano, przez kolejne 21 dni i stosując powyższy proces 
modlitwy, Ma"hew jest ”przekonany, że uznasz to za przewodnika, który poprowadzi cię w głęboką przyjaźń 
z Bogiem na całe życie. Modlitwa to relacja, intymność i jedność z Bogiem. Rozmawiaj z Bogiem - po prostu 
rozmawiaj z Nim - a wkrótce będziesz świadkiem ewolucji rozmów we wszystkich twoich związkach. 
Modlitwa uczy nas jak żyć i podobnie jak modlitwa, życie polega na związkach.” 
 

”Duszo: przyjdź do ciszy  
i dowiedz się czego potrzebujesz aby się rozwijać.  

Przyjmij to, co sprawia, że tańczysz z radości.  
I podziel się z każdym kogo spotkasz miłością,  

którą MIŁOŚĆ cię napełniła.” 
 

Serdecznie zachęcam do poświęcenia tylko 10 minut każdego ranka na 
cichą rozmowę z naszym Ojcem. Nie mamy nic do stracenia, ale wiele 
do zyskania. Życzę wspaniałych rozmów - Liz (Elżbieta) Mika 
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PRAYER 
While on vaca!on a couple of weeks ago, I read “I HEARD GOD LAUGH”, the brand-new book 
from Ma"hew Kelly. Ma"hew is an Australian mo!va!onal catholic speaker and a bestselling 
author. In this book he describes how “nothing will change your life so completely,  
absolutely, and forever like really learning how to pray.” Prayer is life’s essen!al daily habit 
and habits (good and bad) are incredibly powerful. They reach into every corner of our lives. 
This is truer for the habit of daily prayer than any other. Ma"hew explains  that “it takes 

twenty-one days to establish a new habit in our lives, to sink its roots sufficiently so that the first strong 
breeze doesn’t blow it away.” The first barrier to developing a habit of daily prayer is that most people do not 
know HOW to pray. Sure, as children we are taught to pray (recite) the basic prayers – Our Father, Hail Mary, 
Glory Be… But do we, as adults, know how to communicate with our loving Father? The God who created us 
in His image?  
 
Ma"hew suggest this seven step Prayer Process: 
1. GRATITUDE – begin by thanking God in a personal dialogue for whatever you are most grateful for today. 
2. AWARERENESS – revisit the !mes in the past twenty-four hours when you were and were not the-best-

version-of yourself. Talk to God about these situa!ons and what you learned from them. 
3. SIGNIFICANT MOMENTS - iden!fy something you experienced today and explore what God might be  
       trying to say to you through that event or person. 
4. PEACE- ask God to forgive you for any wrong you have commi"ed (against yourself, another person,  
       of Him) and to fill you with a deep and abiding peace. 
5. FREEDOM – speak with God about how He is invi!ng you to change your life, so that you can experience  
       the freedom to be the best-version-of yourself. 
6.    OTHERS – li+ up to God anyone you feel called to pray for today, asking God to bless and guide them. 
7.    FINISH by praying the Our Father.  

 
We live in a busy and noisy world. God, however, speaks in the silence of the heart. We hear so many !mes 
how important it is to sit, to be in silence, and how God speaks to us then. In today's Gospel, St. Ma"hew 
says: “Jesus went up on the maintain by himself to pray." Jesus also prayed to his Father, he prayed in silence, 
away from all the people he taught.  

 
By carving out 10 minutes every day in silence, preferably in the morning, for the next 21 days, and  
using the above outlined process, Ma"hew is “confident that you will find it a faithful guide that will lead  
you deep into a life-long friendship with God. Prayer is about rela!onship, in!macy, and oneness with God. 
Talk to God – just talk to Him - and before long, you will witness the conversa!ons in all your rela!onships 
evolving. Prayer teaches us how to live, and like prayer, life is about rela!onships.” 

 
“Note to Soul:  

come to the silence  
and learn what it is that you need to thrive.  

Embrace what it is that makes you dance for joy. 
 And share with everyone you meet the love  

that LOVE himself has filled you with.”  
 
Please try it—dedicate only 10 minutes each morning to 
a quiet conversa!on with our Father. We have nothing to 
lose, but much to gain. I wish you great conversa!ons.  
Liz Mika 

 



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 Monday to Friday.  
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 piątku pomiędzy 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.  

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 on our list for 3 consecu!ve weeks. Our Prayers of the 
Faithful each week include a prayer for our sick brothers and 

sisters. A+er the COVID-19 pandemic, a parish prayer book will be once again 
displayed by the church entrance where the individual names and inten!ons can be 
added. 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.   

MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K Mira L N/A 

7:30am Rev. Chris K Dariusz B Halina S 
Piotr J 

9:00am Rev. John R Brian W N/A 

10:45am Rev. Chris K Halina W Halina W 
Agnieszka A 

12:30pm Rev. Antoni B Mary K N/A 

MINISTRY SCHEDULE  
FOR AUGUST 15/16 

 

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! 
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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.  
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ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2020 / DOROCZNA KWESTA KATOLICKA  

TO TEACH WHO CHRIST IS / UCZYĆ KIM JEST CHRYSTUS 

Maximilian Maria Kolbe, venerated as Saint Maximilian Kolbe, was a Polish 
Catholic priest and Conventual Franciscan friar who volunteered to die in place 
of a stranger in the German death camp of Auschwitz, located in German-
occupied Poland during World War II. He was Canonized on October 10, 1982 
in St. Peter's Basilica, Va!can City by Pope John Paul II. His Feast day is on  
August 14th and he’s the Patron Saint of prisoners, drug addicts, journalists, 
and the pro-life movement.  
 

Maksymilian Maria Kolbe, czczony jako 
święty Maksymilian Kolbe, był polskim 
księdzem katolickim i franciszkaninem. 
Zgłosił się na ochotnika na śmierć w 
miejsce obcego w niemieckim obozie 
Auschwitz, znajdującym się w okupowanej 
przez Niemców Polsce podczas II wojny 
światowej. Został kanonizowany 10-go 
października 1982 r. w Bazylice Św. Piotra 
w Watykanie przez papieża Jana Pawła II. 
Jego święto przypada 14-go sierpnia i jest 
patronem więźniów, narkomanów,  
dziennikarzy i ruchu antyaborcyjnego.  

 

Wpłacone 
Zadeklarowane  
Cel parafii  

Wpłacone 
Zadeklarowane  
Cel parafii  



 

 

While our parish staff will a-empt to take appropriate precauXons consistent with the advice of public 
health authoriXes, parishioners and guests should understand that they assume the risk of contracXng 

COVID-19 any Xme they enter a public space since such precauXons do not eliminate the risk of infecXon. 
PLEASE BE RESPECTFUL OF THE SAFETY RULES SET IN PLACE FOR EVERYONE’S PROTECTION. 

PLEASE WEAR A FACE MASK (NOSE AND MOUTH COVERED) AT ALL TIMES WHILE IN THE CHURCH.  
 

Mimo że pracownicy parafii będą podejmować odpowiednie środki ostrożności, zgodne z zaleceniami 
organów zdrowia publicznego, parafianie i goście powinni być świadomi, że za każdym razem, kiedy 

wchodzą do przestrzeni publicznej, biorą na siebie pewne ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19, 
ponieważ środki te nie eliminują ryzyka infekcji.  

BARDZO PROSIMY O RESPEKTOWANIE USTALONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA  
DLA ZDROWIA WSZYSTKICH ZGROMADZONYCH: MASECZKA POWINNA PRZYKRYWAĆ NOS I USTA  

PODCZAS CAŁEGO POBYTU W KOŚCIELE. 
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POPE FRANCIS’ PRAYER FOR PROTECTION DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC  
O Mary, you shine conXnuously on our journey as a sign of salvaXon and hope.  

We entrust ourselves to you, Health of the Sick.  
At the foot of the Cross you parXcipated in Jesus’ pain, with steadfast faith.  

You, SalvaXon of the Roman People, know what we need.  
We are certain that you will provide, so that, as you did at Cana of Galilee,  

joy and feasXng might return a�er this moment of trial.  
 

Help us, Mother of Divine Love,  
to conform ourselves to the Father’s will and to do what Jesus tells us:  

He who took our sufferings upon Himself, and bore our sorrows to bring us,  
through the Cross, to the joy of the ResurrecXon.  

Amen  

 

 



S)'� � O33(!"'� / K<=>FQX 
Each Sunday Budget  $   6,350 
July 26    $   9,064 
July E-Give                                 $   4,676 
  
YTD Budget   $ 25,400 
YTD CollecXons  $ 30,650 
 
 Give Central – On line donaXon system 
accessible through our website: 
www.s-homasbecketmp.org  

OR text to: 847-243-6184  
with the message: DONATE. 

GOD BLESS YOU for your donaXons! 
 

Donacje bezpieczną drogą elektroniczną: 
www.s[homasbecketmp.org 

i wybrać GIVECENTRAL. 
Serdeczne Bóg zapłać! 

40 OUTSTANDING ARTISTS IN FREE ONLINE CONCERT IN 
THE MEMORY OF JOHN PAUL II 100th BIRTHDAY 

 

h-ps://www.youtube.com/watch?v=cj5mJzIMxcE    
OR    www.jp2concert.com 

 
 

Zapraszamy Polonię do 
uczczenia 100 rocznicy 

urodzin Św. Jana Pawła II— 
40 ARTYSTÓW Z WIELU 
KRAJÓW W KONCERCIE 

PAMIĘCI ONLINE 
link powyżej 
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BREAD AND WINE   
for the week of August 9th is offered for:  

 
†JOSEPH CHACKO  

 
Offering made by:  

grandson ABRAHAM  
and daughter THERESA VARUGHESE 

Register for Religious EducaXon  2020-2021 
Sessions available now online    Register at www.stemilyreled.org  

 

We offer a wonderful Religious EducaXon Program for students in grades one 
through ConfirmaXon. In order to accommodate all families and keep everyone 
safe, we are beginning the year in an online format.  We will combine digital  
access and home engagement to ensure that lessons are accessible, help to form 
the students in the faith and even provide some fun!  This will also incorporate 

our homeschool opXon. We invite you to register for the coming school year.  This is a sequenXal  
program, with different material covered each year, so it is important that students are enrolled each 
year they are in grade school.  For more informaXon, contact Renata Sosin, Coordinator of Faith  
Formation, at rsosin@stbmp.org or contact Cathy Crino, Director of Religious EducaXon at St. Emily,  
at ccrino@stemily.org or 847-299-5865.      All available at www.stemilyreled.org   

 

Come join our happy crew! 
Being a catechist is a wonderful way to deepen your own  
understanding of the faith, to serve the church, and to have some fun! 
We have openings for catechists at a few different grade levels in the 
coming year. We provide training and full support to help you succeed 
in this saXsfying role. 

 
 

Contact Cathy Crino, Director of Religious EducaXon at ccrino@stemily.org for more informaXon. 



 
 
 
SATURDAY, AUGUST 8, 2020 
4PM †ZOFIA ROSIAK 
SUNDAY, AUGUST 9, 2020 
7:30AM †URSZULA SIEK 
†ANNA GŁĄBIŃSKA  
9AM †CAMILLE CHMELA             
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†MEMBERS FROM THE KOGUT FAMILY 
SPECIAL: INTENTION KNOWN TO GOD 
10:45AM †KRYSTYNA BOŚ        †ZOFIA ROSIAK 
†RAFAŁ BŁOŃSKI          †HELENA I JÓZEF WIJAS 
†ADRIAN MUSIAŁ 
†STAFANIA I WITOLD ZAWADZKI 
SPECIAL: OLIVIA BOGACZ—22 URODZINY 
SPECIAL: JÓZEFA I WŁADYSŁAW KIEŁBASA-  
                 57 ROCZ ŚLUBU 
12:30PM †MILTON BOUVIER  
MONDAY, AUGUST 10, 2020 
9AM †ZOFIA ROSIAK 
TUESDAY, AUGUST 11, 2020 
9AM †JOSEPHINE LECHOWICZ 
 †ZOFIA ROSIAK 
WEDNESDAY, AUGUST 12, 2020 
9AM †ZOFIA ROSIAK 
THURSDAY, AUGUST 13, 2020 
9AM †ZOFIA ROSIAK 
SPECIAL: ZBIGNIEW ZAREMBA—OPERATION 
FRIDAY, AUGUST 14, 2020 
9AM †DECEASED STB PARISHIONERS 
7PM †ZOFIA ROSIAK      
†WŁADYSŁAW MIKA 
†ANNA GAZDA    
†ZOFIA I PIOTR KACZÓWKA I SYN EDWARD 
SPECIAL: ZBIGNIEW ZAREMBA—O ZDROWIE 
SATURDAY, AUGUST 15, 2020 
2PM WEDDING: ADAM REBIDAS &  
                              KAROLINA CHWAŁA 
4PM †ROBERT & MARIE FIEDLER 
†ZOFIA ROSIAK          
†GREG KLECZYNSKI 
SUNDAY, AUGUST 16, 2020 
7:30AM †MICHALINA FORNAGIEL  
†URSZULA SIEK 
SPECIAL: ILONA– O SZCZĘŚLIWE ROZWIĄZANIE 
9AM †CAMILLE CHMELA             
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†MEMBERS FROM THE KOGUT FAMILY 
10:45AM †TADEUSZ NIEWCZAS   
†KRYSTYNA BOŚ               
†ZOFIA ROSIAK                       
†RAFAŁ BŁOŃSKI 
12:30PM †ADAM KULIG 
 

 
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. 

R( �"'�#  
&3 1$( W((�  

 

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: 4:00pm 
niedziela: 9:00am i 12:30pm 
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Readings for the week of August 9, 2020 
Sunday:     1 Kgs 19:9a, 11-13a/Ps 85:9, 10,  
    11-12, 13-14 [8]/Rom 9:1-5/Mt 14:22-33 
Monday:         2 Cor 9:6-10/Ps 112:1-2, 5-6,  
                                      7-8, 9 [5]/Jn 12:24-26 
Tuesday:       Ez 2:8—3:4/Ps 119:14, 24, 72,    
 103, 111, 131 [103a]/Mt 18:1-5, 10, 12-14 
Wednesday:                    Ez 9:1-7; 10:18-22/ 
          Ps 113:1-2, 3-4, 5-6 [4b]/Mt 18:15-20 
Thursday:    Ez 12:1-12/Ps 78:56-57, 58-59,  
                      61-62 [cf. 7b]/Mt 18:21—19:1 
Friday:         Ez 16:1-15, 60, 63 or 16:59-63/ 
             Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 [1c]/Mt 19:3-12 
Saturday:              Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16;  
             16:1-2/Ps 132:6-7, 9-10, 13-14 [8]1  
                           Cor 15:54b-57/Lk 11:27-28. 
Day:                      Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/
Ps 45:10, 11, 12, 16 [10bc]/1 Cor 15:20-27/
Lk 1:39-56 
Next Sunday:  Is 56:1, 6-7/Ps 67:2-3, 5, 6, 8    
         [4]/Rom 11:13-15, 29-32/Mt 15:21-28 
 

Observances for the week of Aug 9, 2020 
Sunday: 19th Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Lawrence, Deacon and Martyr 
Tuesday: St. Clare, Virgin 
Wednesday: St. Jane Frances de Chantal, 
Religious 
Thursday: Sts. Pon!an, Pope, and 
Hippolytus, Priest, Martyrs 
Friday: St. Maximilian Kolbe, Priest and 
Martyr 
Saturday: The Assump!on of the Blessed 
Virgin Mary 
Next Sunday: 20th Sunday in Ordinary 
Time 



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!
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SKAJA TERRACE FUNERAL HOME

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave. 

Niles 

(847) 966-7302

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, 

President 

Family Owned & Operated

1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD 

 ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168

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

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

Soffit • Fascia 

Insured     Free Estimates

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

 

Bringing New Life to Senior LivingTM

Brookdale Prospect Heights 
A Brookdale Managed Community

Assisted Living 
Alzheimer’s & Dementia Care 

Rehabilitation & Skilled Nursing

847.666.5609

www.brookdale.com

 
Authentic Mexican Food

Serving Beer & Margaritas

(224) 217-5139
1742 East Kensington Rd  

Mount Prospect

DINE-IN • TAKE OUT • CATERING



Orthodontist
421 W. Prospect Ave. 

Mount Prospect

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com
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  Obstetrics & Gynecology • Poloznictwo i Ginekologia

Michal Szczupak, M.D. 
 

800 W. Biesterfield Rd. Wimmer, #408 • Elk Grove Village, IL 60007 

1875 Dempster, St. #506 • Park Ridge, IL 60068 

Phone 847.593.6600 • Fax 847.593.3544

 

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

Jimmy’s 
Family Restaurant
Serving Breakfast, Lunch & Dinner

Mon-Thurs: 8am-10pm • Fri 8am-11pm  
Sat 7am-11pm • Sun 7am-9pm

10% DISCOUNT 
with this coupon

1440 Rand Road, Des Plaines
847-824-2778

St. Thomas Becket

Illinois

CatholicMatch.com/IL

 
Maureen P. Meersman 

Attorney At Law

(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy 

Mount Prospect, IL 60056

IVONA 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

Figurines Figurines •• Fine China  Fine China 

 Ceramics  Ceramics •• Dolls  Dolls 

Pottery Pottery •• Vases  Vases •• Ivory  Ivory 

(224) 577-3182
43 S. Wolf Rd. • Prospect Heights43 S. Wolf Rd. • Prospect Heights

Antique  
& Gift Shop 

REPAIR & RESTORATION CENTER

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

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

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

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


