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SPECIAL ARCHDIOCESAN AND PARISH AWARDS
A#er two year break due to Covid, we are returning to present some deserving parishioners with Arch-
diocesan and Parish awards. On Sunday, October 24th at the 9am Mass we will recognize special 
parishioners whose volunteering and service to the parish are of great example to us all. 

The CHRISTIFIDELES AWARD is given to Catholic laypersons who have demonstrated by par"cipa"on in 
parish life, the personal and ministerial renewal called for by the Papal Exhorta"on, Chris fideles laici.
Those presented the award have exemplified leadership and a dedica"on in serving the church through a 
variety of ministries. 

On Sunday, October 3rd, at Holy Name Cathedral, the Rose family: daughters Gail 
and Gwyn, (Ruth lives in FL), received the Chris"fideles Award from Cardinal Cupich 
on behalf of their late mom CHARLENE ROSE. Char was a woman who lived her 
Catholic Faith every day of her life. She’s been a Choir, Bereavement and Women’s 
Guild member for many years. She helped at picnics, dances, Fish Fry, and whatever 
was asked of her, Char would do with grace, joy, and good humor. Char was called to 
her Father’s home on January 15, 2021 to meet her husband Don and her late 
daughter Lynn, but we know that she is looking down on us and is thrilled with this 
award. She is well-deserving of the Chris"fideles Award and we all miss her. 

Father Wachowski was the founding pastor of St. Thomas Becket Parish and is a 
model for us of dedicated service and a spirit of selfless giving. This year, we will 
present the REV. FRANK WACHOWSKI AWARD to JOHN KEANE who has demon-
strated that generous spirit. John has been a very diligent, pa"ent, and caring 
husband to his late wife, Kathy. He is at church every day at 8:05am to open the 
church, set up for Mass, clean up and close a#erwards. If you a'end the 9am 
Sunday Mass, John is the one to open the door for you with a cheerful Good 

Morning. He is a Eucharis"c Minister and has just joined our Religious Educa"on program as a catechist 
for 7th graders. John is a member of the Knights of Columbus, par"cipated in Honor Guard for many of 
our liturgies and is always willing and eager to help. 

The JUBILATE SERVITE AWARD (Serve God with Gladness!) will be 
presented to ADAM WOJCIK for his joyful service to the parish. Adam 
is the music director for our Polish liturgies. He’s musical talents are 
boundless; he is the organist and the cantor at the same "me. When 
you hear Adam play and sing, it’s hard not to feel spiritual and prayer-
ful. During the en"re pandemic, while we were watching Mass on TV, 
Adam was here every Sunday with Father to beau"fy every Polish 
Mass for us. Along with his band, he has played numerous "mes for 
our picnics, dances, 50th anniversary banquet, and New Year’s Eve 
celebra"on. We are very fortunate to have Adam with us since 2004. 
Adam and his wife Agnieszka are proud parents of two. Adam is most deserving of this award for his 
faithful service and most importantly, for his joyful and infec"ous smile ever present on his face.           

THANK YOU FOR YOUR SERVICE AND CONGRATULATIONS TO ALL!
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SPECJALNE NAGRODY ARCHIDIECEZJALNE I PARAFIALNE
Po dwuletniej przerwie, powracamy do wręczania zasłużonym parafianom 
nagród archidiecezjalnych i parafialnych. W niedzielę, 24-go października 
na Mszy Św. o godz. 9am wyróżnimy szczególnych parafian, których 
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 Chris"fideles laici. Ci, którym wręczamy nagrody są 
wzorem przodowania i poświęcenia się służbie Kościołowi poprzez 
uczestnictwo w różnorodnych akcjach duszpasterskich. 

W niedzielę, 3-go października, w Katedrze Świętego Imienia, rodzina Rose: 
córki Gail i Gwen, (Ruth mieszka na Florydzie) otrzymały nagrodę 
CHRISTIFIDELES z rąk Kardynała Cupich w imieniu ich zmarłej mamy 
CHARLENE ROSE. Char była kobietą, która żyła wiarą katolicką każdego 
dnia swojego życia. Należała do chóru i duszpasterstwa żałobnego. Przez 
wiele lat należała też do Klubu Kobiet, pomagała na piknikach, zabawach, 
Fish Fry, i cokolwiek tylko było potrzebne. Char robiła wszystko z 
wdziękiem, radością i z dobrym humorem. Char została wezwana do domu 
Ojca 15-go stycznia 2021 roku, aby spotkać się ze swoim mężem Don i 
córką Lynn, ale wiemy, że patrzy na nas z góry i jest zachwycona tą 
nagrodą. Zasłużyła na tą nagrodę Chris"fideles i wszyscy za nią tęsknimy. 

Ks. Wachowski był założycielem parafii Św. Tomasza Becketa i jest dla nas 
przykładem poświęcenia i bezinteresowności. W tym roku nagrodą
KS. FRANK WACHOWSKI zostanie wyróżniony JOHN KEAN, który wykazał  
tego hojnego ducha. John był bardzo cierpliwym i troskliwym mężem dla 
swojej zmarłej żony, Kathy. Jest w kościele codziennie o 8:05 rano aby 
otworzyć kościół, przygotować do Mszy, posprzątać i pozamykać. John jest 
marszałkiem na niedzielnych Mszach o godz. 9am, jest Szafarzem 
Eucharys"i i właśnie dołączył do naszego programu nauczania religii jako 
katecheta dla 7-mej klasy. Jest także członkiem Rycerzy Kolumba i zawsze 
jest obecny z nimi do upiększenia naszych liturgii. John jest zawsze chętny i 
gotowy do pomocy.

Nagroda JUBILATE SERVITE AWARD (Służyć Bogu z radością!) zostanie 
wręczona ADAMOWI WÓJCIK za jego radosną służbę dla parafii. Adam 
jest organistą podczas liturgii w jęz. polskim. Jego talenty muzyczne są 
nie-ograniczone, jest wspaniałym organistą i śpiewakiem. Kiedy Adam gra 
i śpiewa, trudno nie poczuć się uduchowionym i rozmodlonym. Podczas  
pandemii, kiedy oglądaliśmy Msze na telewizji, Adam był w kościele 
w każdą niedzielę aby upiększyć dla nas każdą Msze Św. Wraz ze swoim 
zespołem, wielokrotnie grał na naszych piknikach, zabawach, bankiecie 
50-lecia parafii i na sylwestrze. Mamy wielkie szczęście, że Adam jest z 
nami od 2004 roku. Adam i jego żona Agnieszka są dumnymi rodzicami 
dwójki dzieci. Adamowi należy się ta nagroda za jego wierną służbę, a 
przede wszystkim za jego radosny i szczery uśmiech, który zawsze gości 
na jego twarzy.  
                BÓG ZAPŁAĆ I GRATULACJE IM WSZYSTKIM!
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OCTOBER IS A MONTH OF THE HOLY ROSARY 
Have a personal conversa"on with God though His Mother Mary in October. 

 Join us in reci"ng the Holy Rosary: Monday to Friday  
before the 9:00am Mass - about 8:30am.  

 
 PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚW.     

Różaniec w jęz. polskim będzie odmawiany w każdy  
dzień od poniedziałku do soboty o godz. 6:30pm.  

Grupy Żywej Róży Różańca również poprowadzą różaniec  
w każdą niedzielę października przed Mszami w jęz polskim:  

czyli o 7:05am i 10:20am. Serdecznie zapraszamy.  

The Parish Prayer Book will once again be displayed on the table by the confessional. You are welcome to 
add all your inten"ons: for the sick or any other special ones. During weekend’s Prayers of the Faithful we 
will pray for ALL inten"ons in the Prayer Book. Due to privacy issues, adding sick by name to our Prayers of 

the Faithful will ONLY now be accepted by the immediate family members and will be on the list for 3 weeks. 
Thank you for understanding. 

REMEMBERING OUR LOVED ONES 
 

The Book of the Dead with the names of our deceased loved ones will be on 
display on the Resurrec"on Altar throughout the month of November.  
All Souls envelopes are in the lobby. ALSO, if you like, you may bring a 

frameless picture of your loved one. These will be displayed on the walls of the 
Resurrec"on Altar.  We remember them all in a special way throughout the 

month of November. 
All Saints Day—November 1—not a holy day of obliga"on 

9am Mass in English and 5pm and 7pm Mass in Polish 
All Souls Day—November 2—Mass in English at 9am and bilingual at 7pm. 

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

 

WYPOMINKI  
W listopadzie pamiętamy o wszystkich naszych zmarłych w specjalny sposób. Książka z nazwiskami zmarłych 
będzie umieszczona na Ołtarzu Zmartwychwstania i nazwiska będą czytane 5 minut przed polskimi Mszami. 

Koperty na WYPOMINKI znajdują się w przedsionku kościoła, wypełnione koperty prosimy o zwrot do 
przeznaczonych dla nich skrzynek—nie do koszyka podczas kolekty—  książka będzie uzupełniana na bieżąco.  

Zdjęcia bliskich zmarłych (bez ramek) można przynieść i będą wystawione na Ołtarzu Zmartwychwstania. 
 

Wszystkich Świętych w tym roku przypada w poniedziałek, 1-go listopada— święto nie obowiązkowe. 
Msza Św. w jęz. angielskim o godz. 9am i w jęz. polskim o 5pm i 7pm. 

Dzień Zaduszny—wtorek, 2 listopad: 9am w jęz angielskim i 7pm dwujęzyczna. 
Ze względu, iż każdego roku mamy bardzo dużą ilość intencji za zmarłych na to święto, bardzo prosimy o 

wcześniejsze zamawianie i wyrozumienie, iż po pewnej ilości nie będziemy mogli przyjąć więcej. Intencje za 
zmarłych są zawsze dla nich pomocne i wysłuchane przez naszego Pana bez względu na datę w kalendarzu. 
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RELIGIOUS EDUCATION NEWS 
 Saint Mother Teresa of Calcu'a said: “ Wherever God has put you, that is your voca&on. It is not 
what we do but how much love we put into it”. 
 On Wednesday, October 6, we have officially started our Religious Educa"on program in person. 
A#er a long break and even though, we all wore masks, it was wonderful to see parents and students in 
person on the opening night. We have welcomed over 300 students in our joined St. Emily and St. Thomas 
Becket program this year. Both Pastors, Fr. Chris Kulig and Fr. James Presta lead the prayer service for 
families and then the students went to their classrooms with catechists. You can only imagine the “energy” 
in the church and then in the classrooms. All were happy to see each other. 
 Our catechist are working hard to make this year very meaningful for our students, and number of 
catechists from St. Thomas Becket is growing as you can see in the picture! I am so grateful for every 
catechist in our program who proclaims the Good News of Jesus Christ to our students - it is a commitment 
and a sacrifice to prepare for each class. They, as Saint Mother Teresa said, put a lot of love into their 
cateche"cal voca"on. 
 I would also like to thank all parishioners who support our Religious Educa"on collec"ons each month 
to help parish subside the cost of the program. Thanks be to God for all your dona"ons. God Bless our 
students, their families and our catechists this school year. 
 

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

PROGRAM RELIGII -  WIADOMOŚCI 
Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: "Gdziekolwiek Bóg cię postawił, to jest twoje powołanie. Nie 
chodzi o to, co robimy, ale ile miłości w to wkładamy".  W środę, 6 października, oficjalnie rozpoczęliśmy 
nasz program nauczania religii w klasie. Po długiej przerwie i pomimo tego, że wszyscy nosiliśmy maski, 
cudownie było osobiście zobaczyć rodziców i uczniów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. W tym roku 
powitaliśmy ponad 300 uczniów w naszym połączonym programie Św. Emilii i Św. Tomasza Becketa. Obaj 
proboszczowie, ks. Krzysztof Kulig i ks. James Presta, prowadzili nabożeństwo modlitewne dla rodzin, a 
następnie uczniowie udali się do swoich klas z katechetami. Możecie sobie tylko wyobrazić tę "energię" w 
kościele, a potem w klasach. Wszyscy byli szczęśliwi, że mogli się zobaczyć. 
 Nasi katecheci ciężko pracują, aby ten rok przyczynił się  wzrostu wiary naszych uczniów a liczba 
katechetów z naszej parafii rośnie jak widać na zdjęciu. Jestem bardzo wdzięczna za każdego katechetę w 
naszym programie, który głosi Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie naszym uczniom - jest to zobowiązanie i 
poświęcenie, aby przygotować się do każdej środowej lekcji. Oni, jak powiedziała Św. Matka Teresa, wkładają 
wiele miłości w swoje powołanie katechetyczne. 

 W tym miejscu chciałbym 
również podziękować wszystkim 
parafianom, którzy co miesiąc 
wspierają naszą zbiórkę na Program 
Religii i pomagają parafii w pokryciu 
kosztów programu. Bóg zapłać za 
wszystkie donacje. Niech Bóg 
błogosławi naszym uczniom, ich 
rodzinom i naszym katechetom w 
tym roku szkolnym. 
 
Renata Sosin—RE Coordinator 

      Sarah Wysocki—John Keane—Liz Mika—Renata Sosin—Jim Ri'              Not pictured: Małgorzata Lechowicz   
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
It’s the posi"ons of power and great authority that people o#en admire. We equate success with six figure 
incomes, high posi"ons, management, and influence. We even go above and beyond to find favor with our 
bosses so that we can get a li'le extra recogni"on and maybe the next promo"on when it comes up. This is 
the way of the world. Those who have their values set on earthly things are going to work by earthly rules. 
We forget that it doesn’t work that way in the Kingdom of God. Success is measured not from the place of 
status, influence, or pres"ge but from the place of humility, service, and sacrifice. The authority that one 
hopes to achieve is not an authority over others but an authority that comes from wisdom and developing 
one’s rela"onship with God. Jesus flips the tables on our priori"es. Even the first disciples had a tough "me 
understanding this. They really thought that they would somehow receive a privilege or bonus from being 
faithful. We o#en operate under that same illusion.©Lpi 
 
CATHOLIC TRIVIA – What is the name of the perfumed oil 
consecrated by a bishop at a special Mass on or near Holy 
Thursday?                                 Answer: Holy Chrism 
 

************************************* 
ŻYĆ LITURGIĄ  

Ludzie często podziwiają stanowiska władzy i wielkiego autorytetu. Utożsamiamy sukces z sześciocyfrowymi 
dochodami, wysokimi stanowiskami, zarządzaniem i wpływami. Robimy nawet wszystko, aby zyskać 
przychylność naszych szefów, aby zdobyć dodatkowe uznanie i być może następny awans, kiedy się pojawi. 
Taka jest droga tego świata. Ci, którzy mają swoje wartości ustawione na ziemskich rzeczach, będą pracować 
według ziemskich zasad. Zapominamy, że w Królestwie Bożym to tak nie działa. Sukces nie jest mierzony z 
miejsca statusu, wpływu lub pres żu, ale z miejsca pokory, służby i poświęcenia. Władza, którą człowiek ma 
nadzieję osiągnąć, nie jest władzą nad innymi, ale władzą, która pochodzi z mądrości i rozwijania swojej 
relacji z Bogiem. Jezus odwraca tabelę naszych priorytetów. Nawet pierwszym uczniom trudno było to 
zrozumieć. Oni naprawdę myśleli, że otrzymają jakiś przywilej lub premię za bycie wiernym. My często 
działamy w tej samej iluzji. ©Lpi 
 

KATOLICKIE CIEKAWOSTKI - Jak nazywa się perfumowany olej poświęcony przez biskupa podczas specjalnej 
Mszy Świętej w Wielki Czwartek lub w jego pobliżu?                  Odpowiedź: Chryzmat Święty 

MANDATORY ALTAR SERVERS TRAINING  
Would you like to be an altar server at St. Thomas Becket?  

Anyone a#er receiving First Holy Coomunion to High School seniors is welcome. ALL 
current and new servers are asked to join us for a MANDATORY training session on 
Saturday, October 23rd at 5:30pm.  A#er training pizza and dessert will be served. 

Parents are also welcome and encouraged to stay. Please reserve your spot by email to 
Marta: martaparry@gmail.com. Serving at a Mass is a great way to learn more about 

your faith and help our community!!  
*********************************** 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA MINISTRANTÓW  
Czy chciałbyś być ministrantem w parafii Św. Tomasza Becketa?  

Zapraszamy chłopców i dziewczęta po przyjęciu Pierwszej Komunii Św. aż do liceum. 
Zapraszamy WSZYSTKICH ministrantów: nowych i tych którzy już służyli na OBOWIĄZKOWE szkolenie w 

sobotę, 23-go października o godz. 5:30pm. Po szkoleniu pizza i deser. Rodzice również powinni być obecni.  
Prosimy o zgłoszenie obecności do Marty: martaparry@gmail.com. Służenie we Mszy Św. to świetny sposób,  

aby dowiedzieć się więcej o swojej wierze i zarazem pomóc naszej wspólnocie! 
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******************************************** 
 

ŚWIĘTY TYGODNIA - PRZYKŁADY NASZEJ WIARY—ŚW. JAN PAWEŁ II | ŚWIĘTO 22 PAŹDZIERNIKA 
Święty Jan Paweł II urodził się jako Karol Wojtyła w małym polskim miasteczku Wadowice. Podczas II wojny 
światowej, kiedy naziści napadli na Polskę, Karol potajemnie uczył się w podziemnym seminarium 
duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1946 r., w 1964 r. został mianowany arcybiskupem Krakowa, a 
trzy lata później kardynałem. W 1978 r. został wybrany na 264 papieża, gdzie przyjął imię Jan Paweł II. 
 

Św. Jan Paweł II uczynił ewangelizację kluczową częścią swojego pontyfikatu i odbył wizyty duszpasterskie we 
wszystkich częściach świata. W 1981 r. został dwukrotnie postrzelony w zamachu na swoje życie. Naśladując 
przykład współczucia Jezusa, spotkał się później ze swoim niedoszłym zabójcą w jego więziennej celi, gdzie 
przebaczył mu to, co zrobił. 
 

Jan Paweł II był znany z tego, że przez całe swoje życie uprawiał sport, wędrował i jeździł na nartach aż do 60 
roku życia. W 1992 r. jego zdrowie zaczęło się pogarszać, a później odkryto, że cierpiał na chorobę Parkinsona, 
zwyrodnieniową chorobę centralnego układu nerwowego. 
 

Pod koniec swojego pontyfikatu miał trudności z mówieniem, a jego słabe zdrowie i cierpienie fizyczne 
utrudniały mu publiczne wystąpienia. Mimo to, kontynuował swoją pracę duszpasterską. Zmarł 2 kwietnia 
2005 r., a 1 maja 2011 r. został ogłoszony błogosławionym. Został świętym 27 kwietnia 2014 r.     

SAINT OF THE WEEK – EXAMPLES OF OUR FAITH 
ST. JOHN PAUL II - FEAST DAY OCTOBER 22 

St. John Paul II was born Karol Wojtyla in the small Polish 
town of Wadowice. During World War II, when the Nazis 
invaded Poland, Karol secretly studied for the priesthood in 
an underground seminary. He was ordained to the priesthood 
in 1946, appointed Archbishop of Krakow in 1964, and three 
years later he was made a cardinal. In 1978, he was elected 
the 264th pope, where he took the name John Paul II. 
 

St. John Paul II made evangeliza"on a key part of his papacy 
and made pastoral visits to all parts of the world. In 1981,  
he was shot twice in an assassina"on a'empt. Following 
Jesus’ example of compassion, he later met with his would-be 
assassin in his prison cell, where he forgave him for what he 
had done. 
 

St. John Paul II was well-known to be an ac"ve sportsman 
throughout his life, hiking and skiing well into his 60s. In 1992, 
his health began to decline, and it was later discovered that 
he suffered from Parkinson’s disease, a degenera"ve disorder 
of the central nervous system. 
 

Near the end of his papacy, it became difficult for him to 
speak, and his poor health and physical suffering made public 
appearances difficult. S"ll, he con"nued his pastoral work.  
He died April 2, 2005, and he was declared blessed on May 1, 
2011. He became a saint on April 27, 2014.    ©LPi 
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OCTOBER IS DOMESTIC VIOLENCE AWARENESS MONTH 
If you are a vicZm of domesZc violence, or know someone who is, and need help,  

please contact one of these numbers: 
*WINGS 24 hr. Hotline and Counseling Services and Emergency Shelter at (847) 221-5680 

*NaZonal DomesZc Violence Hotline 24 hr. (800) 799-7233  
*NaZonal DaZng Abuse Helpline (866) 331-9474        * In an Emergency dial 911 

BRICKS in our MEMORY GARDEN 
Bricks can be ordered to mark any special occasion in your life, or for your deceased loved ones, or just in 

thanksgiving. Bricks can be ordered any"me through the parish office.  
For more informa"on please call the parish office: 847-827-9220. 

 
 

Cegiełki w naszym Ogrodzie Pamięci—mogą być zamawiane 
ku czci pamięci naszych zmarłych lub na każdą inną specjalną okazję: ślub, 

chrzest, dziękczynna, etc.  Informacja w biurze parafialnym: Elżbieta 
 (847) 827-9220. Cegiełki są wspaniałym miejscem odwiedzin wielu rodzin, 

szczególnie tych, które mają swoich bliskich pochowanych w Polsce.  
 

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

8”X8” brick - 6 lines maximum, 14 characters on each line including 
punctua"ons and spaces @ $150 
8”X4” brick - 3 lines maximum, 14 characters on each line including 
punctua"ons and spaces @ $75 
Icons are also available – please contact the parish office for choices.     

TABERNACLE LAMP 
for the week of October 17th is offered for: 

 

†VIRGINIA FEDER 
2ND DEATH ANNIVERSARY 

 
Offering is made by daughter—Cathy Feder 

 
 

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

Deceased loved ones are remembered in a special way by dona"ng in their name for the weekly  
Altar Bread and Wine or the Tabernacle Candle. Specific family occasions, such as wedding  
anniversaries, birthdays, bap"sms can also be honored. Suggested dona"on is $30 for each.  

Please contact the parish office to select a date or email Liz at: emika@stbmp.org 



MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. John R  Mira L Mira L 

7:30am Rev. Chris K Marek M Maria T 
Barbara S 

9:00am Rev. Chris K Brian W John K 

10:45am Rev. Robert P Adam S Adam S 
Małgorzata P 

12:30pm Rev. Robert P Kamila K Kamila K 

MINISTRY SCHEDULE FOR OCT 23/24 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 
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SZANUJĘ CIEBIE. 
NOSZĘ DLA CIEBIE. 

I RESPECT YOU. 
I WEAR IT FOR YOU. 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL  
DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 

2021 GOAL  $30,464 
AMOUNT PLEDGED $23,321 
AMOUNT PAID $22,791 
 



SATURDAY, OCTOBER 16, 2021
2PM: WEDDING: MARK NIEMYJSKI &
           JACQUELINE MEYER
4PM †MARIE MIKA         
†VIRGINIA FEDER
†DIANE TURKOWSKI       
†GREG KLECZYNSKI
†JÓZEF NOWAK
†JOSEPH JOHN ARACKAPARAMPIL
†ANNIAMMA JOHN ARACKAPARAMPIL
SPECIAL: KASIA & JACEK DORULA-
                25TH WEDDING ANNIVERSARY
SUNDAY, OCTOBER 17, 2021
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC     
†ARKADIUSZ BROŻEK         
†KAMIL JACKOWSKI     
†MARIA MOCZYBRODA
†ZMARLI Z RODZINY LISKÓW I SARNÓW 
†KS. ANTHONY PANDYRA
†BRONISŁAWA SZABLA
†TADEUSZ DUDA
†STANISŁAW KOKOSZKA
†WŁADYSŁAWA I STANISŁAW WOJDACZ
†JOANNA I FRANCISZEK PODHORODECKI
†CZESŁAWA I JÓZEF GŁADYSZ
†WŁADYSŁAWA I STANISŁAW JANIK
SPECIAL: EWA I ROBERT—27 ROCZ ŚLUBU
9AM
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA   
†ZOFIA KRÓWKA
†WANDA I ZYGMUNT ZAJKO
†KRZYSZTOF KOGUT I ZMARLI Z RODZINY
SPECIAL: KAMILA LEGUN—EGZAMIN
SPECIAL: RODZINA MIECZKOWSKI—BOŻE BŁ
SPECIAL: MICHAŁ I KAMIL—DARY DUCHA ŚW
SPECIAL: ANNA KOWALEWSKA I RODZINA 
SYLWII I BOGDANA—O BOŻE BŁ
12:30PM
SPECIAL: MARILYN & ELAINE—BLESSINGS

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, OCTOBER 18, 2021
9AM †SOULS IN PURGATORY
TUESDAY, OCTOBER 19, 2021
9AM †JEROME KULIKOWSKI
WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021
9AM †SR. HILARY 
SPECIAL: JACK BAGGOT– SURGERY
THURSDAY, OCTOBER 21, 2021
9AM †SR. ALMA
†DECEASED SISTERS AND ASSOCIATES FROM 
HOLY FAMILY OF NAZARETH
FRIDAY, OCTOBER 22, 2021
9AM †MILTON BOUVIER
7PM †STANISŁAWA KALITA 
SPECIAL: MIROSŁAW PRACZUK—URODZINY
SATURDAY, OCTOBER 23, 2021
4PM †JOHN JAY DOSEK JR
†CHARLES REY
†DONALD SMITH
†DIANE TURKOWSKI
SUNDAY, OCTOBER 24, 2021
7:30AM †JÓZEF DOBEK
†EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC
†ARKADIUSZ BROŻEK
†KAMIL JACKOWSKI
†KS. ANTHONY PANDYRA
†TADEUSZ DUDA
†STEFAN KOWALIK
9AM †CHARLENE & DON ROSE
†KATHY KEANE
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †RAFAŁ BŁOŃSKI
†ARTHUR KOSIBA
†ZOFIA KRÓWKA
†KRZYSZTOF KOGUT I ZMARLI Z RODZINY 
SPECIAL: MICHAŁ I KAMIL - DARY DUCHA ŚW.
12:30PM †VAL PAWLAK

STAY SAFE BE KIND
LOOK FORWARD
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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.



 

Senior Living Above and Beyond

Assisted Living 

Alzheimer’s & Dementia Care 

Rehabilitation & Skilled Nursing

847.797.2700

www.dimensionslivingph.com
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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

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

Soffit • Fascia 

Insured     Free Estimates

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!

Contact Nick Derkacz  
to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2436
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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

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

TOMASZ DUBOWSKI 
Managing Broker 

(847) 630-7161 
dubowski@ameritech.net 

https://www.familyfirstrealty.org/

At Family First Realty, through the upholding of the Christian spirit of patience 
and understanding, the preservation of traditional home and family values, and a 
foundation of over 18 years of experience in the market, I, as the owner of Family 
First Realty, can promise honest, professional, and reliable service with regards to 

the purchase, sale, and rent of all kinds of real estate holdings. 

Contact Nick Derkacz to place 
 an ad today! nderkacz@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2436


