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32nd Sunday in Ordinary Time

ANOINTING OF THE SICK

NOVEMBER 10 & 12 @ 9:30am & NOVEMBER 12 @ 7:30pm

In the Church's Sacrament of Anoin!ng of the Sick, throughthe ministry of the priest, it is Jesus who
touches the sick to heal them from sin – and some!mes even from physical ailment. His cures were signs of
the arrival of the Kingdom of God. The core message of his healing tells us of his plan to conquer sin and
death by his dying and rising.
The Rite of Anoin!ng tells us there is no need to wait un!l a person is at the point of death to receive
the Sacrament. A careful judgment about the serious nature of the illness is suﬃcient.
When the Sacrament of Anoin!ng of the Sick is given, the hoped-for eﬀect is that, if it be God's will,
the person be physically healed of illness. But even if there is no physical healing, the primary eﬀect of the
Sacrament is a spiritual healing by which the sick person receives the Holy Spirit's gi% of peace and courage
to deal with the diﬃcul!es that accompany serious illness or the frailty of old age.

JESUS CAME TO HEAL THE WHOLE PERSON,
BODY AND SOUL.
******************************

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
listopad 10 i 12 o godz. 9:30am
i listopad 12 o godz. 7:30pm

W kościelnym Sakramencie Namaszczenia Chorych, poprzez posługę kapłana, to Jezus dotyka
chorych, aby ich uzdrowić z grzechu, a czasem nawet z dolegliwości ﬁzycznych. Jego uzdrowienia były
znakami nadejścia Królestwa Bożego. Główne przesłanie Jego uzdrowienia mówi nam o Jego planie
pokonania grzechu i śmierci przez swoje umieranie i powstanie.
Obrzęd namaszczenia mówi nam, że nie ma potrzeby czekać, aż dana osoba znajdzie się na granicy
śmierci, aby przyjąć sakrament. Wystarczy uważna ocena poważnej natury choroby.
Kiedy udziela się sakramentu namaszczenia chorych, należy mieć nadzieję, że jeśli taka będzie wola
Boża, osoba ta zostanie ﬁzycznie uzdrowiona z choroby. Ale nawet jeśli nie nastąpi uzdrowienie ﬁzyczne,
podstawowym skutkiem sakramentu jest uzdrowienie duchowe, dzięki któremu chory otrzymuje od Ducha
Świętego dar pokoju i odwagi, aby mógł poradzić sobie z trudnościami, które towarzyszą poważnej chorobie
lub słabości wieku podeszłego. Każdy może być namaszczany kilkakrotnie w ciągu swojego życia.

JEZUS PRZYSZEDŁ, ABY UZDROWIĆ CAŁĄ OSOBĘ, CIAŁO I DUSZĘ.
Bethlehem Na!vity Products will be visi!ng our parish THIS weekend—
NOVEMBER 6/7th—on behalf of the Chris!an families in Bethlehem.
For centuries, the Chris!an and Catholics in Bethlehem have earned a living by
carving olive wood religious art to sell to visi!ng pilgrims. Since March of 2020 there
were no pilgrim groups or tourists visi!ng the Holy Land, making it diﬃcult for
Catholic ar!sans to support their families by the digniﬁed work of Christ’s birth.
Please consider purchasing a piece of art from the Holy Land to support your fellow
Catholics who choose to stay and protect the Holy sites where Jesus himself lived.
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The Women’s Guild will be sponsoring a Coat,
Hat, Glove and Mi+en Drive star!ng the
weekend of November 13th through the 21st.
Please help those in need stay warm this
winter.
We will be collec!ng new or gently used coats,
hats, gloves and mi/ens—for men, women
and children of all ages. These donated items
will beneﬁt the St. Alphonsus PADS program
which oﬀers shelter to homeless and the
Viator House which provides compassionate
accompaniment of young adult male
immigrants seeking legal relief.
Please put your donated items in a bag, and place on the table labeled ‘Coat Drive’ in the parish
hall. God Bless you and Thank You for your generosity.
**************************************

Klub Kobiet sponsoruje zbiórkę płaszczy, kurtek, czapek i rękawic od 13-go do 21-go listopada.
Pomóż potrzebującym tej zimy. Prosimy o donacje nowych lub delikatnie używanych płaszczy,
kurtek, czapek i rękawic —dla mężczyzn, kobiet i dzieci bez względu na wiek. Zebrane donacje będą
przekazane dla bezdomnych, którzy przychodzą na noclegi do paraﬁi Św. Alfonsa i do Viator House,
który towarzyszy młodym imigrantom płci męskiej poszukującym pomocy prawnej.
Prosimy o zapakowanie rzeczy w worki i zostawienie ich naszej w sali paraﬁalnej.

WOMEN’S GUILD MEETING

Please join us on Monday, November 22 at 7 pm for the monthly Guild mee!ng. We are happy to be
mee!ng in person so appreciate everyone wearing a mask, as required.
The mee!ng will begin at 7 pm with the general business, door prize raﬄe !ckets will be sold for
chances win one of the ﬂower arrangements.
Our guest speaker Janine, who has presented to us a number of !mes, will
demonstrate ﬂower arranging, with a focus on the holidays. We will raﬄe oﬀ
the arrangements at the end of the mee!ng, so remember to bring a li+le
money to join in the fun. Each chance will be $1. Some lucky ladies will take
home ﬂoral arrangements. Hope you can a+end. Guests are always welcome
so feel free to invite a friend.
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LISTOPAD MIESIĄCEM SZCZEGÓLNEJ POMOCY ZMARŁYM

Listopad to czas, który w sposób szczególny nastraja do refeksji nad życiem i jego przemijaniem. Zatrzymujemy się
dłużej nad grobami naszych bliskich i tych, o których już nikt nie pamięta. Przypominamy sobie, że kiedyś byli z
nami, że radowali się i smucili, że żyli w śród nas. Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana, ale
wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej pamięci. W listopadzie pamiętamy by odwiedzić cmentarze a
tam wyczyścić groby naszych bliskich, złożyć na nich kwiaty i zapalić znicze.
Mało kto ma tą świadomość, iż tajemnica cmentarza przez nas nawiedzanego, stanowi speciﬁczne wezwanie do
reﬂeksji nad tajemnicą wzajemnej miłości. Cmentarz jest miejscem spotkania tych, co umarli, i tych, którzy
wędrują w stronę bramy śmierci. Wprawdzie między jednymi i drugimi nie ma możliwości nawiązania kontaktu
bezpośredniego, ale można uczynić to pośrednio przez ręce Boga. Nasze modlitwy mogą wspierać tych, co
odeszli. Możemy jeszcze wynagrodzić wyrządzone im krzywdy, a zwłaszcza brak wdzięczności. Możemy pomóc im
w pokonywaniu ostatniego odcinka, prowadzącego wprost do domu Ojca. Oni z kolei mogą wspierać nas przez
modlitwę w naszej intencji.
Nie zawsze pamiętamy o tym, że oni, nasi zmarli, czy to uczestniczący w szczęściu wiecznym, czy oczekujący
w czyśćcu na osiągnięcie pełnej doskonałości, modlą się za nas. Modlą się o wiele gorliwiej i więcej, niż my za nich.
To jest tajemnica, która odkryta zostanie dopiero w wieczności, chociaż już tu, na ziemi, można często namacalnie
dostrzec ich działanie. Nie dzielmy ludzi na żyjących i zmarłych, ale traktujmy jednych i drugich jak przyjaciół.
Z tym, że ci, którzy już odeszli do życia wiecznego, są lepszymi, wierniejszymi przyjaciółmi, lepiej bowiem wiedzą,
o jakie wartości powinniśmy zabiegać, by mieć udział w wieczności. Gotowi są pomóc w tym, co najważniejsze.
Ale ta pomoc ma być obustronna. Z naszej strony może ona być
realizowana w różny sposób poprzez oﬁarowanie w intencji zmarłych
naszych dobrych czynów. Trzeba pomagać duszom czyśćcowym, skoro Bóg
dał nam taką możliwość, że nasz dar przynosi im ulgę i skraca męki.
Pomagać zmarłym trzeba zawsze, nie tylko w czasie bezpośrednim po
śmierci. Tu liczy się każdy czyn: przede wszystkim modlitwa, także dobre
czyny spełniane z miłości do zmarłego, w szczególności: post, jałmużna,
umartwienie, a najbardziej oﬁara Mszy Św.
Aby choć w części pojąć, na czym polega czyściec i jakie jest jego miejsce w Boskim planie zbawienia, warto
zacytować fragment Traktatu o czyśćcu Św. Katarzyny z Genui: ‘’Gdyby dusza miała stanąć przed obliczem Boga,
mając na sobie nieco niezmazanych plam, uważałaby to za wielką obelgę wyrządzoną Majestatowi Bożemu i
odczuwałaby z tego powodu większą mękę niż pozostanie dziewięć razy dłużej w czyśćcu (…). Im bardziej dusza
poznaje Boga, tym więcej Go ceni, a poznaje Go w miarę, jak oczyszcza się z grzechu, opóźnienie staje się tym
straszniejsze...”.
Warto w listopadzie w sposób szczególny pomyśleć o tej pomocy duchowej dla swych zmarłych, bo i kiedyś
nam taka pomoc będzie potrzebna. Niech przez modlitwę, wypominki, oﬁary Mszy Św, jałmużny i wszelkie
objawy dobroci serca powstaje nasza żywa więź ze zmarłymi.
W czasie jednej z licznych wizji Pan Jezus podyktował Św. Gertrudzie prostą modlitwę. Prostą i krótką, ale
niezwykle skuteczną. Nasz Pan obiecał, iż za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca 1,000 dusz. Modlitwę
tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia, samemu lub w grupie. Daje to niewyobrażalne wręcz możliwości
pomocy duszom, które cierpią w czyśćcu.
Ojcze Przedwieczny, oﬁaruje Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego,
Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w Czyścu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.
KSIĘGA Z WYPOMINKAMI ORAZ ZDJĘCIA NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH
BĘDĄ WYSTAWIONE PRZEZ CAŁY LISTOPAD NA OŁTARZU ZMARTWYCHWSTANIA.

Liz (Elżbieta) Mika

November 7, 2021

Welcome to St. Thomas Becket

Page 5

HELP FOR THE HOLY SOULS IN PURGATORY

The month of November is dedicated to the Holy Souls in Purgatory. The
Church commemorates all her faithful children who have departed from
this life but have not yet a+ained the joys of heaven. St. Paul warns us that
we must not be ignorant concerning the dead, nor sorrowful, "even as
others who have no hope ... For the Lord Himself shall come down from
heaven ... and the dead who are in Christ shall rise.”
The Church has always taught us to pray for those who have gone into eternity. Oﬀering a Mass is a great help to
them too. Even in the Old Testament prayers and alms were oﬀered for the souls of the dead by those who
thought "well and religiously concerning the resurrec!on." It was believed that "they who had fallen asleep with
godliness had great grace laid up for them" and that "it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the
dead, that they may be loosed from sins." We know that a deﬁled soul cannot enter into heaven.
We do not always remember that they, our deceased, whether they are par!cipa!ng in eternal happiness or
wai!ng in Purgatory to a+ain full perfec!on, pray for us. They pray much more earnestly and more than we do for
them. This is a mystery that will be revealed only in eternity, although already here on earth, you can o%en
tangibly perceive their ac!on. Let us not divide people into the living and the dead but treat both as friends. But
those who have already passed to eternal life are be+er, more faithful friends, because they know be+er what
values we must strive for in order to share in eternal life. They are ready to help us with what is most important.
But this help must be mutual. On our part, it can be carried out in various ways, by oﬀering our good deeds for
the inten!on of the dead. We must help the souls in purgatory. God has given us such an opportunity, that our
gi%s bring them relief and reduce their torments. You should always help the deceased, not only in the immediate
a%ermath. Every act counts here: prayer, good deeds performed out of love for the deceased, in parZcular:
fasZng, almsgiving, morZﬁcaZon, and most importantly the sacriﬁce of the Holy Mass.
In order to at least par!ally understand what is purgatory and what is its place in the Divine plan of salva!on, it is
worth quo!ng a fragment of the Trea!se on Purgatory from St. Catherine of Genoa: “If the soul were to stand
before God with some unblo+ed spots on it, it would consider it a great oﬀense against the Majesty of God, and
would suﬀer a greater torment because of it than staying nine !mes longer in purgatory (...). The more the soul
knows God, the more it values Him, and the more it gets to know Him, as it is cleansed of sin, the delay becomes
the more terrible ... ”
THE PRAYER OF ST. GERTRUDE
The Prayer of St. Gertrude, below, is one of the most famous of the prayers for souls in purgatory.
St. Gertrude the Great was a Benedic!ne nun and mys!c who lived in the 13th century. According to tradi!on,
our Lord promised her that 1,000 souls would be released from purgatory each !me it is said devoutly.

Eternal Father,
I oﬀer Thee the Most Precious Blood of Thy Divine Son, Jesus,
in union with the Masses said throughout the world today,
for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere,
for sinners in the universal church,
those in my own home and within my family.
Amen.
BOOK OF THE DEAD AND PICTURES OF OUR DECEASED LOVED ONES WILL BE DISPLAYED
ON THE RESURRECTION ALTAR THROUGHOUT THE MONTH OF NOVEMBER.

St. Gertrude

Liz Mika
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK

It all really boils down to a ma+er of the heart, and ac!ons do speak louder than words. We cannot hide
from the truth. A problem with religion is that it is possible for someone to make everything appear to be
right when actually it is not. We can say all of the right prayers, perform all of the proscribed rituals, claim
that we adhere to orthodox doctrines and s!ll lead a distorted, empty and some!mes pi!ful life. Only ac!ons
springing from true and deep sacriﬁce demonstrate true integrity. Without sacriﬁce, even the noblest looking
ac!ons can amount to nothing. It is no wonder, then, that the widow who contributed from her poverty
received great admira!on from Jesus. While it may not always appear to be the case, God has a special care
and regard for those who depend upon him in !mes of trouble and want. Only the person who is truly poor
is the only one who can see this. Because of a lack of trust, the one who has much is afraid to take a risk and
sees only what they possess as their only security. ©Lpi

CATHOLIC TRIVIA – According to the Code of Canon Law,
what is the minimum age requirement for bap!smal
sponsors?
Answer: 16

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

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ

Wszystko tak naprawdę sprowadza się do sprawy serca, a czyny mówią głośniej niż słowa. Nie możemy
ukrywać się przed prawdą. Problem z religią polega na tym, że ktoś może sprawić, że wszystko wydaje się być
w porządku, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. Możemy odmawiać wszystkie właściwe modlitwy,
wykonywać wszystkie przepisane rytuały, twierdzić, że wyznajemy ortodoksyjne doktryny, a mimo to
prowadzić wypaczone, puste, a czasem żałosne życie. Tylko działania wynikające z prawdziwego i głębokiego
poświęcenia pokazują prawdziwą uczciwość. Bez poświęcenia nawet najszlachetniej wyglądające czyny są
niczym. Nic więc dziwnego, że wdowa, która złożyła datek ze swojego ubóstwa, spotkała się z wielkim
podziwem ze strony Jezusa. Chociaż nie zawsze może się to wydawać, Bóg ma szczególną troskę i szacunek
dla tych, którzy polegają na Nim w czasie trudności i niedostatku. Tylko ten, kto jest naprawdę ubogi, może to
dostrzec. Z powodu braku zaufania ten, kto posiada wiele, boi się ryzykować i widzi tylko to, co posiada, jako
swoje jedyne zabezpieczenie. ©Lpi
CIEKAWOSTKI KATOLICKIE - Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, jaki jest minimalny wiek rodziców
Odpowiedź: 16
chrzestnych?
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LAMPKA WIECZYSTA

na tydzień 31 października była oﬁarowana w intencji:

†JÓZEFA I HENRYK PISKA
oﬁara złożona przez córkę—Marie Pęcak
**********************************************************

LAMPKA WIECZYSTA

na tydzień 7 listopada jest oﬁarowana w intencji:

ŻYWYCH I ZMARŁYCH CZŁONKÓW
RODZINY URBANOWICZ
Oﬁara złożona przez Mirosława i Krystyne Urbanowicz

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

Oﬁara na Chleb i Wino używane podczas Mszy Św. lub na wieczną lampkę przy tabernakulum może
być złożona ku czci pamięci zmarłej bliskiej osoby. Donacje będzie można również składać na inne
rodzinne okazje tak jak, rocznicę ślubu, urodziny, chrzest, itp... Sugerowana oﬁara jest $30.
Prosimy o kontakt z biurem paraﬁalnym w celu wybrania daty: 847-827-9220 lub email do Elżbiety:
emika@stbmp.org.
ReZrement Plan Gis for Our Parish
A tax-wise way you can make a gi% from your re!rement funds is to name St. Thomas Becket parish
as a beneﬁciary of your re!rement account.
By naming St. Thomas Becket parish as a beneﬁciary, you'll provide crucial ﬁnancial support to our
parish and the en!re value of your gi% will be transferred to us free from federal estate and income tax. It
costs nothing to change the beneﬁciary on your re!rement plan and will mean everything to our future
parish community.
Please consult with your account administrator for more informa!on, or contact Krys!na M.
Campbell, Planned Giving Oﬃcer, Archdiocese of Chicago at 312.534.5404 or kcampbell@archchicago.org.
*********************
Dar planu emerytalnego dla naszej paraﬁi
Rozsądny, z podatkowego punktu widzenia, sposób, w jaki można przekazać darowiznę z funduszu
emerytalnego, to uczynienie St. Thomas Becket spadkobiercą konta emerytalnego.
Czyniąc paraﬁę St. Thomas Becket spadkobiercą, zapewniają Państwo kluczowe wsparcie ﬁnansowe
naszej paraﬁi, a cała wartość Państwa darowizny zostanie przekazana do nas bez pobierania federalnego
podatku od nieruchomości i podatku dochodowego. Zmiana spadkobiercy w planie emerytalnym nic nie
kosztuje, a będzie miała ogromne znaczenie dla naszej przyszłej wspólnoty paraﬁalnej.
Prosimy skonsultuj się administratorem swojego planu lub prosimy o kontakt z Krystyną M. Campbell,
Planned Giving Oﬃcer, Archidiecezji Chicago pod numerem telefonu: 312.534.5404 lub emailem:
kcampbell@archchicago.org.
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SYNOD PRAYER
We stand before You, Holy Spirit,
as we gather together in Your name.
With You alone to guide us,
make Yourself at home in our hearts;
Teach us the way we must go
and how we are to pursue it.
We are weak and sinful; do not let us promote
disorder. Do not let ignorance lead us down the
wrong path nor par!ality inﬂuence our ac!ons.
Let us ﬁnd in You our unity so that we may journey
together to eternal life and not stray from the way
of truth and what is right.
All this we ask of You who are at work in every place
and !me, in the communion of the Father and the
Son, forever and ever. Amen.

32nd Sunday in Ordinary Time

MODLITWA ZA SYNOD
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi,
którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmi słabi i grzeszni,nie dozwól,
abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła
nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość
wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego,
co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

WHAT IS THE MEANING OF VOCATION OR CALLING? I HAVE HEARD THIS TERM USED IN MANY DIFFERENT
CONTEXTS AND AM NOT SURE WHAT IT MEANS. DOES IT APPLY TO RELIGIOUS LIFE?
A voca!on or calling refers to a spiritual experience whereby a person senses within oneself the closeness of
God and what he is asking in one's life. It is a realiza!on of what one's part in God's plan could be. Voca!on
comes in all kinds of ways. Some are as drama!c as St. Paul's, being knocked oﬀ his horse, blinded, and
hearing God's voice. Others are less drama!c, o%en occurring over !me through li+le events and personal
interests. Others happen in a hurry, accompanied by great spiritual insight or conversion. We o%en think that
this applies to religious voca!on, but in fact, every Chris!an has a voca!on, a calling to serve others in and
through the church. Whether married or single, religious or lay, we are all called to live out our bap!smal
commitment to preach and teach the Gospel message. Each of us has our role to play in God's plan, and we
become coworkers with God in the work of redemp!on. With a li+le conﬁdence, a willing spirit and God's
grace, we can and will respond to his unique call. ©Lpi
CO ROZUMIEMY PRZEZ POWOŁANIE LUB WEZWANIE?
SŁYSZAŁEM TEN TERMIN UŻYWANY W WIELU RÓŻNYCH
KONTEKSTACH I NIE JESTEM PEWIEN, CO ON OZNACZA.
CZY ODNOSI SIĘ TO DO ŻYCIA ZAKONNEGO?
Powołanie lub wezwanie odnosi się do doświadczenia
duchowego, w którym człowiek odczuwa w sobie bliskość Boga i
to, czego On żąda od niego w jego życiu. Jest to uświadomienie sobie, jaka może być rola danej osoby w
Bożym planie. Powołanie przychodzi w najróżniejszy sposób. Niektóre z nich są tak dramatyczne, jak w
przypadku Św. Pawła, który został zrzucony z konia, oślepiony i usłyszał głos Boga. Inne są mniej dramatyczne,
często pojawiają się z biegiem czasu, poprzez małe wydarzenia i osobiste zainteresowania. Jeszcze inne
zdarzają się w pośpiechu, a towarzyszy im wielki duchowy wgląd lub nawrócenie. Często myślimy, że odnosi
się to do powołania zakonnego, ale tak naprawdę każdy chrześcijanin ma powołanie, powołanie do służenia
innym w Kościele i poprzez Kościół. Niezależnie od tego, czy jesteśmy żonaci czy samotni, zakonnicy czy
świeccy, wszyscy jesteśmy powołani do życia zgodnie z naszym zobowiązaniem chrzcielnym do głoszenia i
nauczania przesłania Ewangelii. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania w Bożym planie i stajemy się
współpracownikami Boga w dziele odkupienia. Z odrobiną zaufania, chętnym duchem i Bożą łaską, możemy i
będziemy odpowiadać na Jego wyjątkowe wezwanie.

November 7, 2021

Welcome to St. Thomas Becket

THIS QR READER ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO OUR SECURE
ON-LINE DONATION SYSTEM—
THANK YOU!

MINISTRY SCHEDULE FOR NOV 13/14
MASS
TIME

PRESIDER

LECTOR

4:00pm

Rev. Chris K

Darlene M

Darlene M

7:30am

Rev. Antoni B

Marek M

Piotr J
Halina S

9:00am

Rev. Chris K

Kathy S

Kathy S

10:45am Rev. Chris K

Beata K

Beata K
Jan K

12:30pm Rev. Antoni B

Kamila K

Kamila K

Readings for the week of November 7, 2021
Sunday: 1 Kgs 17:10-16/Ps 146:7, 8-9, 9-10 [1b]/Heb 9:24-28/
Mk 12:38-44 or 12:41-44
Monday: Wis 1:1-7/Ps 139:1b-3, 4-6, 7-8, 9-10 [24b]/Lk 17:1-6
Tuesday: Ez 47:1-2, 8-9, 12/Ps 46:2-3, 5-6, 8-9 [5]/
1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 2:13-22
Wednesday: Wis 6:1-11/Ps 82:3-4, 6-7 [8a]/Lk 17:11-19
Thursday: Wis 7:22b—8:1/Ps 119:89, 90, 91, 130, 135, 175
[89a]/Lk 17:20-25
Friday: Wis 13:1-9/Ps 19:2-3, 4-5ab [2a]/Lk 17:26-37
Saturday: Wis 18:14-16; 19:6-9/Ps 105:2-3, 36-37, 42-43 [5a]/
Lk 18:1-8
Next Sunday: Dn 12:1-3/Ps 16:5, 8, 9-10, 11 [1]/Heb 10:11-14,
18/Mk 13:24-32
Observances for the week of November 7, 2021
Sunday: 32nd Sunday in Ordinary Time; Na!onal Voca!on
Awareness Week; Daylight Saving Time Ends
Tuesday: The Dedica!on of the Lateran Basilica
Wednesday: St. Leo the Great, Pope and Doctor of the Church
Thursday: St. Mar!n of Tours, Bishop; Veterans Day
Friday: St. Josaphat, Bishop and Martyr
Saturday: St. Frances Xavier Cabrini, Virgin
Next Sunday: 33rd Sunday in Ordinary Time

SZANUJĘ CIEBIE.
NOSZĘ DLA CIEBIE.
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EUCHARISTIC
MINISTERS

S)'  O,,(!"' / K+-/456
Each Sunday Budget
Oct 3
Oct 10
Oct 17
Oct 24

$ 5,374
$ 6,973
$ 5,480
$ 6,136

$ 7,000
E-Give
E-Give
E-Give
E-Give

$ 1,207
$ 922
$ 1,384
$ 1,084

1ST QUARTER BUDGET
1ST QUARTER COLLECTIONS

$ 119,000
$ 117,878

Give Central – On line donaZon system
accessible through our website:
www.s/homasbecketmp.org
OR text to: 847-243-6184
with the message: DONATE.
GOD BLESS YOU for your donaZons.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY.

I RESPECT YOU.
I WEAR IT FOR YOU.
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Welcome to St. Thomas Becket

32nd Sunday in Ordinary Time

PARISH MISSION
STATEMENT
SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021
4PM †DIANE TURKOWSKI
†JOSEPH LEWAND
†CARL KALAS
†BERNIECE HELMING
SUNDAY, NOVEMBER 7, 2021
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA
†ADELA I WACŁAW POPIEŁUSZKO
†EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC
†HERMENEGILDA KARAŚ
†ZMARLI Z RODZINY KASZTELEWICZ I KARAŚ
†SCOTT WOLF
†ZMARLI TRAGICZNIE
†KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA
†EDWARD MAŁYSZKO
†ZMARLI Z RODZINY MAŁYSZKO, CZARNOMYS,
LEMKIEWICZ I NAUMCZYK
†ZDZISŁAW SZCZEPAŃSKI
SPECIAL: ALFREDA LOZIA – O ZDROWIE
9AM †LYDIA ACEVEDO
†JOHN & MARY MARTINI
†CHARLENE & DON ROSE
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †LEOKADIA OLSZEWSKA
†ARTHUR KOSIBA
†ZOFIA KRÓWKA
†WŁADYSŁAW BIELAT
†ZDZISŁAW, MARIA I TADEUSZ SARAT
†BOŻENA I CZESŁAW WOLAK
†JULIA I I ALFRED RADZIK
†WIESŁAWA I WITOLD BARUK
†KRYSTYNA I FRANCISZEK HENIG
†STEFANIA, JAN I JOHN GRABEK
†TADEUSZ KUZNOWICZ
†MIECZYSŁAW SĘK
†EDWARD I STANISŁAWA KALITA
†MARIA I JAN MAGIERA
†ZMARLI Z RODZINY WIJAS, KIEŁBASA,
PAWŁOWSKI, MISIORSKI I JAWORSKI
†IRENA I HENRYK ŁASZCZ I ZMARLI Z RODZINY
†BOGDAN ROSZKOWSKI
†TERESA I BOLESŁAW ROSZKOWSKI
†BOGUSŁAWA DYSZKIEWICZ
†ZMARLI Z RODZINY GŁÓDŹ
†ANTONINA I WŁADYSŁAW WRÓBLEWSKI
†NATALIA MILAS
SPECIAL: KAMIL I MICHAŁ—DARY DUCHA ŚW
SPECIAL: JÓZEFA—POWRÓT DO POLSKI
SPECIAL: RODZINA MILAS—BOŻE BŁ
12:30PM †GERI KARWOSKI

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.

MONDAY, NOVEMBER 8, 2021
9AM FOR STB PARISHIONERS
TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021
9AM †BERNIE RICHTER
WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2021
9AM †SISTERS OF HOLY FAMILY
THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021
9AM †DONALD SMITH
†PERRY MARTINY
SPECIAL: SISTERS & ASSOCIATES OF HOLY FAMILY
FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021
9AM †SOULS IN PURGATORY
7PM †DUSZE W CZYŚĆCU
SATURDAY, NOVEMBER 13, 2021
4PM †CATHERINE HASSETT
†DIANE TURKOWSKI
†JOSEPH LEWAND
SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC
†JEFF THEISEN
†KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA
My, Paraﬁa Świętego †HELENA MAJKA
†KUNEGUNDA I STANISŁAW ŁAZARZ
Tomasza Becketa,
†MARIA, STANISŁAW I WOJCIECH ŁAZARZ
jesteśmy wspólnotą
wiernych zjednoczonych †WOJCIECH, JULIA I ANIELA MAJKA
†JÓZEF DOBEK
w Chrystusie, którzy
SPECIAL: ALFREDA LOZIA—O ZDROWIE
troszczymy się
9AM †MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
o Boże dziedzictwo
i z oddaniem głosimy 10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†KRYSTYNA, IRENA I TADEUSZ LUBELSKI
Dobrą Nowinę.
†IWONA WASILEWSKI
We wspólnym
gromadzeniu się
†ROMAN I WŁADYSŁAW MRYCZKO
i modlitwie, karmimy się SPECIAL: KAMIL I MICHAŁ—DARY DUCHA ŚW
Jego Słowem i Chlebem 12:30PM †PERRY MARTINY

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.

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.

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
Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave.
Niles
(847) 966-7302

Senior Living Above and Beyond

Assisted Living
Alzheimer’s & Dementia Care
Rehabilitation & Skilled Nursing

847.797.2700
www.dimensionslivingph.com

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

Contact Nick Derkacz
to place an ad today!
nderkacz@4LPi.com
or (800) 950-9952 x2436

JOHN W. GLUECKERT,
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

IWONA LOJKO
Broker Associate
Parishioner

Maureen P. Meersman

(847) 845-7415

Attorney At Law

ilojko@gmail.com
MOWIE PO POLSKU

Orthodontist
401 W. Prospect Ave.
Mount Prospect

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

BUYING, SELLING & INVESTING
SUBURBAN
330 E. Northwest Hwy
Mt. Prospect
www.lovelyihomes.com

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com

Mount Prospect &
North Des Plaines
Fire & Water - Cleanup & RestorationTM

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

24-Hour Emergency Service
Independently Owned & Operated

TOMASZ DUBOWSKI

847-956-1880
Mobile: 630-417-4141
jswiatek@servpro10672.com
Like it never even happened.®

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

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

Hours: Mon-Fri 9:00am to 9:00pm
Sat- Sun 8:00am to 9:00pm

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

847-253-9181

10% DISCOUNT
with this coupon

Rob Ryan - Kevin Ryan
IL LIC # PL16019 LIC # 055-012918

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

		

Serving Breakfast,
Lunch & Dinner

1440 Rand Road
Des Plaines, IL 60016
3.5% Credit Card
Convenience Fee

847-824-2778
JimmysDesPlaines.com

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

St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL.
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