December 19, 2021—4th Sunday of Advent

St. Thomas Becket

1321 North Burning Bush Lane • Mt. Prospect, IL 60056
P !"#$ P$&'( N)*+(!
847-827-9220
847-827-0370 , -

P !"#$ E-* ".:

s/homasbecket@stbmp.org

P !"#$ 5(+#"6(:

www.s/homasbecketmp.org

P !"#$ O,,";( H&)!#

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
LIVE TRANSMISSIONS
4:00pm - Saturday in English
10:45am - Sunday in Polish

CONFESSIONS
Friday: 6:15pm - 6:45pm
First Friday: 6pm - 6:45pm
Adora=on First Friday: 6-7pm
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
Business Director:
Patrick Reynolds: preynolds@stbmp.org
Oﬃce Manager/Bulle=n Editor:
Liz Mika: (847) 827-9220
emika@stbmp.org

Faith Forma=on Coordinator:
Renata Sosin: rsosin@stbmp.org
Music Director (English):
Paula Kowalkowski: (847) 298-5450
pkowalkowski@stbmp.org
Music Director (Polish):
Adam Wojcik
Maintenance:
Jan Kalita
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Welcome to St. Thomas Becket

Dear Sisters and Brothers in Christ,

4th Sunday in Advent

Christmas 2021

We joyfully celebrate the birth of the Lord. As we do so, we are also very much aware the challenges
that we face—moving beyond the pandemic, building social peace in our society, and ﬁnding economic
stability in uncertain "mes. In all of this, we reaﬃrm our faith that Jesus truly is Emmanuel, God-with-us.
He accompanies us and walks with us. And that gives us great conﬁdence and sure hope.
This year, Pope Francis has called the en"re Church to reﬂect on synodality, a word that means “being
on the road together,” as we make our life journey. We believe that Jesus is on the road with us. And
our faith also leads us to commit ourselves to be on the road with each other. In this season, we take
inspira"on from the Christmas gospel stories of Mary and Joseph journeying on the road together to
Bethlehem and the Magi on the road together to ﬁnd Jesus.
I pray that, accompanied by the Lord, we may learn to be sources of encouragement for each other on
the journey. During this holy season, I will bring you, your loved ones, and your special inten"ons to the
altar. As I pray for you, I also ask you to pray for me, so that together all of us may ﬁnd renewal in the
Lord.
God bless you and keep you, Sincerely yours in Christ,
Archbishop of Chicago

Boże Narodzenie 2021
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Z radością świętujemy narodziny Pana. Czyniąc to, jesteśmy również świadomi stojących przed nami
wyzwań - wyjścia z pandemii, budowania pokoju społecznego w naszym społeczeństwie oraz znalezienia
stabilności ekonomicznej w niepewnych czasach. W tym wszystkim potwierdzamy naszą wiarę, że Jezus
naprawdę jest Emmanuelem, Bogiem z nami. On nam towarzyszy i kroczy z nami. Daje nam to wielką
ufność i nadzieję.
W bieżącym roku Papież Franciszek wezwał cały Kościół do reﬂeksji nad synodalnością— “podążanie
razem” na drodze życia. Wierzymy, że Jezus jest z nami w drodze. Nasza wiara prowadzi
nas również do zaangażowania się w bycie w drodze razem z innymi. W tym świętym
czasie, czerpiemy inspirację z ewangelicznych opowieści o Maryi i Józeﬁe
podążających razem do Betlejem oraz o Magach, którzy razem wyruszyli w
drogę, aby odnaleźć Jezusa.

i

Modlę się, abyśmy w towarzystwie Pana nauczyli się być dla siebie
Nawzajem źródłem zachęty w tej drodze. W tym świętym czasie, będę
modlił się przy ołtarzu za Was, Waszych bliskich i w Waszych szczególnych
intencjach. Proszę Was również o modlitwę za mnie, abyśmy wszyscy
razem zostali odnowieni w Panu.
Niech Bóg Wam błogosławi i niech Was strzeże,
Szczerze Wam oddany w Chrystusie, Arcybiskup Chicago
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St. Thomas Becket Parish Christmas Schedule 2021
Friday, December 24—Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia
Carols 15 min before each Mass / Kolędy 15 min przed każdą Mszą Św. / 11:45pm—Zespół Górali
4:00 P.M. & 10:00 P.M. [English] - 12:00 A.M. [Polish]
Saturday, December 25—Christmas Day / Boże Narodzenie
9:00 A.M. [English] - 7:30 A.M. & 10:45 A.M. [Polish]
4:00 P.M. [English] Vigil Mass for Holy Family
Sunday, December 26—Holy Family / Rodziny Świętej
9:00 A.M. & 12:30 P.M. [English] - 7:30 A.M. & 10:45 A.M. [Polish]
Monday, December 27—St. John, the Apostle and Evangelist / Św. Jana
9:00 A.M. [English] - 7:00 P.M. [Polish]
Friday, December 31—Mary, Mother of God / Św. Bożej Rodzicielki Maryi
9:00 A.M. & 4:00 P.M. [English] - 7:00 P.M. [Polish]
Saturday, January 1
9:00 A.M. [English] - 7:30 A.M. & 10:45 A.M. [Polish]
4:00 P.M. [English] Vigil Mass for Epiphany
Sunday, January 2—Epiphany / Objawienie Pańskie
9:00 A.M. & 12:30 P.M. [English] - 7:30 A.M. & 10:45 A.M. [Polish]
Times in BOLD will be transmi%ed live—Msze zaznaczone WYRAŹNIEJ będą transmitowane na żywo

Christmas Flowers Collec=on

Second collec=on this weekend will be for Christmas ﬂowers to beau=fy our worship space
during the Christmas season. Dona=ons can be dropped oﬀ any=me at the parish oﬃce
or the designated boxes in church un=l December 18th. You can donate to this
collec=on in memory of a loved one. Names of the deceased and contributors will be
published in our bulle=n at a later =me. God Bless.
Druga kolekta w ten weekend przeznaczona będzie na kwiaty wnoszące nastrój świąteczny
Bożonarodzeniowy w naszym kościele. Donacje można składać do poznaczonych skrzynek
w kościele lub do biura paraﬁalnego do 18-go grudnia.
Oﬁary można składać ku pamięci naszych bliskich zmarłych. Nazwiska zmarłych i
oﬁarodawców będą wymienione w naszym biuletynie. Bóg Zapłać.
In Memory :__________________________________________________________
Ku pmięci:
Requested By:________________________________________________________
Oﬁarodawca:
Suggested Oﬀering / $20_____ $10_____ Other/inna____
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4th Sunday in Advent

SPECIAL BLESSING FOR THOSE PREPARING FOR CHILDBIRTH
During ALL Masses this weekend we will have a special
blessing for individuals or couples who are preparing for childbirth, those who want
to become parents, or those who wish healing from the sadness and loss of unfulﬁlled
pregnancies. We invite both individuals and couples in any of the above situa"ons to
come for this beau"ful blessing. Please join us.

Specjalne Błogosławieństwo Dla Oczekujących Dziecka

W ten weekend będziemy mieć specjalne błogosławieństwo dla oczekujących dziecka, tych którzy pragną
zostać rodzicami i dla tych, którzy cierpią z powodu poronienia. Zapraszamy osoby indywidualne i pary do
uczestnictwa w tym pięknym błogosławieństwie podczas wszystkich Mszy Św.

AFTERNOON WITH CAROLING AND HOSPITALITY

All are invited to a concert of Christmas carols in Polish and English
performed by children and youth from the MUSIC STUDIO BY ELIZA DEC
SUNDAY, JANUARY 9TH AT 3PM
A'er the concert there will be a light meal in the parish hall. In order for us to
be adequately prepared, please sign up on the list in the church lobby, call
the parish oﬃce: 847-827-9220 or email Liz: emika@stbmp.org. A free will
oﬀering will be much appreciated.

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

OPŁATEK Z KONCERTEM

Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w jęz. polskim i angielskim
w wykonaniu dzieci i młodzieży z zespołu MUSIC STUDIO BY ELIZA DEC
NIEDZIELA, 9 STYCZEŃ O GODZ. 3PM
Po koncercie będzie lekki
posiłek w sali paraﬁalnej.
Abyśmy byli odpowiednio
przygotowani, prosimy o
zapisanie swojej obecności
na liście w przedsionku
kościoła lub zgłoszenie ilości
osób do biura paraﬁalnego:
847-827-9220 lub email do
Elżbiety: emika@stbmp.org.
Wolne datki za wspaniałe
popołudnie kończące okres
Bożego Narodzenia
będą mile widziane.
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THE FOURTH SUNDAY OF ADVENT GIVES US ONE MORE WEEK...
~ to pa/ently wait. Wai-ng is one thing – to wait pa-ently is quite another! Very o6en, like
children, we want what we want NOW! With the shipping crisis going on, we may ﬁnd we have
to wait longer for things or not ﬁnd them on store shelves at all! How has this Advent given you
new perspec-ves on wai-ng?
~to consider what this Advent has meant in your life. What gi6s has this Season oﬀered for
your body, your mind and your spirit? and
~to become increasingly aware that the God who created you loves you uncondi-onally and
wants to have a rela-onship with you! Jesus, the God Incarnate, is ready to be birthed in new ways in you – and in
your life!
Perhaps you can pray this beau-ful prayer (adapted from Cardinal John Newman) as you pa-ently wait for
Christmas:
Emmanuel,
You are the Everlas-ng Light.
Help me to bring your love everywhere I go.
Penetrate and possess my whole being so fully this Advent
that all my life will be a radiance of you.
Shine through me and be so in me
that everyone I come in contact with today
may feel your presence in my spirit.
Let them look and see, not just me,
But you, Light of all Lights, shining through me. Amen.
Wishing you and your families/friends a Blessed Christmas ~Wesołych Świąt~ Paula Kowalkowski
******************************
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU DAJE NAM JESZCZE JEDEN TYDZIEŃ...
~ aby czekać. Czekanie a cierpliwe czekanie to coś zupełnie innego! Bardzo często, jak dzieci, chcemy tego co
chcemy i to już TERAZ! W obliczu trwającego kryzysu wysyłkowego może się okazać, że będziemy musieli dłużej
czekać na rzeczy lub w ogóle nie znajdziemy ich na półkach w sklepie! W jaki sposób ten Adwent dał nam nowe
spojrzenie na czekanie?
~aby zastanowić się, co ten Adwent oznacza w naszym życiu. Jakie dary ten czas oﬁarował dla naszego ciała,
umysłu i ducha? i
~aby stawać się coraz bardziej świadomym tego, że Bóg, który nas stworzył, kocha nas bezwarunkowo i pragnie
mieć z nami relacje! Jezus, Bóg Wcielony, jest gotowy by narodzić się w nowy sposób w nas - i w naszym życiu!
Może pomodlisz się tą piękną modlitwą (zaadaptowaną od kardynała Johna Newmana) podczas cierpliwego
czekania na Boże Narodzenie:
Emmanuel,
Ty jesteś wieczną światłością.
Pomóż mi nieść Twoją miłość wszędzie tam, gdzie idę.
W tym Adwencie przeniknij i posiądź całą moją istotę tak całkowicie
że całe moje życie będzie promieniowało Tobą.
Prześwieć przeze mnie i bądź we mnie tak bardzo aby każdy,
z kim się dziś zetknę, mógł odczuć Twoją obecność w moim duchu.
Niech patrzą i widzą, nie tylko mnie, ale Ciebie,
Światłość wszystkich Światłości, świecącego przeze mnie. Amen.
Życząc Wam, Waszym rodzinom i przyjaciołom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia~~Paula Kowalkowski
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4th Sunday in Advent

DLACZEGO ŚWIĘCIMY WINO NA ŚW. JANA?
Odpowiedź na to pytanie trzeba zacząć od tego,
że wino jest bardzo ważne w historii chrześcijaństwa.
O tej ważności świadczy, chociażby, historia wesela w Kanie
Galilejskiej. Właśnie tam Pan Jezus dokonuje pierwszego cudu –
przemiany wody w wino. Dzięki temu goście weselni mogli jeszcze
dłużej i huczniej się pobawić.
Już w Starym Testamencie czytamy, iż Bóg powierzył troskę o
winnicy człowiekowi, bo owoce krzewów winnych radują serce,
pozwalają też zapomnieć o trudzie i zmęczeniu. Biblia wspomina o
winie aż 450 razy.
Każdego roku w liturgiczne wspomnienie Św. Jana Apostoła, które przypada 27 grudnia, w naszych
kościołach praktykowany jest zwyczaj święcenia wina. W tym dniu każdy wierny, który przyniesie do kościoła
wino, może je poświęcić.
Pobłogosławiony trunek ma zachować ludzi od pragnienia, zachować zdrowie i chronić przed
zatruciami. Również poświęcone wino jest symbolem miłości, a jego spożycie uwalnia nas od trucizny zła i
nienawiści oraz pomaga w szerzeniu wzajemnego zrozumienia i życzliwości.
Tradycja poświęcenia wina wzięła swój początek od Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Istnieje kilka
legend, które mówią o tym zwyczaju. Jedna z nich, pochodząca z VI wieku, podaje, iż Św. Jan, pielgrzymując
po kontynencie azjatyckim spotkał na swojej drodze kapłana Aristodemusa ze świątyni Diany w Efezie. Ów
kapłan miał poddać Jana próbie zatrutego wina – jeśli Jan przeżyje po spożyciu trucizny, to Aristodemus
przyjmie chrześcijaństwo. Tej samej próbie poddano także dwóch skazańców, którzy – jak nie trudno się
domyślić – po wypiciu zatrutego wina zmarli.
Święty Jan, zanim podniósł kielich z winem do ust, pobłogosławił je i w ten sposób uwolnił je od
trucizny. To jednak nie wystarczyło kapłanowi Diany, dlatego domagał się innego cudu. W związku z tym
Św. Jan przywrócił życie dwóm otrutym skazańcom. Po takiej sile argumentów, Aristodemusowi nie
pozostało nic innego, jak tylko przyjąć chrześcijaństwo.
Zwyczaj poświęcenia wina pojawił się Kościele już w XIII wieku. Jednak musimy pamiętać, że to wino
święci się nie po to, by się im upijać, a potem hałasować, a przy tym tłumacząc się, że Kościół na to pozwala,
a jeszcze więcej – popiera. W całym tym obrzędzie chodzi o to, by to wino, które poświęcimy, a później
będziemy spożywali, było znakiem Bożego błogosławieństwa, które całym sercem przyjmujemy.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO PRZYNIESIENIA WŁASNEGO WINA DO POŚWIECENIA: PONIEDZIAŁEK,
27 GRUDZIEŃ—MSZA ŚW. W JĘZ. ANGIELSKIM O GODZ. 9AM—W JĘZ. POLSKIM O GODZ. 7PM.

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ

Czy kiedykolwiek chciałeś, aby Bóg wkroczył i naprawił to wszystko, co jest złe na świecie? W końcu, jak długo
to wszystko może jeszcze trwać? W życiu jest tak wiele nierówności. Polityczne, ekonomiczne i środowiskowe
systemy naszego świata nie zawsze służą najlepszym interesom ludzi. Codziennie czytamy historie o
niesprawiedliwości, lekceważeniu ludzkiego życia, chciwości, bólu serca, o ludziach skrzywdzonych i
pozbawionych praw. Ludzie wciąż głodują i często nie ma szacunku dla ludzkiego życia. To nie jest tak, jak
Bóg chciał, aby było. Zdając sobie sprawę z tego, że większość tych problemów spowodowaliśmy sami,
szukamy u Boga odpowiedzi i drogi wyjścia z trudności, które sami stworzyliśmy. Branie odpowiedzialności za
nasze czyny nie przychodzi nam łatwo. Nie dostrzegamy jednak tego, że Bóg już wysłał odpowiedź w osobie
Jezusa Chrystusa. Bóg naprawił nasz problem! Maryja musiała odłożyć swoje potrzeby na bok, aby Syn
Sprawiedliwości mógł przyjść na świat. My musimy zrobić to samo. Tylko wierząc, słuchając i działając w
oparciu o to, co Bóg powiedział, możemy osiągnąć prawdziwy pokój, a Boża wola stać się znana. @LPi
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WHY DO WE BLESS WINE ON ST. JOHN, THE APOSTLE AND EVANGELIST?

The answer to this ques"on must begin with the fact that
wine is very important in the history of Chris"anity. This importance
is evidenced, for example, by the story of the wedding in Cana. It is
there that Jesus performs the ﬁrst miracle - the transforma"on of
water into wine. Thanks to this, the wedding guests could enjoy
themselves even longer and more lavishly.
Already in the Old Testament we read that God entrusted
the care of the vineyard to man, because the fruit of the vine
rejoices the heart and allows us to forget about toil and weariness.
The Bible men"ons wine as many as 450 "mes.
Every year on the liturgical feast of St. John the Apostle,
which falls on December 27, the custom of blessing wine is
prac"ced in our churches. On that day every believer who brings
wine to church may get it blessed.
The blessed beverage is supposed to keep people from thirst, preserve health and protect from
poisoning. The blessed wine is also a symbol of love, and its consump"on frees us from the poison of evil and
hatred and helps to spread mutual understanding and kindness.
The tradi"on of consecra"ng wine takes its origin from St. John the Apostle and Evangelist. There are
several legends that tell of this custom. The tradi"on of the consecra"on of wine began with St. John the
Apostle and Evangelist, and there are several legends that tell of this custom, including one from the sixth
century, in which St. John, on his pilgrimage through Asia, met the priest Aristodemus of the temple of Diana
in Ephesus. This priest was to subject John to a test of poisoned wine - if he survived a'er consuming the
poison, Aristodemus would accept Chris"anity. The same test was also given to two condemned men who,
as you can guess, died a'er drinking the poisoned wine.
Saint John, before raising the cup with the wine to his lips, blessed it and thus freed it from the
poison. However, this was not enough for the priest of Diana, so he demanded another miracle. Accordingly,
St. John restored the lives of the two poisoned convicts. A'er such strength of argument, Aristodemus had
nothing le' but to repent.
The custom of consecra"ng wine appeared in the Church as early as the 13th century. However, we
must remember that this wine is blessed not to get drunk and then make noise while explaining that the
Church allows it and even more - supports it. The whole point of this rite is that this wine, which we bless
and then consume, is a sign of God's blessing, which we wholeheartedly embrace.
WE INVITE ALL TO BRING YOUR WINE TO BE BLESSED ON MONDAY, DECEMBER 27TH:
MASS IN ENGLISH AT 9AM AND IN POLISH AT AT 7PM.

LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK

Did you ever ﬁnd yourself wishing that God would just step in and ﬁx all that is wrong with the world? A'er all,
how much longer can all of this go on? There is so much inequity in life. Our world’s poli"cal, economic, and
environmental systems do not always serve the best interests of people. We read stories about injus"ce,
disregard for human life, greed, heartache, and people being hurt and deprived every day. People are s"ll
starving and there is o'en li%le regard for human life. This is not the way God intended it to be. Realizing that we
have caused most of these problems ourselves, we look to God for an answer and a way out of the diﬃcul"es we
have created. Taking responsibility for our ac"ons is not something that comes easily. What we fail to see is that
God has already sent the answer in the person of Jesus Christ. God did ﬁx our problem! Mary had to set her
needs aside in order for the Son of Jus"ce to come into the world. We need to do the same. It is only by believing
in, listening to, and ac"ng upon what God has spoken that true peace will ever come to be, and God’s ﬁx be made
known. ©Lpi
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Dear Parishioners,
In September of 2016 our parish began the 5 year long Capital Campaign TO TEACH WHO CHRIST IS. Each
parish was to allocate the collected funds towards major improvement in the parish. We, at St. Thomas
Becket, have opted to renovate the inside of the church to its original layout, increasing the sea"ng capacity
with new pews, and replacing the carpet to "led ﬂoor, new altar, ambo, tabernacle stand, ligh"ng, projec"on
and sound systems.
The parish’s assigned goal was to collect $615,000 to be divided:
60 % for the parish—$369,000 and 40 % for the Archdiocese of Chicago—$246,000.
Pledges made - 265

Below is the campaign report as of November 15, 2021:
Pledged amount - $657,938
Pledges fullﬁled - $581,896

Collected thru 11-15-2021
Special Gi's for Renova"ons
Total

$349,138 that is 95% of our goal of $369,000
$ 40,000
$389,138

Expenditures of Church Renova"on and updates
$433,000
Remaining funds to cover the renova"ons were taken from our Building Fund.
I’m extremely grateful to each and every person and family who made AND fulﬁlled their pledge. I realize
that with the pandemic, many families have struggled and are s"ll struggling, but yet persist and unceasingly
support our parish. May God shower you and your families abundantly with His blessings for your generosity.
Fr. Chris
***********************************************

Drodzy Paraﬁanie,
We wrześniu 2016 roku nasza paraﬁa rozpoczęła 5-letnią kampanię UCZYĆ KIM JEST CHRYSTUS. Każda
paraﬁa miała za zadanie przeznaczyć zebrane fundusze na ulepszenia w paraﬁi. W naszej paraﬁi
zdecydowaliśmy na renowację wnętrza kościoła do jego pierwotnego układu, zwiększając tym ilość
siedzących miejsc. Wymieniony został dywan na kafelki, zainstalowane nowe ławki, nowy ołtarz, ambona,
stojak na tabernakulum, nowe oświetlenie, nowy system wyświetlania i nagłośnienia.
Suma wyznaczona dla naszej paraﬁi = $615,000 do podziału:
60 % dla paraﬁi = $369,000 i 40 % dla Archidiecezji Chicago = $246,000.
Poniżej jest raport z kampanii na dzień 15-go listopada 2021 roku:
Ilość zobowiązań - 265
Suma zobowiązań - $657,938
Suma zpłaconych zobowiązań - $581,896
Z dniem 15-go listopada 2021,
paraﬁa otrzymała
Specjalne oﬁary na renowacje
Razem

$349,138 co stanowi 95% z $369,000
$ 40,000
$389,138

Wydatki na renowację i modernizację kościoła
$433,000
Reszta kosztów została pokryta z naszego konta na Utrzymanie Budynków.
Jestem niezmiernie wdzięczny każdej osobie i rodzinie, która złożyła i wypełniła swoje zobowiązanie. Zdaję
sobie sprawę, że w związku z obecną pandemią, wiele rodzin borykało się i nadal boryka się ﬁnansowo,
ale mimo to wytrwale i nieustannie wspieracie naszą paraﬁę. Niech Bóg obﬁcie obdarzy Was i Wasze rodziny
swoim błogosławieństwem za wszelką hojność. Ks. Krzysztof
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THIS QR READER
ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO
OUR SECURE
ON-LINE
DONATION
SYSTEM—THANK YOU!

TABERNACLE
LAMP
for the week of
December 19th
is oﬀered in the
inten=on of:

†CHARLENE &
DON ROSE
Oﬀering made by daughter—
Gail McGeever.

SZANUJĘ CIEBIE.
NOSZĘ DLA CIEBIE.
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MINISTRY SCHEDULE FOR DEC 24-25-26
MASS TIME

PRESIDER

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

Dec 24
4:00pm

Rev. Chris K

Daisy K

Daisy K

Dec 24
10:00pm

Rev. Chris K

Sco/ S

Liz M

Dec 24
12:00am

Rev. Chris K

Dariusz B

Chris=ne K
Małgorzata P

Dec 25
7:30am

Rev. Antoni B

Marek M

Piotr J
___________

Dec 25
9:00am

Rev. John R

Kathy S

Kathy S

Dec 25
10:45am

Rev. Chris K

Dec 25
4:00pm

Rev. Chris K

Dec 26
7:30am

Rev. Chris K

Dec 26
9:00am

Rev. Chris K

Brian G

Dec 26
10:45am

Rev. Robert P

Dec 26
12:30pm

Rev. Robert P

LEKTOR I SZAFARZE
PROSIMY O ZAPISANIE SIĘ
Lee M
Lee M

LEKTOR I SZAFARZE
PROSIMY O ZAPISANIE SIĘ
Gail L

Gail L

LEKTOR I SZAFARZE
PROSIMY O ZAPISANIE SIĘ
John K

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

4th Sunday in Advent

PARISH MISSION
STATEMENT
SATURDAY, DECEMBER 18, 2021
4PM †DIANE TURKOWSKI †GREG KLECZYNSKI
†JOSEPH LEWAND
†FRANK CAPASSO
SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC
†TADEUSZ DUDA
†KS. ANTHONY PANTYRA †TOMASZ BOROWIEC
†ZENON I STANISŁAW BOROWIEC
†CZESŁAW MYRDA
†IRENA BODZON
†MARIA I ANTONI KOCZWARA
†STEFAN RÓG
SPECIAL: ANNA MYRDA — O ZDROWIE
SPECIAL: WERONIKA TOPORKIEWICZ —
18 URODZINY
9AM †CHARLENE & DON ROSE
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
SPECIAL: MARDOSZ & URBANOWICZ FAMILIES —
BLESSINGS
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†ZMARLI Z RODZINY KOGUT
12:30PM †WALTER L KOLBUS
MONDAY, DECEMBER 20 , 2021
9AM SPECIAL: STB PARISHIONERS
TUESDAY, DECEMBER 21, 2021
9AM †MARY WATKINS
WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2021
9AM †JAMES KOWALKOWSKI
†VERA CAMPOBASSO
†SISTERS FROM HOLY FAMILY
SPECIAL: BARBARA—BLESSINGS FOR SAFE TRIP
THURSDAY, DECEMBER 23, 2021
9AM †DONALD SMITH
†MARY MC IL HENRY
SPECIAL: BARBARA—BLESSINGS FOR SAFE TRIP
FRIDAY, DECEMBER 24, 2021—CHRISTMAS EVE
4PM †DIANE TURKOWSKI
†JOAN HILL
†BLANCH & JOHN MCGRATH †JOSEPH LEWAND
10PM SPECIAL: WIKTORIA – 21 BIRTHDAY
SPECIAL: MIKA FAMILY — BLESSINGS
12AM †KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA
†KAMIL JACKOWSKI
†SŁAWOMIR I ALEKSANDER JANUSZKO
†NICHOLAS DEMBOWSKI
†ZMARLI Z RODZINY TRACIAK I SADOWSKI
†ELŻBIETA SZTELMA
†ANDRZEJ WORWA
†ZMARLI Z RODZINY MARCHEWKA, SZTELMA,
WORWA I KOWALSKI
SPECIAL: EWA—O ZDROWIE
SPECIAL: HELENA TRACIAK—URODZINY
Due to early bulle=n deadlines—above inten=ons
are as of December 10.
********************
Z uwagi na dużo wcześniejsze terminy
drukowania biuletynów—wymienione intencje
zostały zamówione do 10-go grudnia.

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.

SATURDAY, DECEMBER 25, 2021 –
CHRISTMAS
7:30AM †EDWARDA I EDWARD MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC
†JÓZEF KARDAŚ
†JEFF THEISEN
†TADEUSZ DUDA
9AM †ANN & SAM PACENTI
†KATHY KEANE
†DECEASED FROM PAWLAK, BUREK & KRAUS
FAMILIES
†ROBERT REISNER SR.
†SOPHIA & ARTHUR REISNER
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†RAFAŁ BŁOŃSKI
†KAROLINA BŁACHANIEC
4PM HOLY FAMILY—VIGIL
SPECIAL: STB PARISHIONERS
SUNDAY, DECEMBER 26, 2021—HOLY FAMILY
7:30AM †JÓZEF DOBEK
†KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA
†MAREK MYŚLIWIEC
†SŁAWOMIR JANUSZKO
†EUGENIUSZ STAWCZYK
9AM †MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †RAFAŁ BŁOŃSKI
†ARTHUR KOSIBA
†Z RODZINY TYNKIEWICZ I RADZIEMSKI
†ZMARLI Z RODZINY KOGUT
†EUGENIA CHOLEWA
†WŁADYSŁAW MIKA
12:30PM †ROGER GLANTON
†KRZYSZTOF DUDZINSKI
†ZDZISŁAW & JÓZEFA GOLEC
†LESZEK I STEFANIA KONIECZNY
†ADAM KULIG
SPECIAL: JOLANTA – HEALTH
2PM WEDDING: MAREK ROWICKI &
DOROTA LORKIEWICZ

PARISH OFFICE WILL BE CLOSED:
December 24 & 25 & 26
BIURO PARAFIALNE BĘDZIE NIECZYNNE:
grudzień 24—25—26

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

Your loved ones care
is our business!
(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy
Mount Prospect, IL 60056

(224) 425-0922

MOWIE PO POLSKU

Orthodontist
401 W. Prospect Ave.
Mount Prospect

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.

A 4C 01-0271

