January 16, 2022—2nd Sunday in Ordinary Time
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Monday - Friday
8:00am - 1:00pm
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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

2nd Sunday in Ordinary Time

Have you taken down your Christmas trees and decora"ons? Are the boxes and ribbons and
wrappings recycled, saved or long gone? Have you ﬁnished the cookies and candies? Not so
fast, because THE REAL WORK OF CHRISTMAS IS JUST BEGINNING!!
On Epiphany, Father Paul from St. Clement’s Parish reminded us at the end of Mass that our
work as Chris"ans begins when we walk out of the church doors. He said that ‘people will be
watching us and expec"ng certain kinds of behavior’ BECAUSE we are Chris"ans. In other words, make sure
that your beliefs and your ac"ons coincide.
In St. Paul’s First Le%er to the Corinthians, he describes gi's we have been given from the Spirit. These
are unique to every one of us and we are called to use these gi's to build the Kingdom Jesus taught and
preached about. The Gospel so beau"fully depicts Jesus’ ﬁrst miracle – Jesus, at the beginning of his
ministry. There was a need at the wedding at Cana and Jesus met that need. We are called to ﬁll in gaps, to
make the road less crooked, to lend a hand – whenever and wherever we can BECAUSE we are Chris"ans.
This inspira"onal poem by African-American theologian, educator and civil rights leader, Howard Thurman,
says it best:
The Work of Christmas
When the song of the angels is s"lled,
when the star in the sky is gone,
when the kings and princes are home,
when the shepherds are back with their ﬂocks,
the work of Christmas begins:
to ﬁnd the lost, to heal the broken,
to feed the hungry, to release the prisoner,
to rebuild the na"ons, to bring peace among the people,
to make music in the heart.

A blessed, healthy and joy-ﬁlled New Year to all ~ Paula
****************************************
Czy zdjęte są już świąteczne dekoracje i choinki? Czy skończone są już ciasteczka i cukierki? Nie tak
szybko, bo PRAWDZIWA ŚWIĄTECZNA PRACA dopiero się zaczyna!!!
W święto Trzech Króli ks. Paweł z paraﬁi Św. Klemensa przypomniał na koniec Mszy, że nasza praca jako
chrześcijan zaczyna się gdy wychodzimy z kościoła. Powiedział, że "ludzie będą nas obserwować i oczekiwać
pewnych zachowań" PONIEWAŻ jesteśmy chrześcijanami. Innymi słowy, musimy upewnić się, że nasze
przekonania i nasze dzieła są zbieżne.
Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryn0an opisuje dary, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Są one
unikalne dla każdego z nas i jesteśmy powołani do używania tych darów, aby budować Królestwo, o którym
nauczał i głosił Jezus. Ewangelia tak pięknie przedstawia pierwszy cud Jezusa - Jezusa na początku Jego
posługi. Na weselu w Kanie Galilejskiej była potrzeba i Jezus ją zaspokoił. Jesteśmy wezwani, by wypełniać
luki, by czynić drogę mniej krzywą, by podawać pomocną dłoń - kiedykolwiek i gdziekolwiek możemy,
ponieważ jesteśmy chrześcijanami. Ten inspirujący wiersz afroamerykańskiego teologa, pedagoga i lidera
praw obywatelskich, Howarda Thurmana, mówi o tym najlepiej:
Dzieło Bożego Narodzenia
Kiedy ucichnie pieśń aniołów, kiedy gwiazdy na niebie zgasną, kiedy królowie i książęta są już w domu,
kiedy pasterze wrócili ze swoimi stadami, zaczyna się dzieło Bożego Narodzenia:
odnaleźć zagubionych, uzdrawiać złamanych, nakarmić głodnych, uwolnić więźniów,
odbudować narody, przynieść pokój między ludźmi, tworzyć muzykę w sercu.
Błogosławionego, zdrowego i pełnego radości Nowego Roku dla wszystkich ~ Paula
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK

Rela"onships are hard to clarify. Determining whether people in our lives are simply acquaintances
and associates or a deeper level of friend is a journey that takes "me. Iden"fying and celebra"ng
those people who really care about us is a lifelong adventure that involves both moments of intense
ela"on and heartache. Some rela"onships are more easily deﬁnable than others. Two people who
are in love must decide whether the love they share has the freedom and depth necessary for
lifelong commitments. Other rela"onships may look like friendship but may harbor grave
dysfunc"on and toxicity. Discernment is needed on all fronts. Our rela"onship with God also needs
deﬁni"on and discernment. God has taken crea"on as His spouse and human beings as His children.
God delights in us and all that He has made. The wedding feast at Cana demonstrates God’s
investment in all of this, especially our happiness. Life is a "me for celebra"on and great rejoicing!
©Lpi
CATHOLIC TRIVIA – What are the seven gi's of the Holy Spirit?
Answer: For"tude, wisdom, understanding, counsel, knowledge, piety, and fear of the Lord.

****************************
ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ

Relacje są trudne do wyjaśnienia. Określenie, czy ludzie w naszym życiu są po prostu znajomymi i
współpracownikami, czy też głębszym poziomem przyjaciela, jest podróżą, która wymaga czasu.
Identyﬁkowanie i celebrowanie tych ludzi, którym naprawdę na nas zależy, jest przygodą na całe
życie, która obejmuje zarówno momenty silnego uniesienia, jak i bólu serca. Niektóre związki są
łatwiejsze do zdeﬁniowania niż inne. Dwoje ludzi, którzy się kochają, musi zdecydować, czy miłość,
którą dzielą, ma w sobie wolność i głębię niezbędną do zaangażowania się na całe życie. Inne związki
mogą wyglądać jak przyjaźń, ale mogą kryć w sobie poważną dysfunkcję i toksyczność. Rozeznanie
jest potrzebne na wszystkich frontach. Nasza relacja z Bogiem również wymaga określenia i
rozeznania. Bóg wziął stworzenie za swojego małżonka, a ludzi za swoje dzieci. Bóg zachwyca się
nami i wszystkim, co stworzył. Uczta weselna w Kanie Galilejskiej ukazuje Bożą inwestycję w to
wszystko, a zwłaszcza w nasze szczęście. Życie jest czasem świętowania i wielkiej radości! ©Lpi
KATOLICKIE CIEKAWOSTKI - Jakie jest siedem darów Ducha Świętego?
Odpowiedź: Męstwo, mądrość, zrozumienie, rada, wiedza, pobożność i bojaźń Boża.
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In the Catholic Church in the United States, January 22nd is designated as a par"cular day of prayer and
penance, called the “Day of Prayer for the Legal Protec=on of Unborn Children.” As Catholics, we are called
to observe this day through the peniten"al prac"ces of prayer, fas"ng, and/or giving alms.

9 D%&' ()* L+(,—January 19 – January 27, 2022

Pray one Our Father, 3 Hail Marys, and one Glory Be each day with the daily inten.ons listed on page #5.
The full novena, including daily suggested ac.ons and addi.onal informa.on can be found at
www.9daysforlife.com.

PRAYER FOR THE DEFENSE OF LIFE

O Mary, bright dawn of the new world,
Mother of the living, to you do we entrust the cause of life
Look down, O Mother,
upon the vast numbers of babies not allowed to be born,
of the poor whose lives are made diﬃcult,
of men and women who are vic0ms of brutal violence,
of the elderly and the sick killed by indiﬀerence
or out of misguided mercy.
Grant that all who believe in your Son
may proclaim the Gospel of life
with honesty and love to the people of our 0me.
Obtain for them the grace to accept
that Gospel as a gi4 ever new,
the joy of celebra0ng it with gra0tude throughout their lives
and the courage to bear witness to it resolutely,
in order to build, together with all people of good will,
the civiliza0on of truth and love,
to the praise and glory of God, the Creator and lover of life.
John Paul II— Encyclical Evangelium vitae

Abor=ons worldwide this year (Jan 1-12 as of 10am): 1,335,207

according to data on abor"ons displayed on the Worldometer's counter. This is based on the latest sta"s"cs
on worldwide abor"ons published by the World Health Organiza"on (WHO).
According to WHO, every year in the world there are an es=mated 40-50 million abor=ons.
This corresponds to approximately 125,000 abor=ons per day.
In the USA, where nearly half of pregnancies are unintended,
and 4 in 10 of these are terminated by abor"on, there are over 3,000 abor=ons per day.
Twenty-two percent of all pregnancies in the USA (excluding miscarriages) end in abor"on.
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Niech zakończy się tragiczna
praktyka aborcji.

Niech każda osoba cierpiąca z powodu
utraty dziecka przez aborcja znajdzie
nadzieję i uzdrowienie w Chrystusie.
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Niech wszyscy, którzy bronią życia,
znajdą siłę i odnowę w Duchu Św.

Niech wszystkie nienarodzone
dzieci będą chronione prawem i
powitane w miłości.

Niech wszyscy, którzy wspierają lub
Niech każda przyszła matka otrzyma
uczestniczą w aborcji doświadczą
współczującą opiekę i wsparcie kiedy
nawrócenia serca aby doznać i przyjąć pielęgnuje życie w swoim łonie.
bezgranicznego miłosierdzia Pana.

Niech oczekujący ojcowie z miłą
chęcią wspierają matki ich dzieci w
przyjmowaniu nowego życia.

Niech oczekujące matki wybierające
adopcję otrzymają łaskę i wsparcie
w objęciu tej kochającej opcji.

Niech przywódcy państw pracują
dla ochrony życia wszystkich ludzi,
na każdym etapie i okolicznościach.
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MÓDLMY SIĘ O OCHRONĘ ŻYCIA LUDZKIEGO

W Kościele Katolickim w Stanach Zjednoczonych, 22-gi styczeń jest wyznaczony jako szczególny dzień
modlitwy i pokuty, zwany "Dniem Modlitwy o Prawną Ochronę Nienarodzonych Dzieci".
Jako katolicy, jesteśmy wezwani do obchodzenia tego dnia poprzez pokutne praktyki modlitwy,
post i/lub dawanie jałmużny.

9 DNIOWA NOWENNA W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA
9 DNI ŻYCIA - środa, 19 stycznia - czwartek, 27 stycznia 2022 r.

Modlimy się: Ojciec Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu każdego dnia nowenny rozważając z codziennymi
intencjami wymienionymi na str #5.

MODLITWA W INTENCJI OBRONY ŻYCIA
O Maryjo, jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – oﬁary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potraﬁli otwarcie i z miłością głosić ludziom
naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze
nowego daru, radość wysławiania jej z
wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia
o niej, aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę
Boga Stwórcy, który miłuje życie.
Jan Paweł II—Encyklika Evangelium vitae
***************************************

Aborcje na całym świecie w tym roku (styczeń 1-12 do 10am!): 1,335,207

zgodnie z danymi dotyczącymi aborcji wyświetlanymi na liczniku Worldometru. Jest on oparty na
najnowszych statystykach dotyczących aborcji na świecie opublikowanych przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO). Według WHO, każdego roku na świecie dokonuje się około 40-50 milionów aborcji.
Odpowiada to około 125,000 aborcji dziennie. W USA, gdzie prawie połowa ciąż jest niezamierzona,
a cztery na dziesięć z nich są przerywane aborcją, dokonuje się ponad 3,000 aborcji dziennie.
Dwadzieścia dwa procent wszystkich ciąż w USA (bez poronień) kończy się aborcją.
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CHLEB I WINO

na tydzień 9-go stycznia oﬁarowane zostały w intencji:

†AGNIESZKA ANDRZEJUK
Oﬁara złożona przez Alicje Andrzejuk.

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

ALTAR BREAD AND WINE
OR TABERNACLE CANDLE
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
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.

HOW CAN WE PRAY FOR THE DEAD THROUGHOUT THE YEAR?
We commemorate the faithful departed on November 2nd each year. However, we can and should con"nue
to pray for the dead. Our growth in Chris"an perfec"on takes a long "me. At the "me of our death, many of
us might not be saints yet. But God, in His mercy, allows for
those who love Him to experience puriﬁca"on a'er death. Our
word for that state is Purgatory. It’s the antechamber of heaven,
so to speak. We know we’re ge`ng in the house, but we’re not
quite ready to go all the way in. There’s rain to shake oﬀ our
coats and dirt that’s clogging our shoes.
Here on earth, we can pray for the souls in Purgatory. One way
is to request that your parish oﬀer a Mass for the inten"on of a
speciﬁc loved one. We can also remember the departed in our
daily prayers. Just as we have special inten"ons for family and
friends here on earth, we can pray for those who have died. It’s
also a good act of Chris"an charity to pray for the forgo%en,
those who have no one else to pray for them. God knows who
they are! @LPi
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SAINT OF THE WEEK – ST. SEBASTIAN | JANUARY 20

Not much is known about the life of St. Sebas"an (256 – 287), except
that he was a Roman martyr whose name has been men"oned
throughout history since early 350. We see St. Sebas"an many "mes in
art, especially from iconic pain"ngs from Guido Reni, Andrea Mantegna
and Hendrick ter Brugghen. Historical scholars now agree that a spiritual
story has the beloved saint entering the Roman army because only
there could he assist Chris"an martyrs without arousing suspicion on
himself. Eventually he was found out, brought before Emperor
Diocle"an and delivered to Mauritanian archers to be shot to death.
Pierced with arrows, he was le' for dead, but managed to survive. He
recovered from his wounds but s"ll refused to leave. One day, St.
Sebas"an took up a posi"on near where the emperor was to pass. He
confronted the emperor, condemning him for his cruelty to Chris"ans.
This "me the sentence of death was carried out, and St. Sebas"an was
beaten to death with clubs. Today he is the patron saint of athletes.
©Lpi

ŚWIĘTY TYGODNIA - ŚW. SEBASTIAN | 20 STYCZNIA

Niewiele wiadomo o życiu św. Sebas"ana (256 - 287), poza tym, że był
rzymskim męczennikiem, którego imię wspominane jest w historii od
początku 350 roku. Sebas"ana widzimy wiele razy w sztuce, szczególnie
na ikonicznych obrazach Guido Reni, Andrea Mantegna i Hendrick ter
Brugghen. Badacze historii są zgodni co do tego, że duchowa historia
mówi o tym, że ukochany święty wstąpił do rzymskiej armii, ponieważ
tylko tam mógł pomagać chrześcijańskim męczennikom bez wzbudzania
podejrzeń wobec siebie. W końcu został odkryty, postawiony przed
cesarzem Dioklecjanem i wydany mauretańskim łucznikom na
rozstrzelanie. Przebity strzałami został pozostawiony na pastwę losu, ale
udało mu się przeżyć. Wyzdrowiał z ran, ale nadal nie chciał odejść.
Pewnego dnia św. Sebas"an zajął pozycję w pobliżu miejsca, przez które miał przechodzić cesarz. Stanął
przed cesarzem, potępiając go za jego okrucieństwo wobec chrześcijan. Tym razem wyrok śmierci został
wykonany, a św. Sebas"an został zatłuczony na śmierć kijami. Dziś jest on patronem sportowców. ©Lpi

JAN 17

PARISH OFFICE
WILL BE
CLOSED ON
MONDAY,
JANUARY 17TH
IN OBSERVANCE
OF MARTIN
LUTHER KING
DAY

JAN 18-25
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THIS QR READER ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO OUR SECURE
ON-LINE DONATION SYSTEM—
THANK YOU!

S)'
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Each Sunday Budget
Dec 5 $ 7,530
E-Give
Building Fund $3,101
Dec 12 $ 7,559
E-Give
Flowers
$3,392
Dec 19 $ 6,662
E-Give
Dec 26 $ 5,204
E-Give

$ 7,000
$ 1,109
$ 1,074
$ 2,054
$ 1,169

YEAR TO DATE BUDGET
YEAR TO DATE COLLECTIONS

$ 178,500
$ 187,664

Give Central – On line dona=on system
accessible through our website:
www.s/homasbecketmp.org
OR text to: 847-243-6184
with the message: DONATE.
GOD BLESS YOU—BÓG ZAPŁAĆ

SZANUJĘ CIEBIE.
NOSZĘ DLA CIEBIE.
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MINISTRY SCHEDULE FOR JAN 22/23
MASS
TIME

PRESIDER

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

4:00pm

Rev. Chris K

Mira L

Mira L

7:30am

Rev. Chris K

Anna C

Maria T
Łukasz B

9:00am

Rev. John R

Brian G

John K

10:45am Rev. Chris K

Halina W

Halina W
Chris=ne K

12:30pm Rev. Chris K

Kamila K

Kamila K

2021 DONATION STATEMENTS

Tax le%ers with your contribu"ons to the parish in 2021
will be mailed out by January 31st. These will be for
households with contribu"ons of $250 and over.
Statements for dona"ons under $250 will be issued by
request. Please call the parish oﬃce with any ques"ons:
847-827-9220. God bless you for your generosity to our
parish.
Listy z donacjami do podatków na
rok 2021 będą rozesłane do 31-go
stycznia. Rodziny z datkami $250 i
zwyż otrzymają je automatycznie,
listy za donacje poniżej $250 będą
wystawiane na żądanie, prosimy o
kontakt z biurem paraﬁalnym:
847-827-9220. Z oczywistych powodów, donacje luźnej
gotówki nie mogą być uwzględnione w sprawozdaniu,
tylko oﬁary dokonane za pomocą kopert lub przez nasz
elektroniczny program składania oﬁar. Bóg zapłać za
hojność do naszej paraﬁi.

I RESPECT YOU.
I WEAR IT FOR YOU.
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Readings for the week of January 16, 2022
Sunday:
Is 62:1-5/Ps 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10
[3]/1 Cor 12:4-11/Jn 2:1-11
Monday: 1 Sm 15:16-23/Ps 50:8-9, 16bc-17,
21 and 23/Mk 2:18-22
Tuesday: 1 Sm 16:1-13/Ps 89:20, 21-22, 27-28/
Mk 2:23-28
Wednesday:
1 Sm 17:32-33, 37, 40-51/
Ps 144:1b, 2, 9-10/Mk 3:1-6
Thursday:
1 Sm 18:6-9; 19:1-7/Ps 56:2-3,
9-10a, 10b-11, 12-13/Mk 3:7-12
Friday: 1 Sm 24:3-21/Ps 57:2, 3-4, 6 and 11/
Mk 3:13-19
Saturday:
2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 23-27/
Ps 80:2-3, 5-7/Mk 3:20-21
Next Sunday:
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10/
Ps 19:8, 9, 10, 15/1 Cor 12:12-30 or
12:12-14, 27/Lk 1:1-4; 4:14-21
Observances for the week of January 16, 2022
Sunday: 2nd Sunday in Ordinary Time
Monday: Mar"n Luther King Day;
St. Anthony, Abbot
Tuesday: Week of Prayer for Chris"an Unity
Thursday: St. Fabian, Pope and Martyr;
St. Sebas"an, Martyr
Friday: St. Agnes, Virgin and Martyr
Saturday: Day of Prayer for the Legal
Protec"on of Unborn Children
Next Sunday: 3rd Sunday in Ordinary Time;
St. Vincent, Deacon and Martyr; St. Marianne
Cope, Virgin

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.

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.

2nd Sunday in Ordinary Time

SATURDAY, JANUARY 15, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI †GREG KLECZYNSKI
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†ANGELINE CHOATE
†SCOTT LANGE
SPECIAL: STANISŁAW—HEALTH
SUNDAY, JANUARY 16, 2022
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC †JEFF THEISEN
†KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA
†MAREK MYŚLIWIEC
9AM †CHARLENE & DON ROSE
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†MARGE BARTOLUCCI
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†ALFRED I TERESA BIAŁOZOR I ZMARLI Z RODZINY
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†LEON BURAK
†MARZENNA CZEKAJ
†HELENA BIERNAT
†WALENTY I MARIA BUKOWSKA PALARZ
†ZOFIA I JÓZEF SŁUPEK
†ZBIGNIEW SŁUPEK
†PIOTR KARPIERZ
†ANNA KARPIERZ
SPECIAL: ROBERT I CHRISTINE—BOŻE BŁ
SPECIAL: STANISŁAW— O ZDROWIE
12:30PM †MARYLIN ARCHIBALD
†BERNADETTE LUPA
MONDAY, JANUARY 17, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
SPECIAL: STANISŁAW—HEALTH
TUESDAY, JANUARY 18, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
SPECIAL: STANISŁAW—HEALTH
WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
SPECIAL: STANISŁAW—HEALTH
THURSDAY, JANUARY 20, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
FRIDAY, JANUARY 21, 2022
9AM †STB PARISHIONERS
7PM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†JOSEPHINE CIELAK
SATURDAY, JANUARY 22, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†JOAN HILL
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†DONALD A SMITH
†STANISŁAW MASŁOWSKI
SUNDAY, JANUARY 23, 2022
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC †KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA
†JÓZEF SNOPKO
†EDWIN I JANINA LUTER
9AM †MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†LISETTA SCARAMELLA
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†MARZENNA CZEKAJ
12:30PM †STANISŁAW SOSIN

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 Marcia Boswell
to place an ad today!
mboswell@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2246

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
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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 Marcia Boswell
to place an ad today!
mboswell@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2246

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

Serving Breakfast,
Lunch & Dinner

10% DISCOUNT
with this coupon

1440 Rand Road
Des Plaines, IL 60016
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

