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ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ 

ŚRODA, 2-GI LUTY  
Jest to święto NIE obowiązkowe— 

Msza Św. w jęz. angielskim o godz. 9am. 
Gromnice będziemy święcić w weekend 29/30 stycznia  

podczas wszystkich Mszy Św.  
Prosimy przynieść swoje gromnice.  

Nowe gromnice, ograniczona ilość w cenie $8,  
będą dostępne przed Mszami  

w weekend 29-30 stycznia lub w ciągu tygodnia 
 w biurze parafialnym. 

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

 
THE FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD  

 CANDLEMAS DAY 
WEDNESDAY, FEBRUARY 2ND.  

It is NOT a holy day of obliga"on 
Mass will be celebrated at 9am. 

On that day we celebrate Jesus’ Presenta"on at the Temple and the Virgin Mary being purified,  
with many of the faithful bringing candles to their churches to be blessed. Therea;er (in Poland, for 
example, where they’re lit and placed in windows to ward off storms), the candles represent Jesus 
and the day of his induc"on into Judaism, and they go toward explaining the name of the holy day, 
Candlemas. Candles will be blessed during all weekend Masses on January 29/30. Please bring your 
own candles. Limited amount of new candles for $8 each, will be available before Masses on the 
weekend of January 29-30 or at the parish office during the week. 

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.   
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
People can easily lose a sense of the sacred and transcendent. When we lose a sense of God’s special 
presence, we need to be brought back. Ezra brought people back to the word of God and they realized what 
they were missing. Jesus proclaims God’s word in the synagogue with true convic"on and tells those 
gathered that he is the fulfillment of all that Isaiah taught. Even though people get lost, distracted, 
discouraged, and o;en journey down the wrong path, God’s "meless law remains. When we allow ourselves 
to truly hear God’s word and act on it, that living word slowly, over "me, changes us. It has the power to 
so;en and mold us, crea"ng within us a joyful spirit. We realize the truth in what God speaks and become 
open to God’s love. Gradually and gently God leads us back where we belong. We discover again the sacred 
character of life and the wonder of God’s power. It is no wonder that Luke addresses his remarks to 
Theophilus. It is a name that means “beloved of God,” a name that can be used by anyone who desires 
friendship with God.  ©Lpi 
 
CATHOLIC TRIVIA – Who is the patron saint of lost things? 
 

Answer: St. Anthony of Padua 
 

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

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ 
Ludzie łatwo tracą poczucie tego, co święte i transcendentne. Kiedy tracimy poczucie szczególnej obecności 
Boga, trzeba nam je przywrócić. Ezdrasz przyprowadził ludzi z powrotem do słowa Bożego, a oni zrozumieli, 
czego im brakowało. Jezus głosi słowo Boże w synagodze z prawdziwym przekonaniem i mówi zebranym, że 
jest wypełnieniem wszystkiego, czego nauczał Izajasz. Nawet jeśli ludzie się gubią, rozpraszają, zniechęcają i 
często schodzą na złą drogę, to ponadczasowe prawo Boże pozostaje. Kiedy pozwalamy sobie na prawdziwe 
słuchanie Słowa Bożego i działanie według niego, to żywe słowo powoli, z czasem, zmienia nas. Ma ono moc 
zmiękczania i kształtowania nas, tworząc w nas radosnego ducha. Uświadamiamy sobie prawdę zawartą w 
tym, co Bóg mówi i otwieramy się na Jego miłość. Stopniowo i delikatnie Bóg prowadzi nas z powrotem tam, 
gdzie jest nasze miejsce. Odkrywamy na nowo święty charakter życia i cud Bożej mocy. Nic dziwnego, że 
Łukasz kieruje swoje uwagi do Teofila. Jest to imię, które oznacza "umiłowany przez Boga", imię, które może 
być używane przez każdego, kto pragnie przyjaźni z Bogiem.  ©Lpi 
 
KATOLICKIE CIEKAWOSTKI - Kto jest patronem rzeczy zagubionych? 
 

Odpowiedź: Święty Antoni z Padwy 
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 On January 22, 1973, the United States Supreme 
Court  issued one of the most controversial rulings 
in its landmark decision in Roe v. Wade. The ruling 

states that criminalizing abor=on violates a 
woman's right to due process, meaning that a 

woman has the right to choose to terminate her 
pregnancy under limited government restric=ons.  

 
This Saturday, January 22, 2022 marks the 49th 

anniversary of Roe vs Wade. Below a homily given 
by Fr. John Roller on January 22, 2021. 

 

Today we remember with great pain, the 48th 
 -anniversary of the infamous Roe VS Wade 
 -decision of the Supreme Court of our US.  
 

By that decision,  
 -the right to abor"on  
 -for any reason  
 -was guaranteed to women.   
 

The ramifica"ons and repercussions 
  -of that fatal decision in 1973 
  -are s"ll felt today. 
With your indulgence, I thought it might be 
 -proper to share a few thoughts about this   
 -heinous na"onal and interna"onal sin.   
 

Our world of today sits in the darkness of this 
 -unconscionable and unacceptable tragedy.  
Saint Mother Theresa of Calcu=a lamented that 
 -the greatest destroyer of peace today  
  -is abor"on.  
The fact is, that we are so inundated and immersed 
in this culture of death,  
 -that we almost seem to submit to it  
  -as if it is out of our hands.  
But to take that stance, would be  
 -to deny the power of God,  
 -to choose to stay in darkness,  
 -and refuse to see the light. 
Here we are in 2021, gi;ed by God once again with 
“new beginnings”, new possibili"es, new powers.  
This means that we should... 
· Never think that a situa"on is unsolvable or  
 irreversible. 
· Never believe that the way things are  
             is the way they have to be. 
· Never put anyone in a box. 
 

 

     Why?  Because God always thinks outside the box.   
 -Nothing is impossible for God. 
  -Nothing is beyond the reach of His power. 
  -No one is above His influence,  
  -even a Supreme Court!  
We do that, too, don’t we?  We use the phrase, 
  -“There’s no hope for her.” 
   -Or, “He’s beyond help.”  
  -Or, “Don’t hold your breath about that!”   
 -Or, “Give it UP!” 
     And in so doing, 
  -we set the parameters of what God can do, 
  -the same God, of Whom Gabriel said to Mary, 
   --“Nothing is impossible for God.” 
     Therefore: Armed with the Light and the Truth  
  -Who is Christ, 

-be willing to speak up in defense of the unborn,  
  who cannot speak for themselves; 
-put the names and addresses of your Senators  
 and Representa"ves into your computers or  
 smart phones; 
 -let them know that you do not want any tax  
  dollars going to Planned Parenthood  

          -who have received 100s of millions of             
                       dollars in government grants and contracts; 

- pray for, be present to and suppor/ve of  
  -any woman you might know  
  -who is wrestling with life or death issues  
  -of her own pregnancy; 
finally, be -as vocal, -as visible, -as present  
               -and as searingly clear  
  -in sta"ng your belief  
  -in the sanc"ty and ines"mable value  
   -of all human life  
  -from concep"on to natural death. 

  

     Since 1973, we have been a people  
 -who have dwelt in the land of gloom  
 -and have walked in horrific darkness. 
     Please God! Remove the darkness  
 -from those who sit  
 -in all branches of our government:  
  -our Legislators,-our Jus"ces,-and our President. 
     Open their eyes and their hearts, that  
 -they might see,     -breathe in,     -and know  
 -the Light and the Truth that You are,  
 -and then, with reveren"al fear, 
  ...walk humbly before You, their God.   
  Amen. 



 January 23, 2022                                   Welcome to St. Thomas Becket                                    Page 5  
 22 stycznia, 1973 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 
 wydał jedno z najbardziej kontrowersyjnych orzeczeń w 
swojej przełomowej decyzji w sprawie Roe przeciwko 
Wade. Orzeczenie stwierdza, że kryminalizacja aborcji 
narusza prawo kobiety do „należytego procesu”, co 
oznacza, że kobieta ma prawo wyboru przerwania ciąży 
przy ograniczonych restrykcjach rządowych.  
 

W tą sobote, 22-go stycznia przypada 49-ta rocznica  
Roe vs Wade. Poniżej kazanie wygłoszone przez  
ks. John’a Roller z dnia 22 stycznia 2021 r. 
 
Dziś z wielkim bólem wspominamy 48-mą rocznicę 
skandalicznej decyzji Sądu Najwyższego Stanów 
Zjednoczonych Roe VS Wade dla NAS. 
 

Na mocy tej decyzji, prawo do aborcji, bez jakiegokolwiek 
powodu, zostało zagwarantowane kobietom.   
 

Konsekwencje i reperkusje tej fatalnej decyzji z 1973 roku 
 są odczuwalne do dziś. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma 
refleksjami na temat tego haniebnego narodowego i 
międzynarodowego grzechu.   
 

Dzisiejszy świat pogrążony jest w mroku tej niewybaczalnej 
i niedopuszczalnej tragedii. Święta Matka Teresa z Kalkuty 
ubolewała, że największym niszczycielem pokoju jest dziś 
aborcja. Faktem jest, że jesteśmy tak zalani i zanurzeni w 
tej kulturze śmierci, że zdajemy się jej ulegać, jak gdyby to 
było poza naszą kontrolą.  
 

Ale przyjęcie takiej postawy jest zaprzeczaniem mocy Boga,  
wybraniem pozostania w ciemności i odmówieniem 
ujrzenia światła.  
 

Oto jesteśmy w roku 2021, obdarowani przez Boga po raz 
kolejny "nowymi początkami", nowymi możliwościami, 
nowymi siłami.  
 

Oznacza to, że powinniśmy... 
- Nigdy nie myśleć, że jakaś sytuacja jest nierozwiązywalna  
   lub nieodwracalna 
     - Nigdy nie wierzyć, że to co jest tak musi być 
            - Nigdy nie umieszczać nikogo w „pudełku” 
 

Dlaczego?   
Ponieważ Bóg zawsze myśli poza „pudełkiem”.   
Dla Boga nic nie jest niemożliwe. 
  -Nic nie jest poza zasięgiem Jego mocy. 
    -Nikt nie jest ponad Jego wpływem,  
   -Nawet Sąd Najwyższy!  
 
 

My też tak robimy, prawda?  Używamy zwrotów: 
 -"Nie ma dla niej nadziei." 
 -Albo, "On jest nie do uratowania."  
 -Albo: "Szkoda głosu w tej sprawie!"   
-Albo: "Poddaj się!" 
 

I w ten sposób ustalamy parametry tego, co Bóg 
może zrobić, ten sam Bóg, o którym Gabriel 
powiedział do Maryi, „dla Boga nie ma nic 
niemożliwego." 
 

Dlatego: uzbrojeni w Światło i Prawdę - 
                   jakim jest Chrystus,  
-bądźmy gotowi wystąpić w obronie 
nienarodzonych, którzy nie mogą mówić za 
siebie; 
-wpiszmy nazwiska i adresy naszych senatorów  
 i reprezentantów w komputery lub  
 smar`ony; 
-dajmy im znać, że nie chcemy, aby jakiekolwiek 
pieniądze z podatków szły do Planned 
Parenthood, organizacja która (popiera aborcje) i 
otrzymuje setki milionów dolarów w rządowych 
grantach i kontraktach 
 

 - módlmy się za 
 -bądźmy obecni dla 
  -i wspierajmy każdą znaną nam 
kobietę, która zmaga się z kwes"ami życia lub 
śmierci - z jej własną ciążą. 
 

Wreszcie, bądźmy tak głośni, tak widoczni,  
tak obecni i tak przeźroczyście jaśni  
 -w wyrażaniu swojej wiary  
       -w świętość i nieocenioną wartość całego  
             ludzkiego życia  - od poczęcia do  
                naturalnej śmierci. 
  

Od 1973 roku jesteśmy narodem, który 
zamieszkuje w krainie mroku i kroczymy w 
przerażającej ciemności. 
 

Proszę, Boże! Usuń tę ciemność od tych, którzy 
zasiadają we wszystkich gałęziach naszego rządu:  
naszych ustawodawców, naszych sędziów i 
naszego prezydenta. Otwórz ich oczy i ich serca,  
aby mogli zobaczyć, wdychać i poznać Światło i 
Prawdę, którą Ty jesteś, a potem, z pełnym 
szacunku lękiem...chodzić pokornie przed Tobą,  
swym Bogiem.     Amen. 



 

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.     

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. 
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SAINT OF THE WEEK  
 St. Thomas Aquinas | January 28 

One of the most famous members of the Dominican Order,  
St. Thomas Aquinas (1225 – 1274) is well-known by many for his 
theological work, “The Summa Theologiae.”  
 
Born in Italy, his mother wanted him to become a Benedic"ne  
and had high hopes that he would eventually become abbot of  
Monte Cassino, where he spent much of his youth. To change his 
voca"on, she had him kidnapped by his brothers on his way to  
Paris at the age of 19. He spent two years in their cap"vity.  
Despite this, nothing could shake him from his voca"on to become  
a Dominican priest and he was eventually released. Once free,  
he went to Paris and then to Cologne, where he finished his studies 
with Albert the Great.  
 
His greatest contribu"on to the Catholic Church is his wri"ngs.  
The unity, harmony, and con"nuity of faith and reason,  
of revealed and natural human knowledge, encompasses his wri"ngs.  
The Summa Theologiae, his last and, unfortunately, uncompleted 
work, deals with the whole of Catholic theology. 
 
The patron saint of teachers, theologians and students, St. Thomas 
Aquinas died in 1274. His life and the impact he had on the whole 
Church, however, remains alive today. ©Lpi 

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

 
ŚWIĘTY TYGODNIA - ŚW. TOMASZ Z AKWINU | 28 STYCZNIA 

 
Tomasz z Akwinu (1225 - 1274), jeden z najsłynniejszych członków Zakonu Dominikanów, jest dobrze znany 
dzięki swojemu dziełu teologicznemu "Summa Theologiae".  
 
Urodzony we Włoszech, jego matka chciała, aby został benedyktynem i miała wielką nadzieję, że w końcu 
zostanie opatem na Monte Cassino, gdzie spędził większość swojej młodości. Aby zmienić jego powołanie, w 
wieku 19 lat, w drodze do Paryża, za nakazem  matki został porwany przez swoich braci i spędził w ich niewoli 
dwa lata. Mimo to, nic nie było w stanie odwieść go od powołania do życia jako dominikański ksiądz i w 
końcu został uwolniony. Po uwolnieniu udał się do Paryża, a następnie do Kolonii, gdzie ukończył studia u 
Alberta Wielkiego. 
 
Jego największym wkładem do Kościoła katolickiego są jego pisma. Jedność, harmonia i ciągłość wiary i 
rozumu, ludzkiej wiedzy objawionej i naturalnej, obejmuje jego pisma. Summa Theologiae, jego ostatnie i 
niestety nieukończone dzieło, mówi o całej teologii katolickiej. 
 
Tomasz z Akwinu, patron nauczycieli, teologów i studentów, zmarł w 1274 roku. Jego życie i wpływ, jaki 
wywarł na cały Kościół, pozostają jednak żywe do dziś. ©Lpi 
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MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K  Mira L Mira L 

7:30am Rev. Antoni B Dariusz B Barbara B 
Lucyna S 

9:00am Rev. John R Daisy K Daisy K 

10:45am Rev. Chris K Wojciech G Wojciech G 
Beata K 

12:30pm Rev. Chris K Kathy S Kathy S 

MINISTRY SCHEDULE FOR JAN 29/30 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. 

You 
shop. Amazon gives. 

 

· Amazon donates 0.5% of the price of your 
eligible AmazonSmile purchases to the charita-
ble organiza"on  of your choice. 
· AmazonSmile is the same Amazon you 
know. Same products, same prices, same ser-
vice. 
· Support your charitable organiza"on by 
star"ng your shopping at smile.amazon.com 
and choose  St. Thomas Becket. 
 

ROBISZ ZAKUPY PRZEZ AMAZON?  Czy wiesz, 
że parafia Św. Tomasza może dostać 0.5% od 
twoich zakupów jako organizacja 
harytatywna?  
Twoje produkty, ceny i serwis są niezmienne. 
Zacznij tylko od: smile. amazon.com i wybierz 
St. Thomas Becket.  

Readings for the week of January 23, 2022 
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 
Monday:          2 Sm 5:1-7, 10/Ps 89:20, 21-22, 25-26/Mk 3:22-30 
Tuesday: Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/Ps 117: 1bc, 2/Mk 16:15-18 
Wednesday:          2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5/Ps 89:4-5, 27-28, 29-30/ 
                                                                                                  Mk 4:1-20 
Thursday:       2 Sm 7:18-19, 24-29/Ps 132:1-2, 3-5, 11, 12, 13-14/ 
                                                                                                Mk 4:21-25 
Friday:             2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17/Ps 51:3-4, 5-6a, 6bcd-7,  
                                                                                    10-11/Mk 4:26-34 
Saturday:              2 Sm 12:1-7a, 10-17/Ps 51:12-13, 14-15, 16-17/ 
                                                                                                Mk 4:35-41 
Next Sunday:                   Jer 1:4-5, 17-19/Ps 71:1-2, 3-4, 5-6, 15-17  
                      [cf. 15ab]/ 1 Cor 12:31—13:13 or 13:4-13/Lk 4:21-30 
 

Observances for the week of January 23, 2022 
Sunday: 3rd Sunday in Ordinary Time; St. Vincent, Deacon and 
Martyr; St. Marianne Cope, Virgin 
Monday: St. Francis de Sales, Bishop and Doctor of the Church 
Tuesday: The Conversion of St. Paul the Apostle 
Wednesday: Sts. Timothy and Titus, Bishops 
Thursday: St. Angela Merici, Virgin 
Friday: St. Thomas Aquinas, Priest and Doctor of the Church 
Next Sunday: 4th Sunday in Ordinary Time; Celebrate Catholic 
Schools Week 



SATURDAY, JANUARY 22, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI           
†JOAN HILL                
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ               
†DONALD A SMITH
†STANISŁAW MASŁOWSKI         
†CLARE KORLESKI
SUNDAY, JANUARY 23, 2022
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC     
†KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA            
†JÓZEF SNOPKO
†EDWIN I JANINA LUTER 
†JOANNA I FRANCISZEK PODHORODECKI
†WŁADYSŁAWA I STANISŁAW WOJDACZ
†HELENA I STANISŁAW WRÓBEL
†JANINA I MIECZYSŁAW GIBAŁA
†JÓZEF I LEOKADIA WISZOWATY
SPECIAL: ALFREDA, GRZEGORZ, JAKUB LOZIA
                KRYSTYNA WLAKIC—O ZDROWIE
9AM 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†LISETTA SCARAMELLA
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ     
†MARZENNA CZEKAJ
†KRZYSZTOF SIEMEK
†PAWEŁ PIĄTEK
†BALBINA I TADEUSZ GŁOWATY
†ANTONI PAWEŁKO
†KRZYSZTOF KOGUT I ZMARLI Z RODZINY
†WESLEY YAPOR
†LECH KOMOSA
†KRYSTYNA I LUDWIK ŻEBRACKI
SPECIAL: ROZALIA WADYCKI I RODZICE—
                 BOŻE BŁ
SPECIAL: LESZEK—URODZINY
SPECIAL: ROBERT—URODZINY
12:30PM †STANISŁAW SOSIN
SPECIAL: PAULINE—BIRTHDAY

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, JANUARY 24, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ     
TUESDAY, JANUARY 25, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ     
WEDNESDAY, JANUARY 26, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ     
THURSDAY, JANUARY 27, 2022
9AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ     
FRIDAY, JANUARY 28, 2022
9AM SPECIAL: STB PARISHIONERS
7PM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ     
SATURDAY, JANUARY 29, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ     
†MARY KUHNS
SUNDAY, JANUARY 30, 2022
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC
†MAREK MYŚLIWIEC
†KS. ANTHONY PANTYRA
†TADEUSZ DUDA     
†KAZIMIERZ SZEF
†JADWIGA MASTALERZ
SPECIAL: MATEUSZ– URODZINY
SPECIAL: ALFREDA, GRZEGORZ, JAKUB LOZIA
                KRYSTYNA WLAKIC—O ZDROWIE
9AM 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA                   
†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ
†MARZENNA CZEKAJ
†RAFAŁ BŁOŃSKI
†LUCJANA I JAN PYZIK
12:30PM †SŁAWOMIR JANUSZKO

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 Marcia Boswell  
to place an ad today! 

mboswell@4LPi.com or  
(800) 950-9952 x2246
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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. 

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

Your loved ones care 
 is our business!

(224) 425-0922

Contact Marcia Boswell  
to place an ad today! 

mboswell@4LPi.com or 
 (800) 950-9952 x2246


