
      3rd ANNUAL MOTHER’S DAY NOVENA    
With the fast approaching Mother’s Day—May 8th—let us in a special way appreciate the work, sacrifice 
and dedication of our mothers. A prayer is always welcomed and appreciated. St. Thomas Becket parish, 
for the third time, will offer a Novena in honor of all mothers. Starting on Saturday, April 30th we will pray 
the Novena for nine consecutive days until May 8th. You are welcome to submit the names of the special 
women you want remembered. Their names will be placed in front of the altar, the names will be also 
published in the May 15th bulletin.  

On the form below, please write the names of women you wish to honor, living or deceased, and return it 
to the office by May 5th or email to Liz: emika@stbmp.org. A suggested offering of $10 per name will be 
greatly appreciated. Offerings can be also made through our secure on-line giving system at: 
givecentral.org and choose MOTHER’S DAY NOVENA button.  

  

NOWENNA Z OKAZJI DNIA MATKI  
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki (w USA 8go maja), w szczególny sposób chcemy docenić pracę, 
dedykację i poświęcenie naszych matek. Modlitwa jest zawsze mile widziana i jest najlepszym prezentem. 
Parafia Św. Tomasza Becketa, po raz trzeci, rozpocznie nowennę na cześć wszystkich matek. Począwszy od 
soboty, 30 kwietnia, będziemy modlić się nowenną przez dziewięć kolejnych dni aż do 8-go maja. 
Zapraszamy do przesłania do nas godności szczególnych kobiet w naszym życiu. Imiona ich zostaną 
umieszczone przed ołtarzem, a także opublikowane w biuletynie 15-go maja.  
 

Prosimy wypełnić poniższy formularz, wypisująć żyjące lub zmarłe matki. Prosimy przesłać je do biura do  
5-go maja przez pocztę lub e-mail do Elżbiety: emika@stbmp.org. Będziemy bardzo wdzięczni za ofiarę 
złożoną ku czci każdej matki, sugerowana ofiara to $10 od osoby. Ofiary można również dokonać za 
pośrednictwem naszego bezpiecznego systemu przez internet pod adresem: givecentral.org i wybierz link 
MOTHER’S DAY NOVENA.  
 

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

MOTHER’S DAY NOVENA: April 30—May 8 

IN HONOR OF:   _____________________________      __________________________________ 

 Ku czci:               _____________________________     ___________________________________ 

DONATION MADE BY:    _________________________________________________ 

Ofiara złożona przez: 

 

PLEASE PRINT NAMES—they will be published in the bulletin on May 15th. 

Prosimy drukować—imiona i nazwiska będą w biuletynie 15-go maja. 

mailto:emika@stbmp.org

