
 

St. Thomas Becket 

 Parish Phone Number  
847-827-9220   

847-827-0370 fax 
 

Parish E-mail:   
stthomasbecket@stbmp.org 

 

Parish website:   
www.stthomasbecketmp.org 

 

Parish Office Hours 
     Monday - Friday  

8:00am - 1:00pm 
 Saturday & Sunday - closed 

 
 

     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 
Adoration First Friday: 6-7pm 

 
BAPTISMS & WEDDINGS 
Please call the parish office 
to make arrangements. 

 
PARISHIONERS 
When moving in or out of 
the parish, please notify the 
parish office. 

1321 North Burning Bush Lane • Mt. Prospect, IL 60056  

 
 

 

fb 

May 29, 2022—Ascension of the Lord 

PARISH STAFF 
 

Pastor: Rev. Chris Kulig  
ckulig@stbmp.org 
 

Pastor Emeritus:  Rev. John Roller 
 

Business Director:  
Patrick Reynolds: preynolds@stbmp.org 
 

Office Manager/Bulletin Editor:  
Liz Mika: (847) 827-9220 
emika@stbmp.org 

 

 

Faith Formation 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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RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Wymiana tajemnic odbywa się w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca—5 czerwiec-  
po Mszy Św. o godz 10:45am. Bardzo 

prosimy nie zapomnieć przynieść tajemnic 
na wymianę. Wszystkie pytania prosimy 

kierować do Beaty: 773-443-9205.  

MEMORIAL DAY  
 

Memorial Day Mass will be celebrated on  
Monday, May 30th at 9am.   

At 10:30am that day a Mass will be  
celebrated at all of the Archdiocese of  

Chicago’s major cemeteries.  
Parish Office will be closed on  

Memorial Day. 

 
 

Dzień Pamięci 30-go maja  
zapraszamy na Mszę Św. 

w jęz. angielskim   
o godz. 9am. 

O godz. 10:30am  
Msza Św. na każdym 

Katolickim Cmentarzu.  
Biuro parafialne będzie 
nieczynne 30-go maja. 

CELEBRATE YOUR GRADUATION!!! 
This weekend, during all Masses we will pray for 
and recognize all graduates in our community.   

If you are graduating this year, please join us and 
be recognized at this Baccalaureate Mass.   

 
 

W ten weekend podczas 
wszystkich Mszy Św. wyróżnimy, 

będziemy błogosławić i modlić się 
za tegorocznych absolwentów 

szkół podstawowych, średnich i 
universytetów. Zapraszamy. 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
i CZERWCOWE  
odbywają się w każdy 

dzień — od poniedziałku 
do soboty— zapraszamy  

na godz. 6:30pm do kościoła na wspólną modlitwę. 

FIRST FRIDAY OF THE MONTH—June 3 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA—3 czerwiec 

 
6-7pm—Adoration of the Blessed Sacrament  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

6-7pm—Confessions / Spowiedź Św. 
 

6:30pm—Litania do Najświętszego  
      Serca Pana Jezusa 

 

7pm—Mass in Polish   
Msza Św. w jęz. polskim 

The St. Thomas Becket Women’s Guild  
is sponsoring a luncheon to honor our 

Woman of the Year, Laura Prostko, as well 
as our previous Woman of the Year,  
Maria Kutrumanes, who missed her 
luncheon in 2020 because of Covid.  

It will be held at Annie’s Pancake House  
at Wolf and Kensington on June 14th 

 at 12 noon. If you would like to attend to 
honor these two ladies, please sign up at the 
rectory. The cost is $20, payable in advance, 
no later than June 10th. The group will have 

a separate section in the restaurant.  
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THE ASCENSION OF THE LORD 
 

We have the ability to walk with joyful hope! Jesus, 
during his earthly ministry, pointed the way to God’s 
kingdom. What is finally understood about God’s 
kingdom is that it is filled with the glory of Christ! We are 
all in the process of being emptied into and becoming 
one with Christ. We are new creations, clothed in Christ, 
made in God’s very image and likeness, and on this 
incredible journey of glory. The Ascension allows us to 
see this truth about ourselves and it enlightens our 
hearts. Christ who was most perfectly, vividly, and 
brilliantly transfigured before the very eyes of the 
disciples will be our destiny. Seeing only imperfectly 
now, we will see perfectly then. We will bask in the 
brilliance of understanding and truth. Christ is our 
destiny and our hope. Alleluia! 
 
Believing this with our whole heart allows us to walk 
proudly through life’s darkness. There is so much that 
can upset us and weigh us down. Sometimes, life’s news 
can not only be challenging but downright discouraging. 
Our own lives can easily become unsettled and empty. 
We rely too much on the things of this world to please  
us and wonder how we lost our excitement, enthusiasm, wonder, and joy. Getting so caught up in 
superficialities and unnecessary dependencies, we lose our axis, anchor, and center. Today, we can claim it 
back again! We are reminded that it is not here that we find fulfillment but in the world of Christ yet to 
come. Jesus sent this promise of his Father upon his disciples, and he sends it to us as well. 
 
Faith in God really has power to change things. In essence, all we have to do is believe in what God promises. 
God is ever close to us. He can even use what we see as the “useless scraps of life” to create “God moments” 
of inspiration and invitation. Then, even what is perceived as unpleasant, distasteful, or even hurtful can be 
transformed into an experience of joy. The Ascension of Christ becomes our reference point for self-
knowledge. This firm anchor allows us to work through whatever comes our way and never be robbed of joy! 
 
 

LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
We all have our ideas of who God is. We have to remember, however, that our ideas of God often do not 
capture who God really is. God is a wonderful mystery whose identity is inexhaustible. This makes life an 
exciting journey in search of belief, love, glory, and unity. Displaying all of the tenderness of a real love story, 
we hear from Jesus that God wants nothing more than for the world to believe. The same depth of affection 
given to Jesus, God the Father desires to share with us. Receiving this love gives the believer an even greater 
understanding of what gives us purpose and meaning. With God’s unconditional love as our anchor, we can 
endure the greatest of hardships knowing that we carry the hope of glory within us. Sharing in the same 
incredible eternal destiny and glory that God gave His Son, we can all be one just as Jesus and the Father are 
one. Why is understanding all of this important? Because given the myriad choices of what can possibly 
define us, we now have the primordial truth of who we are given to us by God. We know, beyond doubt, 
where to look for true happiness and where our lives will end.  ©LPi 
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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
 

Mamy zdolność chodzenia z radosną nadzieją! Jezus 
podczas swojej ziemskiej posługi wskazywał drogę 
do królestwa Bożego. To, co ostatecznie rozumiemy 
o Królestwie Bożym, to fakt, że jest ono wypełnione 
chwałą Chrystusa! Wszyscy jesteśmy w trakcie 
procesu ogołacania się i stawania się jednym z 
Chrystusem. Jesteśmy nowymi stworzeniami, 
przyobleczonymi w Chrystusa, uczynionymi na obraz 
i podobieństwo Boże i znajdującymi się na tej 
niesamowitej drodze do chwały. Wniebowstąpienie 

pozwala nam dostrzec tę prawdę o nas samych i oświeca nasze serca. Chrystus, który najdoskonalej, 
najżywiej i najjaśniej przemienił się na oczach uczniów, będzie naszym przeznaczeniem. Teraz widzimy 
niedoskonale, ale wtedy będziemy widzieć doskonale. Będziemy pławić się w blasku zrozumienia i prawdy. 
Chrystus jest naszym przeznaczeniem i naszą nadzieją. Alleluja! 
 

Wiara w to z całego serca pozwala nam dumnie kroczyć przez życiowe ciemności. Jest tak wiele rzeczy, które 
mogą nas zasmucić i obciążyć. Czasami wiadomości z życia mogą być nie tylko trudne, ale wręcz 
zniechęcające. Nasze własne życie może łatwo stać się niespokojne i puste. Za bardzo polegamy na rzeczach 
tego świata, które mają nas zadowolić, i zastanawiamy się, jak to się stało, że straciliśmy nasze 
podekscytowanie, entuzjazm, zachwyt i radość. Wikłając się w powierzchowność i niepotrzebne 
uzależnienia, tracimy naszą oś, kotwicę i centrum. Dziś możemy je odzyskać! Przypomina nam się, że to nie 
tutaj znajdujemy spełnienie, ale w świecie Chrystusa, który dopiero nadejdzie. Jezus skierował tę obietnicę 
Ojca do swoich uczniów i kieruje ją także do nas. 
 

Wiara w Boga naprawdę ma moc, by zmieniać rzeczywistość. W gruncie rzeczy wszystko, co musimy zrobić, 
to uwierzyć w to, co Bóg obiecuje. Bóg jest zawsze blisko nas. Może On nawet wykorzystać to, co 
postrzegamy jako "bezużyteczne skrawki życia", aby stworzyć "Boże chwile" inspiracji i zaproszenia.  
Wtedy nawet to, co jest postrzegane jako nieprzyjemne, niesmaczne, a nawet raniące, może zostać 
przemienione w doświadczenie radości. Wniebowstąpienie Chrystusa staje się naszym punktem odniesienia 
dla samopoznania. To mocne zakotwiczenie pozwala nam przejść przez wszystko, co nas spotyka, i nigdy nie 
zostać pozbawionym radości! @Lpi 
 

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

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ 
Wszyscy mamy swoje wyobrażenia o tym, kim jest Bóg. Musimy jednak pamiętać, że nasze wyobrażenia o 
Bogu często nie oddają tego, kim Bóg naprawdę jest. Bóg jest cudowną tajemnicą, której tożsamość jest 
niewyczerpana. To sprawia, że życie staje się ekscytującą podróżą w poszukiwaniu wiary, miłości, chwały i 
jedności. Okazując całą czułość prawdziwej historii miłosnej, słyszymy od Jezusa, że Bóg nie pragnie niczego 
więcej, jak tylko tego, aby świat uwierzył. Taką samą głębią czułości, jaką obdarzył Jezusa, Bóg Ojciec 
pragnie dzielić się z nami. Otrzymanie tej miłości daje wierzącemu jeszcze większe zrozumienie tego, co 
nadaje nam cel i sens. Mając bezwarunkową miłość Boga jako naszą kotwicę, możemy przetrwać największe 
trudności, wiedząc, że nosimy w sobie nadzieję chwały. Dzieląc to samo niesamowite wieczne przeznaczenie i 
chwałę, które Bóg dał swojemu Synowi, możemy wszyscy być jedno, tak jak Jezus i Ojciec są jedno. Dlaczego 
zrozumienie tego wszystkiego jest tak ważne? Ponieważ wobec niezliczonych możliwości wyboru tego, co 
może nas określać, mamy teraz pierwotną prawdę o tym, kim jesteśmy, daną nam przez Boga. Wiemy, 
ponad wszelką wątpliwość, gdzie szukać prawdziwego szczęścia i gdzie skończy się nasze życie.   



May 29, 2022                                           Welcome to St. Thomas Becket                                                        Page 5 

MANNA FUNDRAISER 

PLACE ORDER BY June 5—PICK UP ORDERS BY June 12 

# of cards_________   TOTAL $_____________  
Checks payable to St. Thomas Becket   

Name__________________________________________ Phone _______________________ 

Product % QTY Total 

Amazon.com $100.00 2%   $ 

Amazon.com $25.00 2%   $ 

AMC Theatres $25.00 8%   $ 

AMC Theatres Single Ticket 10%   $ 

Applebee's $25.00 8%   $ 

Barnes & Noble $25.00 8%   $ 

Bath & Body Works $10.00 12%   $ 

Best Buy $25.00 4%   $ 

Buffalo Wild Wings® $25.00 8%   $ 

Build-A-Bear Workshop®  8%   $ 

Burger King $10.00 4%   $ 

Burlington  $25.00 8%   $ 

Cheesecake Factory $25.00 5%   $ 

Chili's Grill & Bar $25.00 11%   $ 

Chipotle Mexican Grill 10%   $ 

Claire's $10.00 9%   $ 

CVS Pharmacy $100.00 6%   $ 

CVS Pharmacy $25.00 6%   $ 

Darden Restaurants $25.00 8%   $ 

Dave & Buster's $25.00 13%   $ 

Denny's $10.00 7%   $ 

Dick's Sporting Goods 8%   $ 

Disney $25.00 3%   $ 

Domino's $25.00 8%   $ 

Dunkin' Donuts $10.00 3%   $ 

Dunkin' Donuts $25.00 3%   $ 

Fannie May Candies $10.00 25%   $ 

Great Clips $25.00 8%   $ 

Hallmark  $25.00 4%   $ 

Home Depot®  $100.00 4%   $ 

Home Depot®  $25.00 4%   $ 

Jewel Osco $100.00 4%   $ 

Jewel Osco $25.00 4%   $ 

Jewel Osco $50.00 4%   $ 

Jo-Ann Fabric and Craft 6%   $ 

Kohl's $25.00 4%   $ 

Lettuce Entertain You 12%   $ 

Lowe's $25.00 4%   $ 

Macy's $25.00 10%   $ 

Mariano's (IL)  $25.00 4%   $ 

Mariano's (IL)  $50.00 4%   $ 

Meijer $25.00 3%   $ 

Menards $100.00 3%   $ 

Menards $25.00 3%   $ 

Old Navy $25.00 14%   $ 

Olive Garden   $25.00 8%   $ 

Outback Steakhouse 10%   $ 

Panera Bread $10.00 8%   $ 

Panera Bread $50.00 8%   $ 

PetSmart $25.00 5%   $ 

Pizza Hut $10.00 8%   $ 

Sally Beauty $25.00 12%   $ 

Sam's Club $50.00 2.5%   $ 

Sephora $25.00 5%   $ 

Shell $25.00 1.5%   $ 

Speedway $25.00 4%   $ 

Starbucks $10.00 4.5%   $ 

Starbucks $25.00 4.5%   $ 

T.J. Maxx/ Marshalls/ 7%   $ 

Taco Bell $10.00 5%   $ 

Target $25.00 2.5%   $ 

Target $50.00 2.5%   $ 

Texas Roadhouse $25.00 8%   $ 

TGI Fridays $25.00 9%   $ 

ULTA $25.00 6%   $ 

Visa Gift Card - No 1.25%   $ 

Visa Gift Card - No 1.25%   $ 

Walmart $25.00 2.5%   $ 

Walmart $50.00 2.5%   $ 

Wendy's $10.00 6.5%   $ 



LAMPKA WIECZYSTA  
na tydzień na tydzień 29-go maja ofiarowana jest w intencji: 

†MIECZYSŁAW STĘPIEŃ - 5 rocznica śmierci 
Ofiara została złożona przez córki—Haline i Dorote. 

 
 

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

ALTAR BREAD AND WINE  
for the week of May 29th is offered in the intention of: 

†FRANK & ANNE KILIAN   
Offering was made by Kathy Krus. 

 

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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Summer Fun For Kids at St. Emily’s! 
Totus Tuus and Vacation Bible School are both back for the summer at St. Emily’s in Mount Prospect!  
Registrations are now open for both programs. 
Totus Tuus  (July 10-14): Evening Program for 7th-12th graders; 7-9pm; $15) 
  (July 11-15): Day Program for 1st-6th graders; 9am-2:30pm; $75) 
 Totus Tuus (Latin for Totally Yours) is a wonderful program run by the Archdiocese of Chicago,  
where youth connect with their faith through prayer, catechism, participation in daily Mass, and FUN! 
 
Vacation Bible School (July 18-22): Day Program for K-6th graders; 9am-1pm; $75) 
 Experience our Holy Land Adventure for 2022 - Wilderness Escape! Children will learn the story of  
Moses and the Exodus from Egypt through story, song, crafts and games. 7th-12th graders (and adults!)  
are welcome to volunteer! 

MORE INFORMATION & ONLINE REGISTRATION: www.stemilyreled.org  
QUESTIONS? E-mail David Mika at dmika@stemily.org or call 847-299-5865 

http://www.stemilyreled.org/vacation-bible-school.html
http://www.stemilyreled.org
mailto:dmika@stemily.org
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Your used glasses, including sunglasses and reading 
glasses can help others. Your old glasses can be left in 
our Bradle box located in the lobby. We will forward 
them to Lions Club where they are properly recycled 

to help others. 
 

Twoje niepotrzebne już okulary, w tym przeciw-
słoneczne i do czytania, mogą pomóc innym. 

Wszystkie można zostawić w drewnianej skrzynce w 
przedsionku kościoła, przekażemy je do Lions Club 
gdzie zostaną poddane recyklingowi dla innych. 

SAVE THE DATE— AUGUST 28TH 
Please join us for a bilingual outdoor  

Mass at 11am and an afternoon  
of food, fun, and games with fellow 

parishioners. 
 

ZAPISZ TĄ DATĘ - 28 SIERPIEŃ 
Zapraszamy na coroczny parafialny piknik: 

dwujęzyczna Msza Św. na świeżym 
powietrzu o godz. 11am 

 i popołudnie spędzone w gronie parafian 
przy zabawie, grach i oczywiście  

pysznym jedzeniu i zimnym piwie. 

MODLITWA ZA UKRAINĘ 

Boże miłości, 
nasz świat jest ogarnięty wojną  

i przemocą, 
brat zwraca się przeciwko bratu, 

a niewinni budzą się  
na głos strzałów i bomb. 
Niech Twoje współczucie  

i uzdrowienie  
poruszy serca i sprawi,  

aby na Ukrainie nastał nowy dzień. 
Umocnij swoje dzieci,  

by przeciwstawiły się agresji  
i stały się narzędziami pokoju. 
Prosimy Cię o to w imię Tego,  

który jest Księciem Pokoju,  
Jezusa Chrystusa. 

Amen 
 

Studio Muzyczne 
Elizy Idec 

 w Mount Prospect  
zaprasza dzieci  

w wieku 4-6 lat na 
wakacyjne, poranne 
zajęcia rytmiczno-

muzyczne.  
W programie grań  

na dzwonkach, 
bębnach, śpiewanie 

piosenek.  
 

Ponad to studio oferuje zajęcia: 
• zespół wokalny (dzieci 6-16 lat) 
• nauka śpiewania dla dzieci od lat 8 i dorosłych 
• lekcje gry na pianinie (od lat 4) 

• lekcje gry na flecie poprzecznym (od 8 lat) 
 

Po więcej informacji zapraszamy pod nr telefonu  
224-238-9692  www.musicstudiobyelizaidec.com 

http://www.musicstudiobyelizaidec.com
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DO NOT FEAR—I AM WITH YOU   
IS 41:10 

NIE LĘKAJ SIĘ, JESTEM Z TOBĄ  

LET US PRAY FOR OUR SICK 
Módlmy się za chorych 

 

STEPHANIE KLOSKY 
PAT REYNOLDS 

KATHLEEN CASEY 
PEGGY LEIDIG 

PAT JASON 
ALLYSON ORR  

 
 
 
 
 
 
 

If you or a loved one needs prayers due 
to an illness, please call the parish office 

to put your name on this prayer list. 
Names are kept on the list for six weeks 

unless we are notified the person has 
recovered.  

Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy z powodu 
choroby, prosimy o telefon do biura 

parafialnego w celu dodania nazwiska 
na liste modlitwy za chorych. Nazwiska 
będą na liście przez 6 tygodni, chyba że 
otrzymamy informację, że dana osoba 

wyzdrowiała.  

 

Registrations are OPEN for the 2022-2023 Religious Education 
Year: http://www.stemilyreled.org/ 

                                           

  LUCKY PICK DRAWING FOR $100—MAY 22, 2022: 

                                     GRACE WEGRZYN 
            CONGRATULATIONS!! 

1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL 
APRIL 8, 2023.  Tickets are still available at $10 each. 

 

Powyżej wymieniony to zwycięzca z ostatniego weekendu—gratulujemy!  Kolejne losowania 1 numeru  
odbywać się będą w każdy weekend do  8-go kwietnia 2023. Są jeszcze dostępne numery za tylko $10. 

ST. THOMAS BECKET 

2022-2023 

 

MY NUMBERS:  ________________________________________________________________________ 
*IF UNAVAILABLE, SELECT NEXT AVAILABLE NUMBERS FOR ME ____    *PICK NUMBERS FOR ME ____     

 

NUMBER OF PICKS _______X $10 each = $_________________ 
NAME ________________________________________________________________________ 
ADRESS_______________________________________________________________________ 
EMAIL ADRESS____________________________________________   PHONE #_______________________ 

To make our Mass time more prayerful and sacred for all,  
please try to observe these simple rules. 

 
Abyśmy wszyscy mogli pobożnie i z należytym szacunkiem 

uczestniczyć we Mszy Św., przypominamy i prosimy serdecznie  
o przestrzeganie poniżej wkazanych reguł.   

 

WSPIERAJMY LOKALNE 
BIZNESY OGŁASZAJĄCE SIĘ 
W NASZYM BIULETYNIE. 

PRZEZ ICH POPARCIE 
ISTNIEJE NASZE 

TYGODNIOWE WYDANIE. 



MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. John R  Lee M Lee M 

7:30am Rev. Chris K  Anna C 
 

Lucyna S 
Maria T 
Łukasz B 

9:00am Rev. Chris K  Daisy K Daisy K 
Margaret P 

10:45am Rev. Chris K Małgorzata P Małgorzata P 
Christine K 
Krzysztof T 

12:30pm Rev. Robert P Gail L Gail L 
Marlena K 

MINISTRY SCHEDULE FOR JUNE 4/5 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 

Sunday Offering / Kolekta 
Each Sunday Budget  $   7,000 
 

May 22       $ 5,074  E-Give   $ 1,584 
RE Collection      $ 1,311 
 

BUDGET  $ 327,250 
COLLECTIONS              $ 361,437 
 

 Give Central – On line donation system 
accessible through our website: 

www.stthomasbecketmp.org  
OR text to: 847-243-6184  

with the message: DONATE. 
GOD BLESS YOU for your donations. 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY. 
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POLSKI PROGRAM DLA SENIORÓW 
HOME CARE , to niedochodowa organizacja 
zajmująca się prowadzeniem bezpłatnej nie 

medycznej opieki dla seniorów w ich własnym domu. 
Program sponsorowany jest przez stan Illinois.  

Celem jest aby seniorzy mogli z niego skorzystać i 
uniknąć pójścia do domów opieki lub innej placówki. 

Opiekunem może być ktoś z rodziny jak również 
osoba zatrudniona przez naszą agencje.  

Osoby starsze nie płacą za ten service jeśli 
kwalifikują się na program i spełniają wymagane 

warunki. Z koleji pracownicy otrzymują  
wynagrodzenie za wykonaną prace jako piekun.  

Program ten jest mało znany wśród polonii. 
Wszelkiej informacji w jęz polskim udziela Karolina 

Kuzma: 224-935-6214 mail: karolina.kuzma@auaf.us   
Strona internetowa: www.homecare-aid.com. 
Dążymy do rekrutacji, szkolenia, wspierania i 

zatrzymania najlepszych profesjonalnych 
pracowników. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, 
skontaktuj się z nami. Proszę zadzwoń do Magdy:  

630-491-0606, lub napisz email do: 
magda.rozowicz@auaf.us  

http://www.homecare-aid.com/


 
 
 
 

SATURDAY, MAY 28, 2022 
4PM †DIANE TURKOWSKI     
†ANN & SAM PACENTI 
†ED KONTOWICZ 
†JOHN LOCHIVSKI 
†RENEE SKORA 
SUNDAY, MAY 29, 2022 
7:30AM †MIECZYSŁAW STĘPIEŃ 
†TADEUSZ DUDA             
†MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†HELENA MATLAG 
†EDWARDA MYŚLIWIEC 
†DANUTA WASIKOWSKI 
†FRANCISZKA I STANISŁAW NAPORA 
†ANIELA I STANISŁAW KRZAN 
†EUGENIA SADOWSKA 
†LEOKADIA WISZOWATA 
†KAROL ULIASZ 
SPECIAL: ROMEK—O ZDROWIE 
9AM †JOHN KEANE  
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†CHARLENE & DON ROSE 
†FRANK & ANNE KILIAN  
†KRZYSZTOF KOGUT & FAMILY 
†SYLVIA HILL 
10:45AM †ARTHUR KOSIBA 
†STANISŁAWA KALITA 
†MIECZYSŁAW DANIELAK  
†MIECZYSŁAW I LUDMIŁA PAWLIK 
†KRYSTYNA I FRANCISZEK SZERSZEŃ 
†IRENA RYTEL 
†KAROL ULIASZ 
†ZOFIA ZIUZIAKOWSKA 
†CZESŁAW I SŁAWOMIR  ZIUZIAKOWSKI  
†ANTONI PŁOTKOWSKI 
SPECIAL: VICTORIA WADOWSKI—ZDROWIE 
SPECIAL: ROMEK– ZDROWIE 
SPECIAL: KRYSTYNA – ZDROWIE 
12:30PM †STB PARISHIONERS 

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, MAY 30, 2022 
9AM †KRYSTYNA MASŁOWSKA  
†HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY 
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS—BLESSINGS 
TUESDAY, MAY 31, 2022 
9AM †HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY 
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS—BLESSINGS 
WEDNESDAY, JUNE 1, 2022 
9AM †HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY 
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS—BLESSINGS 
THURSDAY, JUNE 2, 2022 
9AM †HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY 
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS—BLESSINGS 
FRIDAY, JUNE 3, 2022 
9AM †MARY WATKINS  
7PM †ARTHUR KOSIBA 
†DUSZE W CZYŚĆCU I DZIECI NIENARODZONE 
†EDMUND SKRZYŃSKI 
†KS JERZY GAWLIK  
†DUSZE KSIĘŻY W CZYŚĆCU  
†HALINA I EDWARD NOWAK I Z RODZINY 
SATURDAY, JUNE 4, 2022 
2PM WEDDING: JOSEPH PERKINS & 
                              REBECCA COAKLEY 
4PM †DIANE TURKOWSKI     
SUNDAY, JUNE 5, 2022 
7:30AM †TADEUSZ DUDA             
†MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†HELENA MATLAG 
†EDWARDA MYŚLIWIEC 
†DANUTA WASIKOWSKI 
9AM  
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†KRZYSZTOF KOGUT & FAMILY 
10:45AM †ARTHUR KOSIBA 
†ANNA KRUSZEWSKA 
†STANISŁAWA KALITA 
†JADWIGA, STANISŁAW I LUCYNA MATYS 
†ZOFIA ZIUZIAKOWSKA 
†CZESŁAW I SŁAWOMIR  ZIUZIAKOWSKI  
†ANTONI PŁOTKOWSKI 
SPECIAL: TOMASZ BIELSKI I RODZINA — 
                 POTRZEBNE ŁASKI 
12:30PM †LARRY CARIATO 
†LUKE BOTEKA 

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. 
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SKAJA TERRACE FUNERAL HOME

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave. 

Niles 

(847) 966-7302

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 Trey Hill  

to place an ad today! 

thill@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2613
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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

A-Z Handy Man 
with 30 years of professional 

experience can fix, repair  
and help you with any project 

 at your home.

 For FREE  
consultation 

 and estimate 
Please Call

(773) 386-5155

Contact Trey Hill  

to place an ad today! 

thill@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2613


