
 

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 8, 2022—4th Sunday of Easter 

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 



Page 2                                                      Welcome to St. Thomas Becket                                  4th Sunday of Easter 

 
ALEX ANIOŁ   
ALEXANDER BANACH  
KAROLINA BOBER  
ALEXANDER BOCHENKO  
LILY BOCHENKO  
LILLIAN CHMIEL  
ALAN GAJDA 
JACOB GRUBBA  
SEBASTIAN HRUBOS  

PIERWSZA  
KOMUNIA ŚWIĘTA 

AKADEMIA JĘZYKA POLSKIEGO  
im. WANDY RUTKIEWICZ 

 

7 MAJ, 2022 @ 1pm 

DANIEL IWANICKI  
EMMA JAWORSKI  
VERONIKA KARWOWSKI  
GABRIEL KOGUT  
AMELIA KOT 
VANESSA KOT  
MELANIA KRĘTOWSKI 
LILIANA KRÓLIKOWSKI   
GABRIELA NAWOTKA 

AMELIA NOGA 
VANESSA PARYS  
JULIAN RAŹNIAK  
JACOB SURDEL  
ANTONI SZCZEPANKIEWICZ  
PAULINA SZCZEPANKIEWICZ  
KRISTIAN SZYNALIK  
JACOB WOJCIECHOWSKI  
ADAM WOŁOWIEC 
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BLESSED MOTHER’S DAY! 
 

 My mother likes to tell the story about when I, as a four-year-old, was sitting 
and watching her iron. I curiously looked up and asked, “Mom, do I have to think 
like you?” Surprised, my mom said, “No, honey, you do not have to think like me.” 
She said I nodded my head and seemed happy with that answer. 
 As a mother, one has to be ready for anything – even a four-year-old 
exerting her independence! Thankfully, I have been blessed with a mother who 
patiently and lovingly responded to me then and still responds to me now. When I 
need an ear, as I move through new trials and crosses in life, when I have good news 
to share – I can call my mom and she is there to listen, offer her wisdom and always 

to pray for whatever her 60-something daughter may need. 
 On this Mother’s Day ~ I hope you can remember some moments with the women in your life who 
mothered you ~ they could be your grandmothers, aunts, religious sisters, teachers, neighbors, friends and 
daughters. They are the women who come along side you when you are in need, when you have to talk, 
when you need a hand to hold or someone to dry your tears. 
 They are the women who have taught you something about life, about how to navigate the 
experiences of life, about how to live – with courage, with strength, with gentleness, with compassion and 
with love. They are the women who are examples of Jesus to us; they have passed down the faith to us; they 
have preached with their lives. 
 On this Mother’s Day ~ we thank God for the women in our lives who have mothered us – those who 
are still with us and those who have gone before us. May God hold them close and whisper, “Well done, 
good and faithful servants!” 
 Happy Mother’s Day ~ Paula Kowalkowski 
 

*************************************** 
 Moja mama lubi opowiadać historię, kiedy jako czterolatek siedziałem i patrzyłem, jak prasuje. 
Zaciekawiona spojrzałam w górę i zapytałam: "Mamo, czy muszę myśleć tak jak ty?". Zaskoczona mama 
odpowiedziała: "Nie, kochanie, nie musisz myśleć tak jak ja". Powiedziała, że kiwnęłam głową i wydawało się, 
że jestem zadowolona z tej odpowiedzi. 
 Matka musi być gotowa na wszystko - nawet na to, że czterolatek będzie chciał być niezależny! Na 
szczęście zostałam obdarzona mamą, która z cierpliwością i miłością odpowiadała mi wtedy i nadal 
odpowiada mi teraz. Kiedy potrzebuję ucha, kiedy przechodzę przez nowe próby i krzyże w życiu, kiedy mam 
dobre wieści, którymi chcę się podzielić - mogę zadzwonić do mojej mamy, a ona słucha, oferuje swoją 
mądrość i zawsze modli się o to, czego może potrzebować jej sześćdziesięciokilkuletnia córka. 
 W tym Dniu Matki mam nadzieję, że przypomnicie sobie chwile spędzone z kobietami, które wam 
matkowały - mogą to być wasze babcie, ciocie, siostry zakonne, nauczycielki, sąsiadki, przyjaciółki i córki.  
Są to kobiety, które towarzyszą wam w potrzebie, gdy musicie porozmawiać, gdy potrzebujecie pomocnej 
dłoni lub kogoś, kto osuszy wasze łzy. 
 To kobiety, które nauczyły cię czegoś o życiu, o tym, jak radzić sobie z życiowymi doświadczeniami, jak 
żyć - z odwagą, siłą, łagodnością, współczuciem i miłością. To kobiety, które są dla 
nas przykładem Jezusa, które przekazały nam wiarę, które głoszą ją swoim życiem. 
 W tym Dniu Matki, dziękujemy Bogu za kobiety w naszym życiu, te które 
nam matkowały - te, które nadal są z nami, i te, które już odeszły. Niech Bóg trzyma 
je blisko siebie i szepcze: "Dobrze, sługo dobry i wierny!" 
 Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki  ~ Paula Kowalkowski 

MOM & PAULA 
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HAPPY MOTHER’S 
DAY! 

 

Wszystkiego najlepszego  
z okazji Dnia Matki. 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW  
O POWOŁANIE 

The St. Thomas Becket Women’s Guild is pleased to announce                                                                    
Laura Prostko, as “2022 Woman of the Year”,  

for her service and leadership to St. Thomas Becket Parish.  
Laura and her family are long time parishioners. She has been a 

member of the Women’s Guild for many years. Presently Laura serves 
on the Board of the Guild as Corresponding Secretary. She is also a 

member of the St. Thomas Becket’s Choir. Over the years, Laura has 
volunteered her time and efforts with various parish functions.  

She selflessly supports and generously takes on many tasks,  
and is always willing to assist where help is needed.  

Laura is a true inspiration to us all - Congratulations Laura! 
Maria Kutrumanes, President-Women’s Guild 

 

On May 1st, at the annual Women’s Guild May Crowning Mass, Laura 
Prostko and Maria Kutrumanes, placed flowers at the feet of Mary.  
 

On May 4th, Women’s Guild members were present at the 
Vicariate I ACCW Luncheon with Bishop Grob to honor all 
Women of the Year for: 2020—2021—2022. 
Maria Kutrumanes was awarded in 2020 and although Laura 
could not be present, we accepted on her behalf. 
Congratulations ladies! 
 

Please join us on Monday, May 16th at 7pm for the last Guild 
meeting before summer break. The meeting will begin with the 

general business, door prize and split the pot. Our “Fun and 
Games with a Little Wine” activity will be games like 

Canasta, Left-Right-Center, Jumbo Jenga plus more with a 
little wine, cheese and fruit. Hope you can attend.  

Guests are always welcome, bring a friend. 

MEN’S CLUB MEETING on Wednesday, May 18 at 7pm. 
All members are encouraged to attend this  
VERY IMPORTANT last meeting of the year. 
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
Do we hear and follow? Before we can welcome Jesus as the Good Shepherd, we have to hear his voice. God’s voice 
breaks into the dialogue of our lives in myriad ways, but we have to be attentive and receptive in order to hear it. It 
comes through the beauty of creation, the warmth and energy of love, the gift of compassion both received and given, 
the sacred miracle of life, and the orderly and purposeful design of things and in the truth found in God’s 
commandments. Once we see the wisdom behind the commandments and teachings God places before us and are 
attentive to listening for His direction, we can begin to take the necessary steps and follow Him. We are easily misled 
and there are many convincing “shepherds.” Only one is Good. It is only the Good Shepherd who can lead us away 
from the evils that can hurt us and bring us to the good. We may not always like where God asks us to go, and it may 
not be the path others prefer to take. But we have to follow it because we trust that our kind Shepherd will keep us 
safe.©Lpi 
 
CATHOLIC TRIVIA – What is the first council of the Church held in 50 A.D. called?                
Answer: Council of Jerusalem 

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

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ 
Czy słyszymy i naśladujemy? Zanim będziemy mogli przyjąć Jezusa jako Dobrego 
Pasterza, musimy usłyszeć Jego głos. Głos Boga wdziera się w dialog naszego 
życia na wiele sposobów, ale musimy być uważni i otwarci, aby go usłyszeć. Dochodzi on do nas poprzez piękno 
stworzenia, ciepło i energię miłości, dar współczucia, zarówno otrzymany, jak i dany, święty cud życia, uporządkowany i 
celowy układ rzeczy, a także poprzez prawdę zawartą w Bożych przykazaniach. Kiedy dostrzeżemy mądrość kryjącą się 
za przykazaniami i naukami, które Bóg przed nami stawia, i będziemy uważnie słuchać Jego wskazówek, możemy 
zacząć podejmować konieczne kroki i podążać za Nim. Łatwo nas zwieść, a przekonujących "pasterzy" jest wielu. Tylko 
jeden jest Dobry. Tylko Dobry Pasterz może nas wyprowadzić od zła, które może nam zaszkodzić, i doprowadzić nas do 
dobra. Nie zawsze może nam się podobać to, dokąd Bóg nas prowadzi, i może to nie być droga, którą inni wolą 
podążać. Ale musimy nią podążać, ponieważ ufamy, że nasz dobry Pasterz będzie nas strzegł.©LPi 
 

CIEKAWOSTKI KATOLICKIE - Jak nazywa się pierwszy sobór Kościoła, który odbył się w 50 r. AD? 
Odpowiedź: Sobór Jerozolimski 

CHRISTIANS URGENTLY NEEDED to pray outside of Access Health Center, an abortion clinic in 1700 75th St, Downers 
Grove, Il 60516. Many young women that planned to use this facility to end their child’s lives, have instead chosen life 
because of those they saw outside the building praying for life. A group of approximately 15 people pray the rosary 
every Saturday morning at 8a,. Rain, snow or shine, feel free to join them, or the others who pray and sidewalk counsel 
between 9am-5pm, Monday-Saturday. Form more information, contact Our Lady of the 
Wayside parishioners Chris Preston at 205-623-8154. 
 

The greatest destroyer of peace today is abortion because it is a war against the child, a direct 
killing of the innocent child, murder by the mother herself. And if we accept that a mother can 
kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another? Mother Theresa 

 

******************** 
PILNIE POTRZEBNI CHRZEŚCIJANIE do modlitwy przed Access Health Center, kliniką aborcyjną przy 1700 75th St, 
Downers Grove, IL 60516. Wiele młodych kobiet, które planowały skorzystać z tej placówki, aby zakończyć życie swoich 
dzieci, wybrało życie ze względu na tych, których widziały na zewnątrz budynku, modlących się w intencji życia. Grupa 
około 15 osób odmawia różaniec w każdą sobotę o godz 8 rano. Deszcz, śnieg czy słońce - zapraszamy do przyłączenia 
się do nich lub do innych osób modlących się i udzielających porad w godzinach od 9am do 5pm, od poniedziałku do 
soboty. Więcej informacji można uzyskać od Chris Preston, pod numerem 205-623-8154—w jęz angielskim. 
 

Największym niszczycielem pokoju jest dziś aborcja, ponieważ jest to wojna przeciwko dziecku, bezpośrednie zabicie 
niewinnego dziecka, zabójstwo dokonane przez samą matkę. A jeśli akceptujemy fakt, że matka może zabić nawet 
własne dziecko, to jak możemy mówić innym ludziom, żeby nie zabijali się nawzajem?  Matka Teresa 
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GDZIE JEST BÓG W CZASIE WOJNY?   I PO CZYJEJ STOI STRONIE?  CZY NIE MOŻE TEGO HORRORU ZATRZYMAĆ?  
       Wojna na Ukrainie, której jesteśmy świadkami, wywróciła naszą codzienność do góry nogami. Siedemdziesiąt 
siedem lat po zakończeniu drugiej wojny światowej i dwadzieścia siedem lat po zakończeniu wojny w Jugosławii w 
Europie znów spadają bomby, domy ostrzeliwują czołgi i giną ludzie. Przyczyny polityczne wojny są na bieżąco 
analizowane – trafnie lub nie – przez ekspertów, ale ich wnioski w najmniejszym nawet stopniu nie zmniejszają 
bólu i dramatu tych, którzy w popłochu uciekają z domu, albo giną podczas bombardowania.  
       A przecież Bóg też to widzi… Czy naprawdę nie może tego horroru zatrzymać? Gdzie jest Bóg w czasie wojny? 
To jedno z najważniejszych pytań, które zadaje człowiek. I jedno z najtrudniejszych. Stawia je sobie, innym, ale 
przede wszystkim Bogu. Gdzie On jest, gdy pod bombami giną miasta? Gdzie jest, gdy pociski trafiają w dzieci? 
Gdzie się ukrył, gdy kobiety rodzą w piwnicach? Gdzie jest, gdy zbrodniarze dokonują gwałtów, napadów i 
morderstw? Gdzie jest? I dlaczego wydaje nam się, że milczy? Odpowiedzi na to wstrząsające pytanie szukamy 
dziś u tych, którzy doświadczyli dramatu wojny, a mimo to nie stracili wiary. Św. Maksymilian Kolbe, sługa Boży 
abp Fulton Sheen i Etty Hilesum – Żydówka, która odnalazła Boga w czasie wojny.  
      Św. Maksymilian—Maksymilian Kolbe miał 20 lat, gdy wybuchła pierwsza wojna 
światowa, 45 lat, gdy wybuchła druga, a zaledwie 47, gdy w obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz podjął decyzję o ofiarowaniu życia za Franciszka Gajowniczka. Żył w cieniu wojen, 
doświadczył ich dramatu i bezbożnego okrucieństwa. W Auschwitz widział młodych ludzi, 
którzy udręczeni i bezradni rzucali się na druty, by odebrać sobie życie i zakończyć cierpienie. 
A jednak mimo doświadczenia zła miał w sobie ogromną potrzebę naprawiania tego, co źli 
ludzie, bez powodu, wyrządzili dobrym i przyprowadzania tych złych do źródła dobra, którym 
jest Bóg. Z jednej strony szukał drogi, po której mógłby ich do Niego przyprowadzić, a z drugiej 
wyjaśniał postawę Boga wobec złych ludzi.  
      Nieraz nam się zdaje, że Pan Bóg ‘za mało energicznie’ rządzi tym światem. Przecież mógłby jednym skinieniem 
swej wszechmocnej woli zmiażdżyć i w proch skruszyć bezbożników w Sowietach, podpalaczy hiszpańskich 
kościołów, niemoralnych zatruwaczy młodzieży i im podobnych. „Tak myśli nasza głowa skończona, ciasna, gdy 
tymczasem Mądrość Przedwieczna sądzi inaczej” – pisał Maksymilian. Każdy oprawca odpowie przed Bogiem. 
Chcielibyśmy dopytać świętego z Auschwitz: Inaczej, czyli jak? Zadawanie cierpienia niewinnym ma jakiekolwiek 
uzasadnienie w oczach Boga? Żadnego. I każdy oprawca odpowie przed Bogiem, mimo że dziś wydaje mu się, że to 
on sam nosi znamię bóstwa. Jednak w dopuszczeniu zła – podobnie jak w dopuszczeniu Męki Jezusowej – 
znaczenie ma to, co się dzieje z duszą człowieka w cierpiącym niewinnie ciele. Prześladowania oczyszczają dusze 
jak ogień złoto, ręce katów tworzą rzesze męczenników, a prześladowcy doznają nieraz w końcu łaski nawrócenia. 
Niezbadane, a zawsze najmędrsze są drogi Boże. Nie wynika z tego jakobyśmy mieli założyć ręce i pozwolić 
wrogom dusz ludzkich swobodnie hasać. Bynajmniej. Ale nie chciejmy poprawiać Mądrości Nieskończonej, 
kierować Duchem Świętym, lecz dajmy się Mu prowadzić! – mówi Św. Maksymilian.  

      Abp Fulton Sheen—Amerykański biskup Fulton Sheen był prawie rówieśnikiem 
Kolbego, urodził się w 1895. Obie światowe wojny przeżył, choć jako mieszkaniec 
Stanów Zjednoczonych nie doświadczył wojny w stopniu takim, jak Europejczycy. 
Jednak dożywając 89 lat, był świadkiem wielu perturbacji, które po 1945 r. 
przetoczyły się przez świat i jego pogląd na rolę Boga w historii świata przez lata 
był niezmienny. “Obyśmy rozumieli i nigdy nie porzucili absolutnej ufności w Bożą 
Opatrzność, nawet w chwilach nieszczęść, bólu, depresji, katastrofy i wojny. 
Wołajmy za Hiobem: ‘Choćby mnie zabił Wszechmocny – ufam, i dróg moich przed 
Nim chcę bronić’” – pisał. Uważał, że źródłem wszelkiego zła, w tym bratobójczych 
wojen i niesprawiedliwych napaści, jest przyzwolenie na zło – najpierw małe, 

pozornie nieszkodliwe, ale wystarczy zgoda na kłamstwo, łapówkę, kradzież, nieuczciwość, zdradę – a małe zło w 
niedługim czasie rozpełznie jak chwast w ogrodzie. Powinniśmy nieustannie mieć na uwadze, że największą 
tragedią wojny nie są straty ekonomiczne lub cierpienie fizyczne, lecz przyzwolenie na zło. ‘I nie lękajcie się tych, 
co zabijają ciało, a duszy nie mogą zabić. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle’. 
Człowiek niewierzący może wytłumaczyć istnienie dręczycieli i katów w czasie wojny, lecz nie może on zrozumieć 
ofiary żołnierza lub męczennika. Ci, którzy wierzą w Boga, mogą zrozumieć jedno i drugie – pisał.  
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        Po czyjej stronie jest Bóg? Niestrudzenie zachęcał do pokładania ufności w Bogu, która w czasie pokoju bywa 
łatwą, ale w czasie wojny jest heroizmem, najtrudniejszym z egzaminów, od którego wyniku zależy czasem nie 
tyle nawet ocalenie życia, ale życie wieczne. Nie możemy wychodzić z założenia, że jesteśmy niewinni i twierdzić, 
że wszelkie nasze nieszczęścia są niezasłużone. Odtąd, zamiast pytać: ‘Po czyjej stronie jest Bóg?’, powinniśmy 
wejrzeć w nasze dusze i zapytać: po czyjej stronie my jesteśmy? Jeśli weźmiemy pod uwagę niezwykły widok 
wcielonego Syna Bożego rozciągniętego na krzyżu na skutek zbiorowego zła wyrządzonego przez ludzi i mimo 
wszystko zwyciężającego ich nienawiść i grzech poprzez zmartwychwstanie do nowego życia i rozlanie 
przebaczenia – powtarzam – jeśli weźmiemy pod uwagę obraz Golgoty, można stawić czoła cierpieniu, wojnie i złu 
nie tracąc nadziei ani w człowieczeństwo, ani w Boga.  
      To zamożny Salomon narzekał na pustkę w życiu, a nie cierpiący Hiob. Krzyż raz jeszcze może nas zaślubić z 
Bogiem – mówił w jednym z kazań. Zatem gdy niektórzy dziś pytają drwiąco: Gdzie jest teraz twój Bóg?, abp. 
Sheen odpowiada: ‘Jeśli opuściliśmy Boga, Bóg opuścił nas… … …’ W działaniach zbrodniarzy wojennych tę 
zależność widzimy jak na dłoni. Ale czy manifestacja zła, okrutna i na  wielką skalę, która uruchamia wojenne 
machiny, dowodzi, że Bóg jest słabszy od zła? Ci, którzy sądzą, że zadaniem Boga jest troszczyć się o ich dobrobyt 
w czasie pokoju, to ci sami, którzy uważają, że zadaniem Boga w czasie wojny jest troszczyć się o ich 
bezpieczeństwo. Gdyby to życie było wszystkim i gdybyśmy nie mieli duszy, Bóg by się tym zajmował. Bóg nie ocali 
naszej skóry, lecz zrobi wszystko, aby ocalić naszą duszę – pisał.  
      Etty Hilesum—urodziła się w czasie pierwszej wojny światowej. Miała 
25 lat, gdy wybuchła druga. Była Holenderką żydowskiego pochodzenia, 
ale w jej rodzinnym domu w Deventer nie prowadzono życia religijnego w 
żadnym stopniu i formie. Studiowała w Amsterdamie prawo i języki 
słowiańskie. W lipcu 1942 otrzymała pracę w Radzie Żydowskiej, w 
wydziale Pomocy dla Wyjeżdżających. Dwa tygodnie później trafiła do 
obozu w Westerbork, a stamtąd we wrześniu 1943 r. deportowano ją do 
Auschwitz, gdzie 30 listopada została zamordowana. W pamiętniku, który 
udało jej się pisać niemal do końca życia, precyzyjnie odnotowuje datę swojego pierwszego spotkania z Bogiem. 
31 grudnia 1941 r., patrząc w głąb samej siebie, napisała: Jest we mnie bardzo głęboka studnia. I w tej studni jest 
Bóg. Jak Go odnalazła, młoda Żydówka, w opętanej wojną Europie? Jednak w czasie, gdy Żydzi wątpili w to, czy 
Bóg jeszcze wspiera swój lud? Bo czy można spojrzeć Bogu w oczy po Auschwitz? Albo – jak pytali niektórzy, 
złamani bólem – czy On będzie mógł spojrzeć w oczy nam, po Auschwitz?  
      Nawrócenie Etty nie miało początku ani w kościele, ani po lekturze Biblii, ani w zetknięciu z jej rodzinną, 
religijną tradycją. Etty odkryła Boga w wewnętrznej tkance swojego serca, we własnym sumieniu. Odnalazła Boga 
w wielkiej tragedii XX wieku, w kulminacji śmierci. I co najważniejsze – odkryła Boga, który milczy, bo współcierpi. 
Po nawróceniu zaangażowała się w pomoc uciekającym Żydom, ale też odkryła, że sama nie chce ratować życia za 
wszelką cenę. Rozumiała, że Miłość nie karmi się chęcią odwetu. Owszem, Bóg jest sprawiedliwością, ale nie ma w 
Nim nawet cienia nienawiści.  
      12 lipca 1942 r. napisała modlitwę, której słowa powtarzała Bogu coraz częściej:  
‘To jedno widzę coraz wyraźniej: Ty nie możesz nam pomóc, to my Ciebie musimy wesprzeć, dzięki czemu sami 
sobie przyjdziemy z pomocą. To jedyne, co jest istotne. Jedyne, co możemy ocalić w tych czasach, to cząstkę Ciebie, 
która jest w nas. To jedyne, co jest istotne. Być może jesteśmy w stanie odkopać Cię ze spustoszonych serc innych 
ludzi. Tak, Panie, sądząc po wypadkach, wydaje się, że niewiele już możesz zrobić, one stały się częścią tego życia. 
Nie pociągam Cię za to do odpowiedzialności. Nie potrafisz nam pomóc, za to my musimy wesprzeć Ciebie, a tego 
domu w nas, w którym mieszkasz, powinniśmy bronić aż do końca…’ 
      To nie jest wina Boga. Współczuła Bogu każdego dnia. Czego? Dzieci, które stworzył, w wolności, a one 
wykorzystują tę wolność przeciw sobie samym, przeciw innym i przeciw Bogu. W tym widziała przyczynę 
okrucieństwa wojny. Wokół społeczności żydowskiej zaciskała się coraz mocniej i szczelniej żelazna obręcz, wyrok 
o jej eksterminacji został wydany i był wykonywany z niespotykanym dotąd okrucieństwem. Mimo to Etty, 
Żydówka, broniła Boga przed odpowiedzialnością za tę rzeź. To nie jest wina Boga, że świat tak wygląda, ale nasza 
własna. Otrzymaliśmy wszelkie możliwości, by wejść do każdego raju, ale nigdy nie nauczyliśmy się z nich 
korzystać… – pisała.  

THIS LENGHTY ARTICLE “WHERE IS GOD IN TIME OF WAR?” WILL BE PUBLISHED IN ENGLISH NEXT WEEKEND. 



TABERNAKULUM LAMPKA 
na tydzień 8-go maja ofiarowana jest w intencji: 

 

†ANNA CZYŻEWSKA 
†HALINA I STEFAN KOWALIK 

 

Ofiara złożona została przez wnuków. 
 

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

CHLEB I WINO  

na tydzień 8-go maja ofiarowane są w intencji: 
 

†ZOFIA ĆWIKLIŃSKA  
 

Ofiara złożona została przez córkę—Sylwie. 
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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 

 

  TERESA KONDRAT 
 ALICJA KUSS  

GRACE DEMMA 
JOE PERRY 

JOE MEINIKE  
STEPHANIE KLOSKY  

PAT REYNOLDS 
KATHLEEN CASEY  

 
 
 
 
 
 

 
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/ 

SUMMER FUN AT ST. EMILY’S!            
ZAJĘCIA DLA DZIECI PODCZAS WAKACJI! 

Totus Tuus and Vacation Bible School are back!  
Registrations are now open for both programs. 

                                           

    LUCKY PICK DRAWING FOR $100—MAY 1, 2022: 

                                     MARIANNE MORSE 
            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 #_______________________ 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W miesiącu maju wierni swą uwagę poświęcają Matce Bożej.  

W każdy dzień maja—od poniedziałku do soboty—zapraszamy  
na godz. 6:30pm do kościoła na wspólną modlitwę. 



MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Jerome T  Mira L Mira L 

7:30am Rev. Chris K Anna C Lucyna S 
Halina S 
___________ 

9:00am Rev. John R Kathryn S Kathryn S 
Don S 

10:45am Rev. Chris K Małgorzata P Małgorzata P 
Christine K 
___________ 

12:30pm Rev. Chris K Sarah W John W 

MINISTRY SCHEDULE FOR MAY 15 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 1     $ 7,873  E-Give   $   267 
Building Fund  $ 3,301   
 

BUDGET  $ 327,250 
COLLECTIONS              $ 338,582 
 

 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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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. 

MOTHER’S DAY FLOWER SALE 
Don’t forget mom this weekend—
beautiful assorted mini roses will 

be available for only $5!  
 

Z OKAZJI DNIA MATKI  
w ten weekend dostępne będą  

różno-kolorowe mini róże  
w cenie $5.  

ATTENTION EUCHARISTIC MINISTERS, LECTORS, 
SACRISTANS, USHERS: 

Thank you for your continued service to our parish. 
Please make every effort to join us for an “After Covid” 
refresher training on Saturday, May 14th right after the 

4pm Mass (about 5pm). 
Commissioning of Eucharistic Ministers and Lectors will be 

on the weekend of May 22nd at each Mass. 
  
  

UWAGA SZAFARZE KOMUNII, LEKTORZY,  
ZAKRYSTIANIE, I MARSZAŁKOWIE: 

Serdeczne Bóg zapłać za Waszą ciągłą służbę dla dobra 
naszej parafii. Bardzo prosimy całą służbę liturgiczną o 
dołożenie wszelkich starań aby uczestniczyć w ważnym 

spotkaniu/szkoleniu “po koronawirusie” w piątek, 13 maja,  
zaraz po Mszy św. o godz. 7pm (czyli około 7:30pm). 

Zaprzysiężenie Szafarzy Komunii i Lektorów odbędzie się  
w weekend 22 maja podczas każdej Mszy Św. 



 
 
 
SATURDAY, MAY 7, 2022 
1PM POLISH SCHOOL FIRST COMMUNION 
4PM †CATHY PATTERSON              †HELEN REY 
†DIANE TURKOWSKI      †MARGARET KONKEY 
†KATHLEEN PALECZNY COLVIN 
†STANISŁAW SOSIN                †ED KONTOWICZ 
†JOHN LOCHIVSKI 
SPECIAL: TOMASZ—GIFTS OF THE HOLY SPIRIT 
SUNDAY, MAY 8, 2022 
7:30AM †EDWARDA I MAREK MYŚLIWIEC 
†STANISŁAW I KRYSTYNA STAWCZYK 
†ADELA POPIEŁUSZKO             
†MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†TADEUSZ DUDA          †HELENA MATLAG 
†KATHLEEN PALECZNY COLVIN 
†ANNA CZYŻEWSKA    †CZESŁAWA GŁADYSZ 
†STANISŁAWA JANIK   †EMILIA KASZTELEWICZ 
†WŁADYSŁAWA I STANISŁAW WOJDACZ 
†JOANNA I FRANCISZEK PODHORODECKI 
†WIKTOR PEPLAK 
†ZMARLI Z RODZINY ORNOWSKI 
†ZOFIA  ĆWIKLIŃSKA 
†STANISŁAWA, JAN I WŁADYSŁAW  
   JACKOWSKI 
SPECIAL: STANISŁAWA CZAJA - ZDROWIE 
SPECIAL: LUCA-MAYA-DOMINIK MUSZYŃSKI –    
                 5 URODZINY 
SPECIAL: ZOFIA I JÓZEF STEMPNIEWICZ –  
                 O ZDROWIE 
SPECIAL: RODZINA FILIPOWSKI - BOŻE BŁ 
9AM †JOHN KEANE 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
10:45AM †ARTHUR KOSIBA 
†BALBINA I TADEUSZ GŁOWATY 
†JÓZEFA KRAWCZYŃSKA  
†STANISŁAWA KALITA         
†STANISŁAW GIBAS 
†JÓZEFA I HENRYK SKOKOŃ 
†ANDRZEJ PASZKIEWICZ 
†STANISŁAW GIBAS                
†JÓZEFA I HENRYK SKOKOŃ 
†DANUTA GIEROŃ   †STANISŁAW BRONIEC 
SPECIAL: TOMASZ - DARY DUCHA ŚW 
SPECIAL: JAN JACKOWSKI - 16 URODZINY 
SPECIAL: ZDZISŁAWA ZIM - O ZDROWIE 
SPECIAL: STANISŁAW CIKOWSKI - IMIENINY 
12:30PM †MARIA JANCZAK 
†STANISŁAW SOSIN 

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 9, 2022 
9AM †STANISŁAW SOSIN 
†KEN KILIAN 
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS - BLESSINGS 
TUESDAY, MAY 10, 2022 
9AM †STANISŁAW SOSIN 
†HALINA I EDWARD NOWAK I ZMARLI Z 
RODZINY 
SPECIAL: FR. CHRIS & PRIESTS - BLESSINGS 
WEDNESDAY, MAY 11, 2022 
9AM †STANISŁAW SOSIN 
THURSDAY, MAY 12, 2022 
9AM †STANISŁAW SOSIN 
FRIDAY, MAY 13, 2022 
9AM †STB PARISHIONERS 
7PM †STANISŁAW SOSIN 
†HALINA I EDWARD NOWAK I ZMARLI Z 
RODZINY 
†STANISŁAW WILCZEK  ZMARLI Z RODZINY 
†ANTONI CECUGA I ZMARLI Z RODZINY  
SATURDAY, MAY 14, 2022 
4PM †DIANE TURKOWSKI       
†STANISŁAW SOSIN               
SUNDAY, MAY 15, 2022 
7:30AM †EDWARDA MYŚLIWIEC 
†MAREK MYŚLIWIEC 
†JEFF THEISEN 
†TADEUSZ DUDA              
†MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†HELENA MATLAG 
†ZOFIA ĆWIKLIŃSKA 
9AM  
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
10:45AM †ARTHUR KOSIBA 
†EUGENIUSZ POBOJEWSKI 
†STANISŁAWA KALITA 
SPECIAL: ZA OJCZYZNE 
12:30PM †ANNA LUPA 
†STANISŁAW SOSIN 
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Senior Living Above and Beyond

Assisted Living 

Alzheimer’s & Dementia Care 

Rehabilitation & Skilled Nursing

847.797.2700

www.dimensionslivingph.com

       For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com       St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL. B 4C 01-0271

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 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

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


