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 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE  
odbywają się w każdy dzień — od poniedziałku do soboty— zapraszamy  

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

3rd ANNUAL FATHER’S DAY NOVENA 
Father’s Day is on Sunday, June 19th. Let us appreciate the work, sacrifice 
and dedica on of our fathers through this special Father’s Day Novena.  
St. Thomas Becket parish, for the third me, will offer a Novena in honor 
of all fathers. Star ng on Saturday, June 11th we will pray the Novena  
for nine consecu ve days un l June 19th. You are welcome to submit  
the names of the men you want remembered, they will be placed on  
the altar of Mary and Joseph, and all names will be printed in the bulle n 
on Father’s Day, June 19th. Please use the form below to submit the 
names of men you wish to honor, living and deceased, by 12 noon on 
June 15th. A suggested offering of $10 per name will be greatly 
appreciated. Offerings can also be made through our secure on-line 
giving system at: givecentral.org and choose FATHER’S DAY NOVENA 
bu on. ST. JOSEPH PRAY FOR OUR FATHERS. 
  
 

NOWENNA Z OKAZJI DNIA OJCA   
Dzień Ojca obchodzony jest 19-go czerwca. Doceńmy pracę, poświęcenie i oddanie naszych ojców poprzez 
specjalną Nowennę. Parafia Św. Tomasza Becketa, po raz trzeci, rozpocznie modlitwe ku czci wszystkich  
ojców 11-go czerwca i zakończymy ją 19-go czerwca. Zapraszamy do przesłania do nas imiona i nazwiska 
ojców, żyjących lub zmarłych, te zostaną umieszczone na ołtarzu Matki Bożej i Św. Józefa i będą wymienione  
w biuletynie w weekend 19-go czerwca. Prosimy przesłać je do biura lub e-mail do Elżbiety: emika@stbmp.org 
najpóźniej do 12pm 15-go czerwca. Będziemy bardzo wdzięczni za ofiarę złożoną ku czci każdego ojca, 
sugerowana ofiara to $10 od osoby. Ofiary można również dokonać za pośrednictwem naszego bezpiecznego 
systemu przez internet pod adresem: givecentral.org i wybierz link FATHER’S DAY NOVENA.  

ŚW. JÓZEFIE MÓDL SIĘ ZA NASZYCH OJCÓW. 
 
 

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

FATHER’S DAY NOVENA: June 11-19 
 
 

IN HONOR OF:   _____________________________      __________________________________ 

Ku czci:                _____________________________     ___________________________________ 

 

DONATION MADE BY:    _________________________________________________ 
Ofiara złożona przez: 
PLEASE PRINT NAMES—they will be published in the bulle n on June 19th. 
Prosimy drukować—imiona i nazwiska będą w biuletynie 19-go czerwca. 
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PRAISE the Holy Trinity ~ Undivided Unity 
 The Feast of the Holy Trinity brings reminders of homilies over the years….. 
“it is not easy to explain”; “this is a Mystery”; “this is the most difficult homily for which 
to prepare!”  
 When I began my studies at Loyola University, I took a class called Chris an 
Doctrine. We read from the early Church fathers who were trying to understand and 
make sense of these mysterious aspects of the faith. I remember reading about the 
personas (faces) of God – the way God reveals Godself to us. Think of a play – and each 
person (of the Trinity) having a different face or mask. Think of the three ways God has 

revealed Himself to us: 
God as Father/Creator/immanent. God who is beyond our earthly understanding  
                        AND One who constantly calls us to Himself. 
God as Jesus/human being/redeemer. God who has walked on earth, ministering, teaching, feeling – leading  
                        by example. God who has suffered and suffers with us. 
God as Spirit/ breath. God who is the energy which is crea ve, unbounded, limitless – and all-loving.  
                         Moving in the world. 
 And what is the stuff in between the Father, Son and Spirit. What is that? St. Bonaventure called the 
Trinity a ‘fountain of fullness’ of love. That energy is the stuff of rela onship – shown ul mately between the 
Father, Son and Spirit. It gives us an example of what a loving rela onship is. This Triune rela onship 
exemplifies crea ve love and companionship. For Franciscan priest Richard Rohr, the Trinity “is a circle dance 
of outpouring love and perfect receiving among three partners.” 
 I invite you to pray about the Trinity this week – how has God been revealed to 
you – as loving Parent, as One who walks with you or as crea ve energy, Spirit and life?                                    
 
 

CHWALMY Trójcę Świętą ~ Nierozdzielną Jedność 
 Święto Trójcy Świętej przynosi na myśl kazania ostatnich lat..."Nie jest łatwo to wyjaśnić"; "To jest 
tajemnica"; "Jest to najtrudniejsze kazanie do przygotowania!" 
 Kiedy zaczynałam studia na Uniwersytecie Loyola, miałam klasę o nazwie „Doktryna Chrześcijaństwa”. 
Czytaliśmy pisma pierwszych ojców Kościoła, którzy próbowali zrozumieć i wyjaśnić te tajemnicze aspekty 
wiary. Pamiętam, że czytałam o twarzach Boga - o tym, jak Bóg objawia nam siebie samego. Pomyśl o sztuce 
- i każdej osobie (Trójcy) o innej twarzy lub masce. Pomyśl o trzech sposobach, w jakie Bóg się nam objawił: 
Bóg jako Ojciec / stwórca / nieodłączny. Bóg, który jest poza naszym ziemskim zrozumieniem, i który 
nieustannie wzywa nas do siebie. 
Bóg jako Jezus / człowiek / odkupiciel. Bóg, który chodził po ziemi, posługując, ucząc, czując - prowadząc 
przez przykład. Bóg, który cierpiał i cierpi z nami. 
Bóg jako Duch / oddech. Bóg, który jest twórczą, nieograniczoną i pełną miłości energią. Porusza się w 
świecie. 
 I co jest to co łączy Ojca, Syna i Ducha? Św. Bonawentura nazwał Trójcę "źródłem pełni" miłości. Ta 
energia jest związkiem - ukazanym ostatecznie pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem. Daje nam przykład tego,  
czym jest prawdziwy związek miłości. Ta trójjedna relacja jest przykładem twórczej miłości i towarzystwa.  
Dla franciszkańskiego księdza Richarda Rohra, Trójca Święta "to krąg tańca wylewanej miłości i doskonałe 
przyjęcie jej wśród trzech partnerów". 
 W tym tygodniu zapraszam was do modlitwy o Trójcy Świętej - jak Bóg został wam objawiony - jako 
kochający Rodzic, jako Ten, który kroczy z wami, czy jako twórcza energia, Duch i życie?  
 

Paula Kowalkowski—Music Director 
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FATHER’S DAY NOVENA—Day 1 – June 11 
A man shares in the partnership of crea on with his wife and God. Throughout the pregnancy, the expectant father prepares 
for the child’s arrival, following the steps of the unborn baby’s development, gathering material things that will be needed, 
learning how to care for his newborn child. He also prepares mentally for the task ahead in guiding this new life entrusted to 
his care, perhaps drawing on the example set by his own father. 
 We pray today, God, for all the expectant fathers in the world. May they rejoice in their role in crea on and may they 
turn to You for guidance as they prepare for the births of their children. May they welcome their newborn infants with joy, 
and willingly share in caring for and nurturing their offspring. Amen. 

Day 2 – June 12 
One of the most visible roles of a father is that of provider. Many fathers work long hours to provide for their children.  Some 
hold two jobs. When a father loses his job or, despite his best efforts, is unable to earn enough to provide for his family, he 
needs the support not only of his spouse but also of other family members, friends and his church community. He needs to 
experience God’s love through others. 
 God, look kindly on fathers as they labor to provide for the material needs of their families. Guide them in making 
wise decisions regarding financial ma ers and the allotment of their me. Come to their aid when they grow weary or 
discouraged. Give hope to fathers who lose their jobs by strengthening their faith and trust in You. Let Your love flow freely 
to all fathers everywhere. Amen.  

Day 3 – June 13 
A father o en assumes the role of protector of his family. He wants to keep his children from harm. Yet this is not always 
possible. Illness strikes. Accidents happen. As his children grow and form rela onships with others, emo onal hurts occur. 
When a father comes face to face with his limita ons as a protector, he knows he can turn to God for help and guidance. It is 
God who protects us all. 
 We pray, God, that all fathers will develop a strong rela onship with You and turn to You freely for help in protec ng 
their children. We pray also for fathers who are facing the limita ons of their ability to protect their children from pain, 
hurts, and fears. May they recognize Your presence in their me of need and take Your helping hand. Amen.  

Day 4 – June 14 
Fathers share with mothers in the role of caregiving for their children.  They handle chores like changing diapers, giving baths, 
fixing meals and chauffeuring. They get up in the middle of night with sick children, read bed me stories and help with 
homework. Fathers also care for their children’s souls by praying for them and by introducing them to God. 
 Today, God, we pray for all fathers busily caring for their children. May they find joy in their tasks and not grow 
weary from the burdens they shoulder. May their pa ence run deep and their stress level low. May they find You, God, in the 
midst of their caregiving chores, and know peace at the end of each day. Amen. 

Day 5 – June 15 
One of the most important responsibili es of a father is to provide uncondi onal love. A father’s love for each of his children 
is a constant throughout the good and bad mes of life. It is a love that accepts each child as he or she is. It is a love that 
recognizes a child’s strengths and forgives his or her weaknesses. It is a love that forms the founda on of a rela onship that 
will last forever. 
 God, may Your love flow freely between fathers and their children. May they take delight in one another and know 
the peace that blossoms from the love they share. May children soar with hope and trust under the loving gaze of their 
fathers. And may fathers feel secure in having the love of their children throughout their lives. Amen.  

Day 6 – June 16 
A father is a role model for his sons and daughters. These children observe how he conducts himself in the community and in 
the home. They hear his stories of how he makes decisions and interacts with others. This is why it is important for a father 
to be guided by a code of conduct based on Jesus’ command to love God and neighbor. A father who does this leaves his 
children a wonderful legacy. 
 We ask You, God,  to shower Your love on fathers as they strive to be good role models for their children. Help them 
to base their decisions and choices in life on what is fair, honest, wise and loving. Help them to recognize and treasure the 
trust their children have in them. Amen.  

Day 7 – June 17 
One of the most visible roles of a father is that of teacher.  We see fathers coaching sports teams or running alongside a 
bicycle, their hand gripping the back of the seat to provide balance for a novice rider. We see fathers in a car’s passenger 
seat, teaching a new driver. Or in a swimming pool, pa ently working with a young swimmer. We also see fathers teaching 
their children how to love and serve others, forgive and build rela onships with others. And we see fathers teaching their 
children about God and helping them learn how to communicate with God. 
 Today, God, we thank You for our earthly fathers and for all the things they taught us. And we ask You, to guide all 
fathers as they teach their children about the ways of the world and more importantly, about Your way of living. May they 
teach their children how to be loving, caring, compassionate people, and may they plant and nurture in their children’s 
hearts the seeds of faith hope, and trust in You. Amen. 

Day 8 – June 18 
Today, many fathers are separated from their children for long periods of me. Some fathers have jobs that keep them away 
from their families for weeks or months at a me. When a father is divorced, he may see his children only on visita on days. 
It can be difficult for these fathers to carry out their fatherly roles. Yet it is essen al that they strive to do the best they can, 
for children need their fathers in their lives. 
 We pray today, God, for all fathers who are separated from their children. Give them the wisdom to take advantage 
of every opportunity they have to be with their children. Help them to realize how important they are in their children’s lives. 
And let them know Your love, as it comes to them through their sons and daughters. Amen. 

Day 9 – June 19 
When their children become adults, the role of a father changes. No longer responsible for caregiving or providing financial 
support, fathers remain available to their adult children, helping out or giving advice when asked and sharing in hobbies or 
other pursuits. Some mes the transi on is a rocky one, requiring work on both sides. S ll, it is worth the effort, because the 
resul ng rela onship benefits all and reaches into the next genera on. 
 We pray, God, for fathers who are having difficulty in their rela onships with their adult children. Help them to tuck 
the past away and to rejoice in the loving adults that they have helped their children to become.  May they come to know the 
joy of friendship with their children. Amen.  

END EACH DAY’S REFLECTION BY PRAYING: OUR FATHER, HAIL MARY, GLORY BE. AMEN. 
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NOWENNA NA DZIEŃ OJCA                           DZIEŃ 1—11 CZERWIEC 

Mężczyzna uczestniczy w partnerstwie stworzenia z żoną i Bogiem. W czasie ciąży przyszły ojciec przygotowuje się na 
przyjście dziecka, śledzi rozwój nienarodzonego dziecka, zbiera rzeczy, które będą potrzebne, uczy się jak dbać o swoje 
nowonarodzone dziecko. Przygotowuje się także psychicznie do zadania jakie ma przed sobą, do wychowania ego nowego 
życa powierzonego jego opiece, być może korzystając z przykładu ustanowionego przez własnego ojca. Modlimy się 
dzisiaj, Boże, za wszystkich przyszłych ojców na świecie. Niech radują się ze swojej roli w stworzeniu i niech zwracają się do 
Ciebie o wskazówki, przygo-towując się do narodzin swoich dzieci. Niech przyjmują z radością nowo narodzone dzieci i 
chętnie uczestniczą w opiece i wychowaniu swego potomstwa. Amen. 

DZIEŃ 2—12 CZERWIEC 
Jedną z najbardziej widocznych ról ojca to zabezpieczenie finansowe. Wielu ojców pracuje długie godziny, aby utrzymać 
swoje dzieci. Niektórzy mają dwie prace. Kiedy ojciec traci pracę lub pomimo dołożenia wszelkich starań nie jest w stanie 
zarobić wystarczająco by utrzymać rodzinę, potrzebuje wsparcia nie tylko małżonki, ale także innych członków rodziny, 
przyjaciół i społeczności kościelnej. On potrzebuje doświadczyć Bożej miłości przez innych.      Boże, patrz łaskawie na ojców, 
którzy pracują, aby zaspokoić materialne potrzeby swoich rodzin. Prowadź ich w podejmowaniu mądrych decyzji 
dotyczących kwes i finansowych i dysponowaniem czasu. Przyjdź im z pomocą gdy są zmęczeni lub zniechęceni. Daj nadzieję 
ojcom, którzy tracą pracę, wzmacniając ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Niech Twoja miłość swobodnie płynie do wszystkich 
ojców na całym świecie. Amen. 

DZIEŃ 3—13 CZERWIEC 
Ojciec często przyjmuje rolę opiekuna swojej rodziny. Chce uchronić swoje dzieci przed krzywdą. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe. Choroba uderza. Wypadki się zdarzają. Gdy jego dzieci rosną i nawiązują relacje z innymi, pojawiają się bóle 
emocjonalne. Kiedy ojciec staje twarzą w twarz ze swoimi ograniczeniami jako obrońca, wie, że może zwrócić się do Boga o 
pomoc i wskazówki.To Bóg chroni nas wszystkich. Modlimy się, Boże, aby wszyscy ojcowie nawiązali silną więź z 
Tobą i swobodnie zwracali się do Ciebie o pomoc w ochronie swoich dzieci. Modlimy się także za ojców, którzy zmagają się z 
ograniczeniem zdolności do ochrony swoich dzieci przed bólem i obawami. Niech rozpoznają Twoją obecność w potrzebie i 
wezmą Twoją pomocną dłoń. Amen. 

DZIEŃ 4—14 CZERWIEC 
Ojcowie dzielą się z matkami opieką nad dziećmi. Zajmują się obowiązkami takimi jak zmiana pieluch, kąpiele, ustalanie 
posiłków i rozwożeniem dzieci na zajęcia. Wstają w środku nocy do chorych dzieci, czytają bajki na dobranoc i pomagają w 
odrabianiu lekcji. Ojcowie troszczą się także o dusze swoich dzieci, modląc się za nich i przedstawiając je Bogu.       Dziś, Panie 
Boże, modlimy się za wszystkich ojców, którzy zajęci są troską o swoje dzieci. Niech odnajdą radość w swoich zadaniach i nie 
będą się męczyć z powodu nadmiaru obowiązków. Niech ich cierpliwość będzie głęboka, a poziom stresu niski. Niech 
odnajdą Ciebie, Boże, pośród swoich obowiązków opiekuńczych i zaznają poznają pokoju na koniec każdego dnia. Amen. 

DZIEŃ 5—15 CZERWIEC 
Jednym z najważniejszych obowiązków ojca jest zapewnienie bezwarunkowej miłości. Miłość ojca do każdego z jego dzieci 
jest stała w dobrych i złych czasach życia. Jest to miłość, która akceptuje każde dziecko takim, jakim jest. Jest to miłość, która 
rozpoznaje mocne strony dziecka i wybacza jego słabości. Jest to miłość, która stanowi podstawę relacji, która będzie trwać 
wiecznie. Boże, niech Twoja miłość swobodnie płynie między ojcem i jego dziećmi. Niech cieszą się nawzajem i 
poznają pokój, który rozkwita dzięki ich miłości. Niech dzieci kwitną w nadziei i ufności pod kochającym spojrzeniem swoich 
ojców. I niech ojcowie czują się bezpiecznie, kochając swoje dzieci przez całe życie. Amen. 

DZIEŃ 6—16 CZERWIEC 
Ojciec jest wzorem dla swoich synów i córek. Te dzieci obserwują, jak zachowuje się w społeczności i w domu. Słyszą jego 
historie o tym, jak podejmuje decyzje i wchodzi w interakcje z innymi. Dlatego tak ważne jest, aby ojciec kierował się kodem 
moralnym opartym na przykazaniu Jezusa, by kochać Boga i bliźniego. Ojciec, który to czyni, pozostawia swoim dzieciom 
wspaniałe dziedzictwo.      Prosimy Cię, Boże, abyś obdarzył Ojców swoją miłością, gdy starają się być dla swoich dzieci 
wzorami do naśladowania.Pomóż im opierać swoje decyzje i wybory życiowe na tym, co uczciwe, mądre i kochające. Pomóż 
im rozpoznać i docenić zaufanie, jakie pokładają w nich dzieci. Amen. 

DZIEŃ 7—17 CZERWIEC 
Jedną z najbardziej widocznych ról ojca to bycie nauczycielem. Widzimy ojców trenujących drużyny sportowe lub biegających 
obok roweru, których dłoń chwyta oparcie siedzenia, aby zapewnić równowagę uczącemu się dziecku. Widzimy ojców na 
fotelu pasażera, uczących nowego kierowcę. Lub na basenie, cierpliwie pracując z młodym pływakiem. Widzimy także ojców 
uczących swoje dzieci, jak kochać i służyć innym, wybaczać i budować relacje z innymi. Widzimy też ojców uczących swoje 
dzieci o Bogu i pomagających im nauczyć się komunikować z Bogiem. Dzisiaj, Boże, dziękujemy Ci za naszych ziemskich 
ojców i za wszystkie rzeczy, których nas nauczyli. Prosimy Cię, abyś prowadził wszystkich ojców uczących swoje dzieci o 
drogach świata i, co ważniejsze, o Twoim sposobie życia. Niech nauczą swoje dzieci, jak kochać, dbać, współczuć ludziom, 
niech sadzą i pielęgnują w sercach swoich dzieci nasiona wiary, nadziei i zaufania do Ciebie. Amen.                                                                
                                                                                               DZIEŃ 8—18 CZERWIEC 
Dzisiaj wielu ojców jest odseparowanych od swoich dzieci na długi czas. Niektórzy ojcowie mają prace, które trzymają ich z 
dala od swoich rodzin przez tygodnie lub miesiące. Kiedy ojciec jest rozwiedziony, może zobaczyć swoje dzieci tylko w dni 
odwiedzin. Ci ojcowie mogą mieć trudności z wypełnianiem swoich ojcowskich ról. Jednak ważne jest, aby starali się robić 
wszystko co tylko możliwe, ponieważ dzieci potrzebują ojca w swoim życiu. Modlimy się dzisiaj, Boże, za wszystkich 
ojców, którzy są oddzieleni od swoich dzieci. Daj im mądrość, aby mogli wykorzystać każdą okazję aby spędzić czas z dziećmi. 
Pomóż im zrozumieć, jak ważni są w życiu swoich dzieci. I niech poznają Twoją miłość, jaka przychodzi do nich przez ich 
synów i córki. Amen. 

DZIEŃ 9—19 CZERWIEC 
Kiedy dzieci stają się dorosłe, rola ojca zmienia się. Ojcowie, którzy nie są już odpowiedzialni za opiekę lub wsparcie 
finansowe, pozostają dostępni dla swoich dorosłych dzieci, pomagają lub udzielają porad, gdy są o to poproszeni i dzielą się 
hobby lub innymi zajęciami. Czasami przejście jest trudne i wymaga pracy po obu stronach. Mimo wszystko jest to warte 
wysiłku, ponieważ dobry związek przynosi korzyści wszystkim i dociera do następnego pokolenia.     Modlimy się, Boże, za 
ojców, którzy mają trudności w relacjach z dorosłymi dziećmi. Pomóż im nie wracać w przeszłość ale radować się z dorosłych 
dzieci. Niech cieszą się z przyjaźni ze swoimi dziećmi. Amen. 

NA ZAKOŃCZENIE ROZWAŻANIA KAŻDEGO DNIA: OJCZE NASZ, ZDROWAŚ MARYJO, CHWAŁA OJCU. 
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FELLOWSHIP AFTER WORSHIP 
A er more than a 2-year break due to Covid, St. Thomas Becket would like to 
begin our monthly gatherings once again. These gatherings are meant for 
parishioners to reacquaint and connect with people they may not have seen in a 
while and to make new friends. These mes of fellowship are not meant to 
replace your morning meal or to get a free dessert to take home. 

 

St. Thomas Becket can only do this, and be successful, if we have responsible 
teams of volunteers to set up, serve, and clean up a er each Mass.  

In other words, "Many hands make light work." 
  

In the past, our gatherings (Hospitality) were a er the 7:30am, 9am and 10:45am Masses. If there will be 
interested volunteers and responsible teams of parishioners for the 12:30pm and 4pm Masses,  
St. Thomas Becket will gladly do the same for those Masses. If there is sufficient response for all Masses,  
we would like to start in September, and con nue on second Sunday of each month.  
  

In order to make this an enjoyable and fair event for everyone, the parish will supply the treats (doughnuts, 
danish, ets..) and coffee/tea for each Mass. Monetary free-will dona ons will be appreciated to help offset 
the costs. Interested in helping? Please use the space below to let us know and send back via collec on 
basket or email Liz: emika@stbmp.org  

 

NIEDZIELNE SPOTKANIA 
Po ponad dwuletniej przerwie przez koronawirusa, parafia Św. Tomasza Becketa pragnie ponownie rozpocząć 
nasze comiesięczne spotkania. Cel tych spotkań to ponowne nawiązanie kontaktu z osobami, z którymi nie 
widzieliśmy się od dłuższego czasu, oraz aby zawrzeć nowe znajomości. Te spotkania nie mają na celu 
zastąpić porannego posiłku ani nie mają na celu zabrania do domu darmowego deseru.  
 

Nasza parafia może to zrobić i odnieść sukces tylko pod warunkiem, że będą odpowiedzialne grupy 
wolontariuszy do przygotowania, nadzorowania i sprzątania po każdej Mszy Św.  

Innymi słowy: "Wiele rąk - lekka praca". 
 

W przeszłości nasze spotkania (Poczęstunki) odbywały się po Mszach Św. o godz. 7:30am, 9am i 10:45am. 
Jeśli znajdą się chętni wolontariusze na Msze Św. o godz. 12.30pm i w soboty o 4pm, chętnie również 
otworzymy. Jeśli będzie odpowiednie zainteresowanie na wszystkie Msze Św, rozpoczniemy spotkania po 
wakacjach we wrześniu, w drugą niedziele każdego miesiąca. 
 

Aby spotkania było przyjemne dla wszystkich, parafia zapewni na każdą Msze takie same smakołyki (pączki, 
bułeczki, itp.) oraz kawę/herbatę. W celu zrekompensowania kosztów będziemy wdzięczni za wolne datki. 
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o wypełnienie poniższego formularza i zwrotu przez niedzielny 
koszyk lub email do Elżbiety: emika@stbmp.org 
 

********************************************************************** 
I’M INTERESTED IN HELPING DURING FELLOWSHIP SUNDAYS:  

POMOGĘ PODCZAS NIEDZIELNYCH SPOTKAŃ: 
 
Name ___________________________________________________Mass me_________________ 
Imię nazwisko                                                                                                   Msza 
 
Email______________________________________________________phone_________________________ 



CHLEB I WINO  
na tydzień 12-go czerwca ofiarowane są w intencji: 

 

KRZYSZTOF CZYŻEWSKI  
Z OKAZJI URODZIN ORAZ O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA CAŁEJ RODZINY 

 

Ofiara została złożona przez żone i dzieci. 
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CORPUS CHRISTI (La n for Body of Christ) — JUNE 19 
This year, once again, in a very special way our parish will celebrate this Feast. Everyone is invited to 
par cipate in a bilingual procession to the four altars that will be erected around our church for that day. 
All First Communion children, children and adults in tradi onal regional costumes are strongly encouraged 
to par cipate, all are welcome.  Please note that the 12:30pm Mass for that day is cancelled. 
 
 
 
 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chystusa przypada w tym roku w niedzielę 19-go czerwca. 
Zapraszamy na przeżycie tego święta w bardzo specjalny i uroczysty sposób. Po Mszy Św. o godz 10:45am 
procesja do czterech ołtarzy wokół kościoła. Serdecznie zapraszmy wszystkie dzieci pierwszo-komunijne, 
dziewczęta i chłopców z koszyczkami kwiatów do sypania i z dzwoneczkami. Dorosłych również zachęcamy 
do ubrania się w stroje regionalne i do wzięcia udziału w tej pięknej tradycyjnej procesji.  

UWAGA—w niedzielę 19-go czerwca NIE będzie Mszy o godz. 12:30pm 

IMPORTANT!  
Archdiocese of Chicago Priests will convene from June 28 to June 30 for a Convoca on. This is an out-of-town 
reflec on and retreat me for priests. Therefore, at St. Thomas Becket, from June 28 to June 30th we will 
have a Communion Service at 9am instead of the 9am daily Mass. Fr. John Roller will say a daily Mass at  
St. Emily on those days at 8:30am.  St. Emily is located at: 1400 E Central Rd in Mount Prospect. 

WAŻNE!  
Księża Archidiecezji Chicago spotkają się w dniach od 28 do 30 czerwca na Konwokacji. Jest to czas refleksji i 

rekolekcji dla księży. W naszej parafii Św. Tomasza Becketa, od 28 do 30 czerwca, zamiast codziennej  
Mszy Św. o godz. 9 rano odbywać się będą nabożeństwa z Komunią Św. Ks. John Roller będzie sprawował 

codzienną Mszę Św. w parafii Św. Emilii w tych dniach o godz. 8:30 rano.  
Parafia Św. Emilii znajduje się pod adresem: 1400 E Central Rd w Mount Prospect. 
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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

MARY KULIKOWSKI

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 no fied 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. 

Registra ons are OPEN for the 2022-2023 Religious Educa on 
Year: h p://www.stemilyreled.org/

                                          

  LUCKY PICK DRAWING FOR $100—JUNE 5, 2022:
          ANNA & RYSZARD BARAŃSKI            

CONGRATULATIONS!!
1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL

APRIL 8, 2023.  Tickets are s ll 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.. THOMASS BECKETT 

2022-20233 

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 #_______________________

SUMMER FUN AT ST. EMILY’S!
Registra ons 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 (La n for Totally Yours) is a wonderful program run by 
the Archdiocese of Chicago, where youth connect with their faith 
through prayer, catechism, par cipa on in daily Mass, and FUN!
Vaca on 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, cra s 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



MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K  Darlene M Darlene M 

7:30am Rev. Chris K Dariusz B Halina S 
Barbara S 
Maria T 

9:00am Rev. John R  Brian W Zach P 

10:45am Rev. Chris K Adam S Wojciech G 
Adam S 
Krzysztof T 

NO 
12:30pm 

CORPUS 
CHRISTI  

PROCESSION  
AFTER  

10:45AM 
MASS 

MINISTRY SCHEDULE FOR JUNE 18/19 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 

S  O  / K  
Each Sunday Budget  $   7,000 
   

June 5       $ 6,173 E-Give   $     772 
Building Fund     $ 3,257 
 

BUDGET  $ 357,000 
COLLECTIONS              $ 375,565 
 

 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 for your dona ons. 

BÓG ZAPŁAĆ  ZA OFIARY. 
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Men’s Club Mee ng scheduled 
for June 15th is CANCELLED.    

 

New mee ng date:  
Wednesday, June 22nd at 7pm.    

 EXPLORING THE DIACONATE  
June 21, 7p.m. to 8 p.m.  
Virtual Mee ng on Zoom  

Learn all about the deacon forma on program, 
from the applica on process to forma on and 
classes that could lead to ordained ministry as 

a Deacon for the Archdiocese of Chicago.  
• Applicants must be 31-62 years of age at 

me of applica on  
• To a end, please RSVP to Deacon Bob Puhala 

at 847.837.4564 or Sr. Caroline Onuoha at 
847.837.4563.  

WE LOOK FORWARD TO MEETING and 
PRAYING WITH YOU!  



SATURDAY, JUNE 11, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI    
SUNDAY, JUNE 12, 2022
7:30AM †JEFF THEISEN          
†TADEUSZ DUDA            
†MARIA I ANTONI ZAUCHA 
†HELENA MATLAG
†EDWARDA MYŚLIWIEC 
†DANUTA WASIKOWSKI               
†LESZEK BREJ
†HENRYK, AMELIA I ANTONI ŚWIERZBIŃSKI
†FRANCISZEK KUŹMA
†JAN WRÓBEL
†WŁADYSŁAWA I STANISŁAW WOJDACZ
†JOANNA I FRANCISZEK PODHORODECKI
SPECIAL: RODZINA FILIPOWSKI– BOŻE BŁ
9AM †MARY ANN MAJEWSKI
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†BALBINA I TADEUSZ GŁOWATY
†JÓZEFA KRAWCZYŃSKA
†STANISŁAWA KALITA
†KAROL BUŃKO
†PAWEŁ I TERESA DEC
†JACEK I GENOWEFA KONOPKO
†LEONARDA KRUCZKOWSKA
†JACEK I JÓZEF OLECHNO
†WŁADYSŁAW CHYŁEK
†ALEKSANDER MACIOROWSKI 
I ZMARLI Z RODZINY

SPECIAL: MAGDALENA I MARCIN KUSINA–
                25 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: LIDKA– O SZCZĘŚLIWĄ OPERACJE
SPECIAL: ARTUR GOWGIEL—BOŻE BŁ
SPECIAL: KRYSIA I PIOTR—1 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: KRYSTYNA KOSIBA—O 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, JUNE 13, 2022
9AM †JOHN KEANE
SPECIAL: JÓZEFA—SAFE OPERATION
TUESDAY, JUNE 14, 2022
9AM †JACK HINDMAN
WEDNESDAY, JUNE 15, 2022
9AM †S. ALFREDA
SPECIAL: MR & MRS DAVE SAUTER—
                 BLESSINGS
THURSDAY, JUNE 16, 2022
9AM †DONALD A SMITH
FRIDAY, JUNE 17, 2022
9AM SPECIAL: GRAIG SABATINO—BLESSINGS
SPECIAL: SISTERS OF THE INCARNATE WORD 
OF SAN ANTONIO– BLESSINGS 
7PM †HALINA I EDWARD NOWAK 
            I ZMARLI Z RODZINY
†KS. JERZY GAWLIK
†DUSZE KSIĘŻY W CZYŚCU CIERPIĄCE
SATURDAY, JUNE 18, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI   †JOHN ANDERSON
†PETER TRENTADUE          †EDWARD SWEENEY
†GREG KLECZYNSKI            †LUKE BOTEKA            
SPECIAL: MEN’S CLUB MEMBERS—BLESSINGS
SUNDAY, JUNE 19, 2022
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA 
†WACŁAW POPIEŁUSZKO
†TADEUSZ DUDA
†HELENA MATLAG
†EDWARDA MYŚLIWIEC
†HALINA KOWALIK
SPECIAL: ADAM ŻUROWSKI – 70 URODZINY
SPECIAL: KRZYSZTOF CZYŻEWSKI-URODZINY
9AM †JOHN & KATHY KEANE 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
†THOMAS KUHNS
SPECIAL: MEN’S CLUB MEMBERS—BLESSINGS
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†KATARZYNA I FRANCISZEK SZENDAŁA
†STANISŁAWA KALITA
†JAN BRODOWSKI
12:30PM  NO MASS—CORPUS CHRISTI 
PROCESSION AFTER 10:45AM MASS

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


