June 5, 2022—Pentecost
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Monday - Friday
8:00am - 1:00pm
Saturday & Sunday - closed
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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
Adora on First Friday: 6-7pm
BAPTISMS & WEDDINGS
Please call the parish oﬃce
to make arrangements.
PARISHIONERS
When moving in or out of
the parish, please no fy the
parish oﬃce.

PARISH STAFF
Pastor: Rev. Chris Kulig
ckulig@stbmp.org
Pastor Emeritus: Rev. John Roller
Business Director:
Patrick Reynolds: preynolds@stbmp.org
Oﬃce Manager/Bulle n Editor:
Liz Mika: (847) 827-9220
emika@stbmp.org

Faith Forma on 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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PENTECOST SUNDAY
Even though Pentecost is rightly celebrated in late
spring, the robust experience of a New England fall can
provide a profound metaphor for reﬂec on. A full
expression of fall colors is beau ful to behold. But, with
all of its majesty and beauty, the observer knows the
experience of death is soon to come. Crea on will be
dark and barren for a while. Pentecost cannot be
separated from the cross. Before God’s transforma ve,
life-giving power can bear fruit, we must ﬁrst die.
Pentecost is all about leaving the lifeless dead wood
behind and allowing God, through the power of the Holy Spirit, to create something new. These Pentecost crea ons
happen repeatedly over and over again. The birthing process of the Church is ongoing. God is always bringing life out
of death and crea ng something where there was once nothing. That is why the fall is such an apropos metaphorical
season for Pentecost. In order to really receive the gi of the Holy Spirit we have to die to what we once knew and
what no longer works.
When ﬁre and wind ﬁnd their fullest expression, they are in no way gentle nor kind. They have the poten al to level
anything in their paths. We are experiencing great turmoil in our world, na on, and our Church. Whether the result of
circumstance or the work of the Holy Spirit, much of what we knew to be normal and constant is changing. Common
systems and ins tu onal structures that may have worked for a me no longer do. When the old and familiar need to
be le behind, God creates something new. Change and disorder do not need to be our enemies. They always bring
opportuni es for something exci ng and new. What we need is un ring faith, ﬁrm hope, and perfect love.
What we need is for the Holy Spirit to enlighten us to see what is important and what we must do. “O Holy Spirit,
descend plen fully into my heart. Enlighten the dark corners of this neglected dwelling and sca er there Thy cheerful
beams.” (St. Augus ne) If we experience joy, even in the midst of turbulence, then we will know we are exactly where
God needs us to be. If not, then perhaps there is a lesson in the decaying leaves that graciously descend to the ground
on a crisp fall day. ©Lpi

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Chociaż Zielone Świątki słusznie obchodzone są późną wiosną, to jednak intensywne doświadczenie jesieni w
Nowej Anglii może stanowić głęboką metaforę do reﬂeksji. Pełna ekspresja jesiennych kolorów jest piękna do
oglądania. Jednak przy całym swoim majestacie i pięknie, obserwator wie, że wkrótce nadejdzie doświadczenie śmierci.
Stworzenie będzie przez jakiś czas ciemne i jałowe. Pięćdziesiątnicy nie da się oddzielić od krzyża. Zanim
przemieniająca, życiodajna moc Boga przyniesie owoce, musimy najpierw umrzeć.
W Zesłaniu Ducha Świętego chodzi o to, aby pozostawić za sobą martwe, pozbawione życia drewno i pozwolić
Bogu, aby przez moc Ducha Świętego stworzył coś nowego. To tworzenie w dniu Pięćdziesiątnicy powtarza się ciągle na
nowo. Proces rodzenia się Kościoła trwa nieustannie. Bóg zawsze wyprowadza życie ze śmierci i tworzy coś tam, gdzie
kiedyś nie było nic. Dlatego właśnie jesień jest tak trafną metaforą okresu Pięćdziesiątnicy. Aby naprawdę otrzymać dar
Ducha Świętego, musimy umrzeć temu, co kiedyś znaliśmy i co już nie działa.
Kiedy ogień i wiatr znajdują swój najpełniejszy wyraz, nie są w żaden sposób łagodne ani miłe. Potraﬁą
zrównać z ziemią wszystko, co stanie na ich drodze. Doświadczamy wielkiego zamieszania w naszym świecie, narodzie i
Kościele. Czy to na skutek okoliczności, czy też działania Ducha Świętego? Wiele z tego, co uważaliśmy za normalne i
stałe, ulega zmianie. Powszechne systemy i struktury instytucjonalne, które mogły funkcjonować przez pewien czas, już
nie działają. Kiedy trzeba zostawić to, co stare i znane, Bóg tworzy coś nowego. Zmiany i nieporządek nie muszą być
naszymi wrogami. Zawsze niosą ze sobą możliwości czegoś ekscytującego i nowego. Potrzebujemy niezachwianej
wiary, mocnej nadziei i doskonałej miłości.
Potrzebujemy, aby Duch Święty oświecił nas, abyśmy zobaczyli, co jest ważne i co musimy zrobić. "O Duchu
Święty, zstąp obﬁcie do mojego serca. Oświeć ciemne zakamarki tego zaniedbanego mieszkania i rozprosz tam Twoje
radosne promienie." (Św. Augustyn) Jeśli doświadczamy radości, nawet pośród zawirowań, to będziemy wiedzieli, że
jesteśmy dokładnie tam, gdzie Bóg nas potrzebuje. Jeśli nie, to być może lekcja zawarta jest w rozkładających się
liściach, które pięknie opadają na ziemię w rześki jesienny dzień.

June 5, 2022

Welcome to St. Thomas Becket

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
odbywają się w każdy dzień — od
poniedziałku do soboty— zapraszamy
na godz. 6:30pm do kościoła na
wspólną modlitwę.
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RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wymiana tajemnic odbywa się w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca
—5 czerwiecpo Mszy Św. o godz 10:45am.

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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June 12, 2022
Dear Sisters and Brothers in Christ,
The happy occasion of Father’s Day next Sunday, gives me an opportunity to wish all who serve as fathers in
our families my hear elt thanks and congratula ons. This day tradi onally has also gives us an opportunity
to thank and support our priests, those who serve as our spiritual fathers, our priests who minister in the
Archdiocese of Chicago. These 450 ac ve and 254 re red priests have chosen to dedicate their lives to
serving you and your family through pastoral care, celebra on of the sacraments, and leadership of our
communi es of faith.
With this le er I ask you to join me in suppor ng the health and well-being of our priests by making a
generous gi to the Priests’ Health and Re rement/PRMAA collec on for the beneﬁt of their healthcare and
re rement needs. Your sacriﬁce on their behalf not only contributes to their health and well-being, but it also
demonstrates to them your support of their ministry in our parishes and communi es.
Please note that this is the only collec on for our Archdiocesan priests’ health and re rement. This is
separate and dis nct from the annual collec on for religious order priests, sisters, and brothers. Join me in
making a generous contribu on to this weekend’s second collec on. I also ask you to consider naming the
Priests’ Health and Re rement/PRMAA as beneﬁciary of your will, something I personally have done.
As I ask you to join me in praying that God con nue to bless our dedicated priests, I assure you of my
remembrance of you and your families in my prayers and at the Lord’s Table.
Sincerely yours in Christ,
Blase Cardinal Cupich
Archbishop of Chicago

SECOND COLLECTION WILL BE THIS WEEKEND.
PLEASE USE ANY ENVELOPE AND MARK—
PRIESTS RETIREMENT.
DRUGA KOLEKTA W TEN WEEKEND BĘDZIE NA RZECZ
OPIEKI ZDROWOTNEJ, EMERYTURY I UTRZYMANIA
OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI KSIĘŻY. OFIARY MOŻNA
ZŁOŻYĆ W JAKIEJKOLWIEK KOPERCIE—PROSIMY
JEDYNIE ZAZNACZYĆ „NA KSIĘŻY”.

June 5, 2022

Welcome to St. Thomas Becket
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These are our newest members, who became children of God during the months of
March to May. May God always Bless them.

Owen, son of Lukasz & Anna
Tymon, son of Marcin & Kamila
Simon, son of Marek & Iwona
Alex, son of Piotr and Magdalena
Michael Maksimovich, son of Maksim & Hanna
Frida, daughter of Pawel & Justyna
Victor, son of Armando & Anna
Zoe Elizabeth, daughter of Dawid & Arleta
Dennis, son of Pawel & Beata
Anya Abigail, daughter of Dariusz & Anna
Marcin Jozef, son of Marcin & Jadwiga
Krys an, son of Karol & Paulina
ALEX & FAMILY

The following couple was joined in Holy
Matrimony during the months of March to
May. We wish them many years of happiness.

Weaver Nicholas & Simkowski Brianna

MR & MRS WEAVER
These families registered at St. Thomas Becket during the months
of March to May. We welcome them to our parish family.

Chamoun Emile
Szczepanska Anna—Juliana, Jus ne
Miechowicki Piotr
Szynalik Paweł & Aneta—Krisitan, Emily
Weaver Nicholas & Brianna
Kowalkowska Małgorzata

Twardowski Piotr & Barbara—Dominika, Justyna
Bajorek Philip & Ka e—Maya, Oliver
Puchala Lukasz & Wioleta
Pﬁster Mary
Dubiel Dariusz & Barbara—Hailey
Bielski Tomasz—Daniel, Adam

These people completed their journey here on earth and joined their loving God during the
months of March to May. May they rest in peace.

Andrzej Bobrowski

Emma Weltz Alan Virant

Lilian Mar ny

Joseﬁna Je on
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LAMPKA WIECZYSTA
na tydzień na tydzień 5-go czerwca oﬁarowana jest w intencji:

†JOSEPHINE CIELAK
Oﬁara została złożona przez męża Stanley i dzieci.
**********************************

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.

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

June 5, 2022

Welcome to St. Thomas Becket
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SAVE THE DATE— AUGUST 28TH

Your used glasses, including sunglasses and reading
glasses can help others. Your old glasses can be le 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 przeciwsłoneczne 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.

Please join us for a bilingual outdoor
Mass at 11am and an a ernoon
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.

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 a end 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 sec on in the restaurant.

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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LET US PRAY FOR OUR SICK
Módlmy się za chorych
PAT REYNOLDS
KATHLEEN CASEY
PEGGY LEIDIG
PAT JASON
ALLYSON ORR
LONNIE CAPASSO

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

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2022
DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2022
AS OF 5-19-2022
PARISH GOAL—$28,216.37—CEL PARAFII
AMOUNT PLEDGED—$24,387.06—SUMA ZADEKLAROWANA
AMOUNT PAID—$22,665,06—SUMA WPŁACONA
BALANCE DUE—$1,722.00—SUMA DO ZAPŁATY
To make our Mass me 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.

ST.. THOMAS
S BECKET
T

DO NOT FEAR—I AM WITH YOU
IS 41:10

NIE LĘKAJ SIĘ, JESTEM Z TOBĄ

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.

LUCKY PICK DRAWING FOR $100—MAY 29, 2022:

STANISŁAW SZELEWA
3
2022-2023

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.
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 #_______________________

June 5, 2022
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THIS QR READER ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO OUR SECURE
ON-LINE DONATION SYSTEM—
THANK YOU!

S
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Each Sunday Budget
May 29

$ 5,447

BUDGET
COLLECTIONS
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MINISTRY SCHEDULE FOR JUNE 11/12
MASS
TIME

PRESIDER

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

4:00pm

Rev. Chris K

Mira L

Joe C

7:30am

Rev. Chris K

Halina S

Halina S
Barbara S
Dorota P

9:00am

Rev. John R

Brian G

Gail M

10:45am Rev. Chris K

Beata K

Beata K
Jan K
Halina W

12:30pm Rev. Chris K

Sarah W

John W
Bogdan Z

/K
$ 7,000
E-Give $ 1,736
$ 327,250
$ 368,620

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.

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
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PARISH MISSION
STATEMENT
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
†LUDWIKA I PIOTR BUDZIK
†JAN I JÓZEF BUDZIK
†ZOFIA DANISZEWSKA
†LEONTYNA I JÓZEF CIBOROWSKI
SPECIAL: AGATA—URODZINY
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
†WŁADYSŁAW LATKA
†HELENA KOCZAJ
†STANISŁAW I GENOWEFA BĘBEN
†PIOTR KULCZYCKI
†RYSZARD I TERESA TRĄBKA
†ANTONI, ALBINA I STANISŁAWA GOWGIEL
SPECIAL: TOMASZ BIELSKI I RODZINA —
POTRZEBNE ŁASKI
SPECIAL: SARA I SEBASTIAN WESOŁOWSKI—
BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
SPECIAL: WACŁAWA—SZCZĘŚLIWĄ PODRÓŻ
12:30PM †LARRY CARIATO
†LUKE BOTEKA

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 6, 2022
9AM †S. ALFREDA
SPECIAL: THOMAS & JOANNA COFARA—
BLESSINGS
TUESDAY, JUNE 7, 2022
9AM †MILTON BOUVIER
WEDNESDAY, JUNE 8, 2022
9AM †MICHAEL SPIERING
SPECIAL: ANNALISA O’NEILL & SPARING
FAMILY—BLESSINGS
THURSDAY, JUNE 9, 2022
9AM †MARY WATKINS
FRIDAY, JUNE 10, 2022
9AM SPECIAL: ANNETTE MARUNGA—
BLESSINGS
SPECIAL: SISTER OF THE HOLY FAMILY OF
NAZARETH—BIRTHDAYS & FEASTDAYS
7PM †HALINA I EDWARD NOWAK
I ZMARLI Z RODZINY
†KS JEZRY GAWLIK
†DUSZE KSIĘŻY W CZYŚĆCU
†ANDRZEJ WILCZEK
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
9AM †MARY ANN MAJEWSKI
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY
10:45AM †ARTHUR KOSIBA
†BALBINA I TADEUSZ GŁOWATY
†JÓZEFA KRAWCZYŃSKA
†STANISŁAWA KALITA
SPECIAL: MAGDALENA I MARCIN KUSINA–
25 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: LIDKA– O SZCZĘŚLIWĄ OPERACJE
SPECIAL: ARTUR GOWGIEL—BOŻE BŁ
12:30PM SPECIAL: STB PARISHIONERS

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.

UNIA KREDYTOWA TO WIĘCEJ NIŻ BANK!
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!

1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com

SKAJA TERRACE FUNERAL HOME
Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave.
Niles
(847) 966-7302

JOHN’S ROOFING, INC.
847-297-9984
Roofing • Gutters • Siding
Soffit • Fascia
Insured

Free Estimates

Contact Trey Hill
to place an ad today!

JOHN W. GLUECKERT,
President

thill@4LPi.com

Family Owned & Operated

or (800) 950-9952 x2613

1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD
ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168
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IWONA LOJKO
Broker Associate
Parishioner

Maureen P. Meersman

(847) 845-7415

Attorney At Law

ilojko@gmail.com

Your loved ones care
is our business!
(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy
Mount Prospect, IL 60056

(224) 425-0922

MOWIE PO POLSKU

Orthodontist
401 W. Prospect Ave.
Mount Prospect

BUYING, SELLING & INVESTING
SUBURBAN
330 E. Northwest Hwy
Mt. Prospect
www.lovelyihomes.com

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com

Mount Prospect &
North Des Plaines
Fire & Water - Cleanup & RestorationTM

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

24-Hour Emergency Service
Independently Owned & Operated

TOMASZ DUBOWSKI
Managing Broker

(847) 630-7161
dubowski@ameritech.net
https://www.familyfirstrealty.org/

847-956-1880
Mobile: 630-417-4141
jswiatek@servpro10672.com
Like it never even happened.®

A-Z Handy Man
with 30 years of professional
experience can fix, repair
and help you with any project
at your home.

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.

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

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
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