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July 4, 2022 

 

STATEMENT OF CARDINAL BLASE J. CUPICH, ARCHBISHOP OF CHICAGO,  
ON THE JULY 4 MASS SHOOTING IN HIGHLAND PARK 

I have been watching the news in horror as at least 6 are dead (7 as of July 5) and many more were wounded after a 
gunman opened fire as families attended an Independence Day parade in Highland Park. What should have been a 
peaceful celebration of our nation’s founding ended in unspeakable tragedy. 

Please join me in praying for the victims and their loved ones, who never imagined a July 4 celebration could become a 
killing ground. Pray too for the safety of first responders as they pursue the person responsible for this tragedy. 
They bravely rushed into the danger to treat victims and to protect others from harm.  

The parade reportedly had a heavy presence of police and fire vehicles, yet this shooter was able to wound at least two 
dozen people before he stopped, or was stopped, and fled. Victims ranged in age from 8 to 85. Weapons designed to 
rapidly destroy human bodies have no place in civil society. 

It is barely July, and this year the United States is already experiencing more than one mass shooting a day. Chicago 
Police reported at least 55 shot and 7 killed since Friday, and the holiday weekend is not yet over. Gun violence is now 
the leading cause of death for U.S. children. 

Whatever one makes of the right to bear arms, there is plenty of room for prudential judgment in interpreting the 
Second Amendment so as to enact serious, broadly popular gun-safety measures. The Senate finally passed a 
significant, yet modest, gun-safety bill last month. But clearly more must be done.  

The right to bear arms does not eclipse the right to life, or the right of all Americans to go about their lives free of the 
fear that they might be shredded by bullets at any moment. Gun violence is a life issue. We must continue to pray that 
all our officials, elected and unelected alike, will redouble their commitment to keeping safe the people they have 
sworn to serve. 

Pope Francis wrote to the people of Chicagoland in 2016: “As Dr. Martin Luther King Jr. said, humanity ‘must evolve for 
all human conflict a method which rejects revenge, aggression and retaliation. The foundation of such a method is 
love.’ I urge all people, especially young men and women, to respond to Dr. King's prophetic words and know that a 
culture of nonviolence is not an unattainable dream, but a path that has produced decisive results.” 

May the Lord of mercy embrace in love those who have died, bring healing to the wounded, comfort to their loved 
ones, and courage to all of us, so that we may respond to this tragedy united as God’s children to build a path to safety 
and peace. 

LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
It’s important to keep our eyes open. Otherwise, we can easily 
dismiss things that truly require our attention. Whether it is someone 
needing care, a wrong that must be rectified, an injustice that must 
be addressed, or someone in need of a helping hand, the lens through 
which we view life (and even the rules by which we live) can prevent 
us from stopping and acting. Whether it’s an obsession with being on 
time, a compulsion to complete tasks according to a schedule, or a rigidity with not breaking a law or fear of 
taking a risk, we miss daily opportunities to show mercy. We often fail in our duty to be a good neighbor, 
especially when it involves brothers and sisters remote from us whom we have never met. The pain of the 
world is our pain. God’s law of love, mercy, and compassion is not something remote. It’s already within us 
and very near. All we have to do is open our eyes and carry it out. ©Lpi 
 

CATHOLIC TRIVIA – A dove is a symbol for which Sacrament?                                      Answer: Confirmation 
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ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ 
Ważne jest, abyśmy mieli otwarte oczy. W przeciwnym razie możemy łatwo odrzucić rzeczy, które naprawdę 
wymagają naszej uwagi. Niezależnie od tego, czy jest to ktoś potrzebujący opieki, zło, które należy naprawić, 
niesprawiedliwość, którą należy się zająć, czy też ktoś potrzebujący pomocnej dłoni, soczewka, przez którą 
postrzegamy życie (a nawet zasady, według których żyjemy) może uniemożliwić nam zatrzymanie się i działanie. 
Czy jest to obsesja na punkcie punktualności, przymus wykonywania zadań zgodnie z harmonogramem, czy też 
sztywne podejście do nieprzestrzegania prawa lub strach przed podjęciem ryzyka, codziennie tracimy okazję do 
okazania miłosierdzia. Często nie wywiązujemy się z obowiązku bycia dobrym sąsiadem, zwłaszcza gdy chodzi o 
braci i siostry oddalonych od nas, których nigdy nie poznaliśmy. Ból świata jest naszym bólem. Boże prawo miłości, 
miłosierdzia i współczucia nie jest czymś odległym. Jest już w nas i bardzo blisko. Jedyne, co musimy zrobić, to 
otworzyć oczy i wprowadzać w życie. 
 

KATOLICKIE CIEKAWOSTKI - Gołąbek jest symbolem którego Sakramentu?                   Odpowiedź: Bierzmowania 

4 lipiec, 2022 
 

  

OŚWIADCZENIE KARDYNAŁA CUPICH W SPRAWIE MASOWEJ STRZELANINY 
 Z 4 LIPCA W HIGHLAND PARK 

 Z przerażeniem oglądałem wiadomości, gdy co najmniej 6 osób zginęło (7 z dniem 5 lipca), a wiele innych 
zostało rannych po tym, jak strzelec otworzył ogień, gdy rodziny uczestniczyły w paradzie z okazji Dnia 
Niepodległości w Highland Park. To, co powinno być spokojnym świętowaniem założenia naszego narodu, 
zakończyło się niewypowiedzianą tragedią. 
 Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za ofiary i ich bliskich, którzy nigdy nie przypuszczali, że obchody 4 
lipca mogą stać się miejscem kaźni. Módlcie się również o bezpieczeństwo pierwszych ratowników, którzy ścigają 
osobę odpowiedzialną za tę tragedię. Odważnie rzucili się na niebezpieczeństwo, by leczyć ofiary i chronić innych 
przed krzywdą.  
 Na paradzie było dużo policji i pojazdów straży pożarnej, a jednak ten strzelec był w stanie zranić co 
najmniej dwa tuziny osób, zanim się zatrzymał lub został zatrzymany i uciekł. Ofiary wahały się w wieku od 8 do 85 
lat. Broń przeznaczona do szybkiego niszczenia ludzkich ciał nie ma miejsca w społeczeństwie obywatelskim. 
Ledwie minął lipiec, a w tym roku w Stanach Zjednoczonych już dochodzi do więcej niż jednej masowej strzelaniny 
dziennie. Policja w Chicago poinformowała o co najmniej 55 postrzelonych i 7 zabitych od piątku, a świąteczny 
weekend jeszcze się nie skończył. Przemoc z użyciem broni jest obecnie główną przyczyną śmierci amerykańskich 
dzieci. 
 Niezależnie od tego, co sądzi się o prawie do noszenia broni, jest wiele miejsca na ostrożny osąd w 
interpretacji Drugiej Poprawki Konstytucji (Second Amendment ) w celu wprowadzenia poważnych, szeroko 
rozpowszechnionych środków bezpieczeństwa dotyczących broni. W zeszłym miesiącu Senat wreszcie przyjął 
znaczącą, choć skromną, ustawę o bezpieczeństwie broni. Ale oczywiście trzeba zrobić więcej.  
 Prawo do noszenia broni nie przyćmiewa prawa do życia, czy też prawa wszystkich Amerykanów do 
prowadzenia swojego życia bez obawy, że w każdej chwili mogą zostać rozerwani przez kule. Przemoc z użyciem 
broni to kwestia życia. Musimy nadal modlić się, aby wszyscy nasi urzędnicy, wybrani i niewybrani, podwoili swoje 
zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, którym przysięgli służyć. 
 Papież Franciszek napisał do mieszkańców okręgu Chicago w 2016 roku: "Jak powiedział dr Martin Luther 
King Jr. ludzkość "musi stworzyć dla wszystkich ludzkich konfliktów metodę, która odrzuca zemstę, agresję i odwet. 
Fundamentem takiej metody jest miłość". Zachęcam wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych mężczyzn i kobiety, aby 
odpowiedzieli na prorocze słowa dr Kinga i wiedzieli, że kultura niestosowania przemocy nie jest nieosiągalnym 
marzeniem, ale drogą na decydujące rezultaty." 
 Niech Pan miłosierdzia obejmie miłością tych, którzy zginęli, przyniesie uzdrowienie rannym, pocieszenie 
ich bliskim i odwagę nam wszystkim, abyśmy mogli odpowiedzieć na tę tragedię zjednoczeni jako dzieci Boże, aby 
budować drogę do bezpieczeństwa i pokoju. 
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MID-SUMMER MUSINGS 
 

I hope this article finds you well and enjoying the hot days of summer.  Please 
remember to make some time for you and God – perhaps a morning coffee 
outside on the terrace or deck.  Perhaps watching a sunset and recalling God’s 
presence in your life.  These days can be fleeting in our part of the United States, 
so enjoy when and where you can and know that God is with you ~always. 
 
I’d like to take a moment to thank the musicians and singers who so willingly give of themselves and 
their talents throughout the year.  The Adult Choir rehearses on Wednesday evenings and sings 
from September through May at various regular masses and on the church holidays.  If you would 
like to be a part of this group, please let me know!  Our resident recorder player, Sarah, has begun 
to play again. AND the newly formed Youth String Ensemble played a beautiful piece at the 9 am 
Mass in May.  Thanks, Veronica, Anthony and Karol! We look forward to hearing them again this fall. 
 
I remind you that I offer Spiritual Direction to those who may want to look at and deepen their 
relationship with God.  It is usually a once a month meeting in the Parish Hall.  If you are interested 
or have any questions about spiritual direction, please don’t hesitate to contact me or stop me after 
Mass. 
 
And finally, I am in my third year of studies for a Certificate in the Ignatian Spiritual Exercises.   
St. Ignatius designed the Spiritual Exercises as a way of discerning how we may best serve, honor 
and love God in our lives.  Normally the Exercises a made in a month-long retreat.  However,  the 
19th Annotation of the Spiritual Exercises offers people who have jobs and families a way to make 
this retreat throughout the course of 8-9 months.  It requires a person to commit to daily prayer, 
bible readings and meditations and to meet with a spiritual director weekly.  I will be leading this 
‘Retreat in Daily Life’ – free of charge – this coming fall as a part of my final requirement for the 
certification.  If you or someone you know is interested in finding out more about this retreat,  
please contact me!    I’d be pleased to speak with you about this. 
 
All the best to you as we journey onward,   Paula Kowalkowski 

 

 

 

 



FELLOWSHIP AFTER WORSHIP 
After 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 times 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 after each Mass.  

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

In the past, our gatherings (Hospitality) were after 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 continue 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 donations will be appreciated to help offset 
the costs. Interested in helping? Please use the space below to let us know and send back via collection 
basket or email Liz: emika@stbmp.org  

UPDATE AS OF JULY 6: TALLY OF VOLUNTEERS: 7:30AM—4   ~   9 AM— 4   ~   10:45AM—2  

 

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 time_________________ 
Imię nazwisko                                                                                                   Msza 
 
Email______________________________________________________phone________________________ 

Z DNIEM 6 LIPCA: ZGŁOSZENI WOLONTARIUSZE: 7:30AM—4   ~   9AM—4    ~   10:45AM—2 
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PARISH PICNIC 
Save the Date!   

Sunday, August 28th   
12:00pm – 5:00pm  

   

11AM BILINGUAL OUTDOOR MASS   
MENU: hot dogs, brats, polish sausage, pierogi, potatoe pancakes, desserts, cold beer and wine. 

ACTIVITIES: Bingo, petting zoo, visit from Fire & Police Dept, coloring pages, stickers, bean toss, races,  
soccer and voleyball games in the park.  

MUSICAL ENTERTAINMENT: MUSIC STUDIO by ELIZA IDEC.  
 

TWO RAFFLES: grand raffle 3 x $500  AND  $1,000 worth in gift cards to various stores/restaurants. 
 

SPONSOR DONATIONS ARE VERY WELCOME!  
 

VOLUNTEERS ARE NEEDED—SIGN UP WILL BE IN THE LOBBY STARTING ON AUGUST 7TH. 
YOUTH NEEDING CONFIRMATION SERVICE HOURS—PERFECT TIME TO DO SO! 

 

Procceds from our picnic will help to supplement the funds for new terrace in front of the church.  

 
 

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

ZAZNACZ TĄ DATĘ W KALENDARZU!      
PARAFIALNY PIKNIK   -   Niedziela, 28 sierpień od 12-5PM  

  11.00 DWUJĘZYCZNA MSZA ŚW. NA ŚWIEŻYM POWIETRZU   
MENU: hot dogi, kiełbaski, pierogi, placki ziemniaczane, desery, zimne piwo i wino. 

ZABAWY: Bingo, zoo, wizyta straży pożarnej i policji, wizyta klauna, kolorowanki, wyścigi, 
mecz piłki nożnej w parku. 

ROZRYWKA MUZYCZNA: MUSIC STUDIO by ELIZA IDEC.  
 

DWIE LOTERIE: loteria główna 3 x $500 $ i $1,000 w kartach gotówkowych do różnych sklepów, 
restauracji, stacji benzynowych. 

 
BARDZO MILE WIDZIANI SĄ SPONSORZY!  

 
POTRZEBNI SĄ WOLONTARIUSZE - ZAPISY BĘDĄ W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA OD 7 SIERPNIA. 
MŁODZIEŻ, KTÓRA POTRZEBUJE GODZIN SPOŁECZNYCH DO SZKOŁY LUB BIERZMOWANIA -  

IDEALNY CZAS BY TO ZROBIĆ! 
 

Dochód z naszego pikniku pomoże uzupełnić fundusze na nowy taras przed kościołem.  
 



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. 

 
 

Deceased loved ones are 
 remembered in a special way by  

donating in their name for the 
weekly Altar Bread and Wine or 
the Tabernacle Candle. Specific 

family occasions, such as  
wedding anniversaries, birthdays, baptisms can 
 also be honored. Suggested donation is $30 for 
each. Please contact the parish office to select a 

date or email Liz at: emika@stbmp.org 
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SAVE ANOTHER DATE FOR  

PARISH RUMMAGE SALE!!! 
SEPTEMBER 22-25 

 

SAVE YOUR ITEMS—MORE 
INFORMATION COMING SOON! 

ZAPISZ KOLEJNĄ DATĘ: 

PARAFIALNA WYPRZEDAŻ 
GARAŻOWA!!! 

22-25 WRZEŚNIA 
WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE! 



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 

 

 
MARY KULIKOWSKI 

ALLYSON ORR  
LONNIE CAPASSO 
GRACE DEMMA 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

unless we are notified the person has 
recovered.  

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

parafialnego w celu dodania nazwiska na 
liste modlitwy za chorych. Nazwiska 

będą na liście przez 6 tygodni, chyba że 
otrzymamy informację, że dana osoba 

wyzdrowiała.  

 

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

                                           

  LUCKY PICK DRAWING FOR $100—JULY 3, 2022: 

          BARBARA HARTMAN 
            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 #_______________________ 

SUMMER FUN AT  
ST. EMILY’S! 

 

Vacation Bible School  
(July 18-22): Day Program  

for K-6th graders;  
9am-1pm; $75    

Experience our Holy Land  
Adventure for 2022 -  
Wilderness Escape!  

Children will learn the  
story of Moses and the  

Exodus from Egypt through           
                                                                  story, song, crafts and games.  

 
7th-12th graders (and adults!) are welcome to volunteer! 

MORE INFORMATION & ONLINE REGISTRATION: 
www.stemilyreled.org        

QUESTIONS? E-mail David Mika at  
dmika@stemily.org or call 847-299-5865 
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MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

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

7:30am Rev. Robert P Halina S Halina S 
Dorota P 
Lucyna S 

9:00am Rev. John R  Brian W Daisy K 

10:45am Rev. Chris K Adam S Adam S 
Halina W 
Wojciech G 

12:30pm Rev. Chris K Gail L Gail L 
Marlena K 

MINISTRY SCHEDULE FOR JULY 16/17 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 

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  
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. 
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Skorzystaj z wyższych stawek wypłat! 
Po raz pierwszy od 2018 roku wzrosły stawki wypłat charytatywnej renty dożywotniej - dzięki temu masz 
możliwość uzyskania większych korzyści ze swojej darowizny i przyczynienia się do kontynuacji dobrego 
dzieła Boga. Kiedy założą Państwo program dożywotniej renty charytatywnej w archidiecezji, nie tylko 
otrzymają Państwo stałe płatności przez całe życie, ale także mogą Państwo wyznaczyć naszą parafię jako 
beneficjenta pozostałej części darowizny. 
 

Możesz zaplanować płatności zgodnie ze swoimi potrzebami finansowymi i cieszyć się natychmiastowymi i 
przyszłymi korzyściami podatkowymi, w tym federalnym odliczeniem podatku dochodowego za część daru, 
jeśli uszczegółowisz to. Ponadto część każdej wypłaty renty będzie wolna od podatku (przez średnią długość 
życia). Środki pozostałe po twoim życiu wesprą naszą parafię lub szkołę – zgodnie z Twoją wolą. 
 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę: archchicago.giftplans.org. Aby otrzymać bezpłatną, 
niezobowiązujące zestawienie, w jaki sposób mógłbyś  korzystać z renty z tytułu darowizny charytatywnej 
prosimy skontaktować się z Krystyną M. Campbell, Planned Giving Officer, Archidiecezji Chicago pod 
numerem telefonu: 312.534.5404 lub emailem: kcampbell@archchicago.org. 



 
 
 
 
SATURDAY, JULY 9, 2022 
4PM †DIANE TURKOWSKI    
†MARIAN MATEJCZYK 
†STANISŁAW SOSIN 
SUNDAY, JULY 10, 2022 
7:30AM †JEFF THEISEN 
†MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†HELENA MATLAG 
†EDWARDA MYŚLIWIEC 
†TADEUSZ DUDA 
†JANINA I MIECZYSŁAW GIBALA 
†JANINA, MICHAŁ I HENRYK HERDZIK 
†EDWARD I JÓZEFA IWANIEC 
†FILEMONA LITWIN 
SPECIAL: HALINA I JÓZEF - URODZINY 
9AM 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†MARGARET ROBBINS 
†KRZYSZTOF KOGUT  
  & DECEASED FROM FAMILY 
†WESLEY YAPOR 
10:45AM  
†MARIAN MATEJCZYK  
†STANISŁAWA KALITA 
†ARTHUR KOSIBA 
†STANISŁAW SOSIN 
SPECIAL: JENIFER-BOGU WIADOMA INTENCJA 
12:30PM †MARY WATKINS 

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, JULY 11, 2022 
9AM †MARIAN MATEJCZYK 
†STANISŁAW SOSIN 
†HALINA & EDWARD NOWAK & FAMILY 
TUESDAY, JULY 12, 2022 
9AM †MARIAN MATEJCZYK 
†STANISŁAW SOSIN 
WEDNESDAY, JULY 13, 2022 
9AM †MARY KUHNS 
†MARIAN MATEJCZYK 
†STANISŁAW SOSIN 
THURSDAY, JULY 14, 2022 
9AM †MARIAN MATEJCZYK 
†STANISŁAW SOSIN 
FRIDAY, JULY 15, 2022  
9AM †STB PARISHIONERS 
7PM †MARIAN MATEJCZYK 
†STANISŁAW SOSIN 
†HALINA I EDWARD NOWAK I Z RODZINY 
SPECIAL: RODZINA WILCZEK, MAJEWSKI, 
NOWAK—BOŻE BŁ 
SPECIAL: KS. KRZYSZTOF I KSIĘŻA—BOŻE BŁ 
SATURDAY, JULY 16, 2022 
2PM WEDDING: KLAUDIA LENIART & 
                              FRANKLIN IVANOV 
4PM †DIANE TURKOWSKI   †MARIE MIKA 
†MARIAN MATEJCZYK      †GREG KLECZYNSKI 
†STANISŁAW SOSIN 
SUNDAY, JULY 17, 2022 
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†HELENA MATLAG       †TADEUSZ DUDA 
†CZESŁAWA GŁADYSZ 
9AM †JOHN KEANE 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†JAN CUDECKI             
†KRZYSZTOF KOGUT & FROM FAMILY 
10:45AM  
†MARIAN MATEJCZYK  †STANISŁAWA KALITA      
†ARTHUR KOSIBA          †ANTONI LAZAREK 
†STANISŁAW KUZNOWICZ 
†STANISŁAW SOSIN 
SPECIAL: ZA OJCZYZNE 
12:30PM †JOHN KEANE 

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


