September 18, 2022—25th Sunday in Ordinary Time

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

fb

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.

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

Faith Formation Coordinator:
Renata Sosin: rsosin@stbmp.org
Music Director (English):
Paula Kowalkowski: (847) 298-5450
pkowalkowski@stbmp.org
Music Director (Polish):
Adam Wojcik
Maintenance:
Jan Kalita
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RENEW MY CHURCH: WHAT IS IT? WHY ARE WE DOING IT?
Our parish, like all parishes of the Archdiocese of Chicago, is participating in an effort of renewal. Some may
ask, “why now?” since we are slowly finding our new pace, there is still a great deal of concern for people’s
well-being. The most honest answer I can offer is that the opportunity for renewal is ever-present and is
perhaps more important now than ever.
When we look at the signs of the time, what do we see? A culture more ambivalent toward religion; declining
faith participation of younger generations; Mass attendance in our archdiocese that has decreased by 27%
over the past 20 years; across the U.S., 2 in 5 children baptized are not confirmed; and, 85% of children that
are confirmed stop practicing their faith by age 21. In many quarters of our society, Christian morality, once
the norm, is pushed aside. The consequences are all around us: breakdown of families, disregard for
innocent life and human dignity, violence in our communities, addictions, depression, loneliness and despair.
For many of us, we see this in our own families and neighborhoods, brokenness and separation from the life
of Jesus Christ.
Now, consider the actual words, “renew my church.”
What a wonderful gift we have as Jesus invites us to renew His Church. The Lord of the universe speaks these
words to us just as he spoke them to the saints before us. Finally, we have the word Church. It seems like a
tall order to renew the Church. Isn’t that someone else’s job? Our own little parish, maybe. But the whole
Church? Yes. And we will, because renewal always, always, always begins within our own hearts.
To be clear, Renew My Church is much bigger than anything we’ve ever done in the Archdiocese of Chicago.
It is a faithful response to Christ’s call to renew His Church, a journey that is both spiritual (to re-encounter
Jesus Christ as disciples and parish communities) and structural (to ensure our parishes have adequate
resources for vitality).
Through Renew My Church initiatives, the Archdiocese will re-commit our local Church to our gospel
commission to make disciples, build vital communities of faith and inspire witness to bring the light and hope
of Christ to a world in need. These mission imperatives guide all that we do in and through the spiritual and
structural efforts of renewal.
One initiative of Renew My Church is focused on increasing the vitality of our local communities. Cardinal
Cupich has asked our parish to come together with the other parishes in our grouping to start a process of
reflection, discernment, and planning to consider how we can collaborate and combine resources so that we
are better equipped to bring Jesus Christ to the world today.
Let’s acknowledge up front that change is not always easy, and renewal can be stressful. For a lot of parishes,
this renewal means some form of structural change, such as uniting with another parish. For others, it will be
painful with the closure of a church or school.
But something new is needed. Despite the valiant and beautiful efforts of so many pastors, lay leaders and
ministry leaders, fewer and fewer people are encountering Jesus and experiencing him in parish community.
Change we must, and it will involve frank discussions and some hard decisions to help all of our parishes
invest in new ways of spreading the Good News of Jesus Christ.
Over the course of the year, our parish is going to work with St. Alphonsus as part of a group to discuss,
share, pray, and discern what the best structures and forms of collaboration are to create a sustainable,
vibrant and vital Catholic presence in our area.
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Renewal always begins within our own hearts. As we open our hearts to the renewal process, we will pray
the special Prayer for Renewal (below) throughout the upcoming months. I invite you to reflect upon each
line of this prayer slowly and deliberately. Thousands of people across our Archdiocese and beyond are
praying these words on behalf of our local Church. Allow this to become your prayer, as well.
Please feel free to visit RenewMyChurch.org to learn more about the vision for renewal in the Archdiocese
of Chicago. More detailed information will be forthcoming as the process moves on.
Lord Jesus, you speak to us today,
as you spoke to holy men and women
who have gone before us.
In every age and in our own time,
you call to us and say: Renew My Church.
Pour out the gift of your Holy Spirit upon us,
and so enable us
to hear you clearly
to listen to each other attentively
to imagine our future boldly
to discern your direction wisely
to persevere in your holy will courageously
to stay together in charity
to surrender our own plans readily
to embrace the greater good
to hand on your gifts to future generations.
May we remain in the holy company of
the Blessed Virgin Mary, the apostles, and all the saints.
May their example and presence
inspire us with patient confidence
in the work of your grace.
We ask this of you who live and reign
with the Father in the unity of the Holy Spirit, God,
forever and ever.
Amen

LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK
Human beings are often very clever when managing money and making a profit. Sometimes, we place so
much of our sense of security in money that we lower ourselves to deceit and fraud. Our need to produce a
profit can easily lead to economic injustice and exploitation. Money is necessary to conduct the business of
our lives. However, it cannot become the god we serve. Being smart, savvy, and creative with financial
wealth can be good. Being smart, savvy, and creative with living out our relationship with God is even better.
Our hearts have to find a home somewhere. Jesus reminds us of a choice we must make: God or mammon.
We need to be cautious about “selling our souls” to what cannot fully satisfy us and falling into the traps of
lust, gluttony, pride, and greed. Instead, we can better direct our efforts and our talents to the management
of God’s kingdom, which in the end is the only thing that matters. Any ideas on how we can use the talents
and skills God gave us to make for a better world? ©Lpi
CATHOLIC TRIVIA – What are the small vessels that hold the water and wine used at the Consecration
called?
Answer: Cruets
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ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ: CO TO JEST? DLACZEGO TO ROBIMY?
Nasza parafia, podobnie jak wszystkie parafie Archidiecezji Chicago, bierze udział w procesie odnowy.
Niektórzy mogą zapytać: Dlaczego teraz?", ponieważ powoli odnajdujemy nasze nowe tempo, wciąż jest
wiele troski o dobrobyt ludzi. Najszczerszą odpowiedzią, jaką mogę zaoferować, jest to, że możliwość
odnowy jest zawsze obecna i być może teraz jest ważniejsza niż kiedykolwiek.
Kiedy patrzymy na znaki czasu, co widzimy? Kulturę bardziej obojętną wobec religii; zmniejszające się
uczestnictwo w wierze młodych pokoleń; uczestnictwo we Mszach Świętych w naszej archidiecezji, które
spadło o 27% w ciągu ostatnich 20 lat; w całych Stanach Zjednoczonych, 2 na 5 dzieci ochrzczonych nie jest
bierzmowanych; i 85% dzieci bierzmowanych przestaje praktykować swoją wiarę przed ukończeniem 21 roku
życia. W wielu kręgach naszego społeczeństwa chrześcijańska moralność, niegdyś norma, jest spychana na
bok. Konsekwencje tego są wszędzie wokół nas: rozpad rodzin, brak szacunku dla niewinnego życia i godności
ludzkiej, przemoc w naszych wspólnotach, uzależnienia, depresja, samotność i rozpacz. Wielu z nas widzi to w
naszych własnych rodzinach i sąsiedztwach, rozbicie i oddzielenie od życia Jezusa Chrystusa.
A teraz rozważmy słowa: "odnów mój Kościół".
Jaki wspaniały dar mamy, gdy Jezus zaprasza nas do odnowienia Jego Kościoła. Pan wszechświata mówi te
słowa do nas tak samo, jak mówił je do świętych przed nami. Wreszcie, mamy słowo Kościół. Wydaje się, że
odnowienie Kościoła to wielkie wyzwanie. Czy nie jest to zadanie dla kogoś innego? Może w naszej małej
parafii. Ale cały Kościół? Tak. I zrobimy to, ponieważ odnowa zawsze, zawsze, zawsze zaczyna się w naszych
własnych sercach.
Aby było jasne, Odnów Mój Kościół jest czymś znacznie większym niż wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy w
Archidiecezji Chicago. Jest to wierna odpowiedź na wezwanie Chrystusa do odnowienia Jego Kościoła,
podróż, która jest zarówno duchowa (ponowne spotkanie z Jezusem Chrystusem jako uczniowie i wspólnoty
parafialne) jak i strukturalna (zapewnienie naszym parafiom odpowiednich środków dla ich żywotności).
Poprzez inicjatywy Odnów Mój Kościół, Archidiecezja ponownie zobowiąże nasz Kościół lokalny do
wypełnienia ewangelicznej misji czynienia uczniów, budowania żywotnych wspólnot wiary i inspirowania do
dawania świadectwa, aby nieść światło i nadzieję Chrystusa światu w potrzebie. Te imperatywy misyjne
kierują wszystkim, co robimy w i poprzez duchowe i strukturalne wysiłki odnowy.
Jedna z inicjatyw programu Odnów Mój Kościół skupia się na zwiększeniu witalnosci naszych lokalnych
wspólnot. Kardynał Cupich poprosił naszą parafię o zebranie się wraz z innymi parafiami z naszego
grupowania, aby rozpocząć proces refleksji, rozeznania i planowania w celu rozważenia jak możemy
współpracować i łączyć zasoby, abyśmy byli lepiej przygotowani do niesienia Jezusa Chrystusa dzisiejszemu
światu.

Przyznajmy od razu, że zmiana nie zawsze jest łatwa, a odnowa może być stresująca. Dla wielu parafii ta
odnowa oznacza jakąś formę zmiany strukturalnej, np. połączenie się z inną parafią. Dla innych, będzie to
bolesne zamknięcie kościoła lub szkoły.
Ale coś nowego jest potrzebne. Pomimo dzielnych i pięknych wysiłków tak wielu proboszczów, świeckich
liderów i liderek duszpasterstwa, coraz mniej ludzi spotyka Jezusa i doświadcza Go we wspólnocie
parafialnej. Zmiana jest konieczna i będzie wymagała szczerej dyskusji i podjęcia pewnych trudnych decyzji,
aby pomóc wszystkim naszym parafiom w inwestowaniu w nowe sposoby szerzenia Dobrej Nowiny o Jezusie
Chrystusie.
W ciągu najbliższego roku nasza parafia będzie współpracować z parafią Św. Alfonsa jako część grupy, aby
dyskutować, dzielić się, modlić i rozeznawać, jakie są najlepsze struktury i formy współpracy, aby stworzyć
trwałą, żywą i żywotną obecność katolików w naszej okolicy.
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Odnowa zawsze zaczyna się w naszych własnych sercach. Otwierając nasze serca na proces odnowy, przez
najbliższe miesiące będziemy odmawiać specjalną Modlitwę o Odnowę (poniżej). Zachęcam was do
powolnego i świadomego rozważania każdego wersu tej modlitwy. Tysiące ludzi w całej naszej archidiecezji i
poza nią modli się tymi słowami w imieniu naszego Kościoła lokalnego. Pozwólcie, aby stały się one również
Waszą modlitwą.
Zapraszamy do odwiedzenia strony RenewMyChurch.org, aby dowiedzieć się więcej o wizji odnowy w
Archidiecezji Chicago. Będziemy dzielić się szczegółami w miarę postępu procesu.
Panie Jezu, przemawiasz dziś do nas
tak, jak przemawiałeś do tych świętych mężczyzn i kobiet,
którzy szli przed nami.
Jak czyniłeś to przez wszystkie wieki, także i dziś
wzywasz nas, mówiąc: Odnów mój Kościół.
Wylej na nas dar Twojego Ducha Świętego,
abyśmy potrafili:
wyraźnie Cię usłyszeć,
z uwagą słuchać jedni drugich,
śmiało marzyć o przyszłości,
mądrze rozeznawać Twoje wskazania,
odważnie trwać w pełnieniu Twojej świętej woli,
łączyć się w dobroczynności,
bez wahania rezygnować ze swoich planów,
aby przyjmować większe dobro
i przekazywać Twoje dary przyszłym pokoleniom.
Trwajmy w świętym gronie
Najświętszej Maryi Dziewicy, apostołów i wszystkich świętych.
Niech ich przykład i obecność
natchną nas cierpliwą ufnością
w działanie Twojej łaski.
Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz
z Ojcem w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ
Ludzie są często bardzo sprytni, gdy zarządzają pieniędzmi i osiągają zyski. Czasami tak bardzo pokładamy w
pieniądzu nasze poczucie bezpieczeństwa, że zniżamy się do oszustwa i podstępu. Nasza potrzeba osiągania
zysków może łatwo doprowadzić do niesprawiedliwości ekonomicznej i wyzysku. Pieniądze są niezbędne do
prowadzenia działalności gospodarczej w naszym życiu. Nie mogą jednak stać się bogiem, któremu służymy.
Bycie inteligentnym, sprytnym i kreatywnym w dysponowaniu bogactwem finansowym może być dobre.
Jeszcze lepiej jest być mądrym, sprytnym i kreatywnym w przeżywaniu naszej relacji z Bogiem. Nasze serca
muszą gdzieś znaleźć dom. Jezus przypomina nam o wyborze, którego musimy dokonać: Bóg czy mamona.
Musimy być ostrożni w "sprzedawaniu naszych dusz" temu, co nie może nas w pełni zadowolić i wpadaniu
w pułapki pożądliwości, łakomstwa, pychy i chciwości. Zamiast tego możemy lepiej skierować nasze wysiłki i
talenty na zarządzanie Bożym królestwem, które w końcu jest jedyną rzeczą, która się liczy. Masz pomysł, jak
możemy wykorzystać talenty i umiejętności, które dał nam Bóg, by uczynić świat lepszym? ©Lpi
KATOLICKIE CIEKAWOSTKI - Jak nazywają się małe naczynia, w których przechowuje się wodę i wino
używane podczas Konsekracji?
Odpowiedź: Ampułki na wodę i wino
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St. Thomas Becket RUMMAGE SALE!
COME AND SHOP IN OUR AIR CONDITIONED HALL
EARLY BIRD: SEPTEMBER 22 5pm - 8pm ($5 admission)
SEPTEMBER 23 & 24 9am - 4pm (free entry)
SEPTEMBER 25 9am - 1pm ($5 bag sale all day)
DONATIONS will be accepted: SEPTEMBER 16-20 8am - 1pm
Gently used clothes: kids, women, men, shoes, jewelry, toys, books, CDs, linens,
kitchen items, seasonal decorations, art, bikes, sport equipment
Please NO DVD’s, TVs, cribs, or furniture - NO PICK UPS.
PLEASE SAVE YOUR UNWANTED HANGERS or bring your clothes on hangers!
Volunteers will be needed to make this parish fundraiser a success!
Questions? Please contact Liz at parish office: 847-827-9220 emika@stbmp.org
***************************
W dniach od 22-25 września odbędzie się w naszej parafii wyprzedaż garażowa.
CZWARTEK, 22 WRZESIEŃ
5pm - 8pm (wejście za opłatą $5)
PIĄTEK i SOBOTA, 23 i 24 WRZESIEŃ
9am - 4pm
NIEDZIELA, 25 WRZESIEŃ
9am - 1pm
(cały dzień - co tylko wejdzie do papierowej torby - $5)
Donacje będą przyjmowane od 16 do 20 września od 8am do 1pm:
delikatnie używane ubrania: dziecięce, damskie, męskie, buty, biżuteria, zabawki, książki, płyty CD,
pościel, artykuły kuchenne, dekoracje sezonowe, obrazy, rowery, sprzęt sportowy.
NIE będą przyjmowane: DVDs, telewizory, łóżeczka dziecięce, meble.
NIE BĘDZIE ODBIORU Z DOMU.
PROSIMY ZAOSZCZĘDZIĆ SWOJE NIEPOTRZEBNE WIESZAKI lub przynieść ubrania na wieszakach!
Pytania? Elżbieta: 847-827-9220 lub emika@stbmp.org.

RUMMAGE
SALE
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CHLEB I WINO
na tydzień 18-go września ofiarowane są w intencji:

†MARIA RAMIAN - 2-ga rocznica śmierci
Ofiara została złożona przez wnusię—Emilke Parry.
Calling all to the 2-night only theatrical release of Mother Teresa:
No Greater Love. Mother Teresa is one of the most inspirational
figures of the 20th century. In honor of the 25th anniversary of her
passing, the Knights of Columbus has produced a feature length
documentary film on the life and legacy of this beloved humanitarian
and the singular vision she and her sisters have embraced to serve the
poor. Far more than a documentary, this film is a soaring tribute to a
spiritual icon, and a guidepost for all who seek hope today. Bring your
family, friends and neighbors to see this definitive film on a modern
saint (PG-13) and be inspired to put your faith into action. For more
information, visit http://www.motherteresamovie.com. Film will be
shown only on October 3rd and 4th at the AMC—RANDHURST.
Zaproszenie dla wszystkich na 2-dniową, jedyną premierę teatralną
Mother Teresa: No Greater Love (Matka Teresa: Nie Ma Większej
Miłości). Matka Teresa jest jedną z najbardziej inspirujących postaci
XX wieku. Dla uczczenia 25 rocznicy jej śmierci, Rycerze Kolumba
wyprodukowali pełnometrażowy film dokumentalny o życiu tej
ukochanej humanitarystki oraz o wyjątkowej wizji, jaką ona i jej siostry przyjęły, by służyć ubogim. Film ten jest czymś
więcej niż tylko filmem dokumentalnym, jest on wzniosłym hołdem dla duchowej ikony i drogowskazem dla wszystkich,
którzy szukają dziś nadziei. Zabierz swoją rodzinę, przyjaciół i sąsiadów na ten wyjątkowy film o współczesnej świętej
(PG-13) i zainspiruj się, by wprowadzić swoją wiarę w czyn. Więcej informacji na stronie http://
www.motherteresamovie.com. Film będzie można zobaczyć tylko 3 i 4 października w AMC-RANDHURST.

INFORMATIONAL
MEETING: SEPT 28TH AT
6:30PM IN PARISH HALL.
PIELGRZYMKA DO MATKI
BOSKIEJ Z GUADALUPE
pod duchowym
przewodnictwem
Ks. Krzysztofa Kulig
5-13 Grudnia 2022
$1,550
(bilet lotniczy wliczony)

847-827-9220.
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE:
28 WRZESIEŃ @ 6:30PM
W NASZEJ SALI PARAFIALNEJ
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM
MARYJNYM
Registrations are OPEN for the 2022-2023
Religious Education Year: http://www.stemilyreled.org/
CLASSES START ON SEPTEMBER 14TH!
KLASY NAUKI RELIGII ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 14-go WRZEŚNIA!
REJESTRACJA— http://www.stemilyreled.org/

Różaniec będzie odmawiany w każdy
dzień października—od poniedziałku
do soboty—o godz 6:30pm.
Również w niedziele o godz.
7:05am i 10:15am przed Mszami
Świętymi w jęz polskim.

OCTOBER - MONTH OF THE
HOLY ROSARY
Rosary in English will be recited each
day of October: Monday to Friday at
8:30am—before the 9am Mass.
All are welcome

LET US PRAY FOR OUR SICK
Módlmy się za chorych
EUGENIUSZ FILIP - VAL TURANSKY
DONNA MADSEN - JOHN DEFRANK
AMY BILDY - JOAN PUZZO
LEWIS MEO
DO NOT FEAR—I AM WITH YOU
IS 41:10

NIE LĘKAJ SIĘ, JESTEM Z TOBĄ

You are welcome to join the

Music Ministry
here at St Thomas Becket.
The ADULT CHOIR meets on
Wednesday evenings from
6:30 - 8:00 pm. If any
children are interested in
singing or playing their
instrument, please contact
Paula Kowalkowski at
pkowalkowski@stbmp.org
or see her after one of the
Masses. THANK YOU!

Potrzebna
osoba do pracy
biurowej na
pełny etat, od
poniedziałku
do piątku.
Wymagany
jęz. polski,
angielski do
porozumienia.
zapisy i informacja:
Po informacje
S. Maksymiliana
proszę
Kamińska MChR
dzwonić
773-656-7703
847-942-3474.
REKOLEKCJE DLA
RODZICÓW PO
STRACIE DZIECKA
NA SKUTEK
PORONIENIA
14-16
PAŹDZIERNIK
W CHICAGO

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.
Wspólnota Małżeństw Katolickich
zaprasza pary, które - jako małżeństwa chciałyby wspólnie rozwijać się w swoim
powołaniu i drodze do Boga. Pierwsze
spotkanie informujące o WMK odbędzie
się w niedzielę 25 września 2022 roku
o godz. 14:00, w Jezuickim Ośrodku
Milenijnym (5835 W. Irving Park Rd
Chicago). Opieka do dzieci zapewniona.
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MINISTRY SCHEDULE FOR SEPT 24/25
MASS
TIME

PRESIDER

4:00pm

Rev. Chris K

Lee M

Lee M

7:30am

Rev. Chris K

Lucyna S

Lucyna S
Halina S
____________

Sunday Offering / Kolekta

9:00am

Rev. John R

Jeff P

Jeff P

Each Sunday Budget

10:45am Rev. Chris K

Halina W

Halina W
Jan K
Beata K

12:30pm Rev. Antoni B

Jacek S

Jacek S
Renata S

Sept 11

$5,846

$ 7,600

LECTOR

E-Give $ 312

BUDGET FOR THE MONTH
COLLECTIONS

$ 15,200
$ 13,981

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.

BLESSING OF ANIMALS
will be on Saturday, October 1st at 12pm
in front of the church. We will bless our
animals in honor of St. Francis of Assisi
who’s feast day is on October 4th.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT
W sobotę, 1go października o godz 12pm
na placu przed
kościołem
pobłogosławione
zostaną nasze
zwierzęta ku czci
Św. Franciszka
z Asyżu, którego
uroczystość
obchodzimy 4-go
października.

EUCHARISTIC
MINISTERS

WOMEN’S GUILD
Friendship is Golden
Please join us for the first meeting for the year on
Monday September 19th at 7pm in the parish hall.
The St. Thomas Becket Women’s Guild provides the
women of our parish the opportunity to enjoy the
company of other women within the parish.
We also provide social and spiritual events throughout
the year. All meetings are held in the parish hall.
We meet monthly September through May.
Guests are always welcome!
Annual dues of $20 may be paid after Masses the
weekend of September 17/18th, or at the meeting.
Maine South High School in Park Ridge, IL is seeking to hire
a Teacher Assistant to help with the school's English
Language Learning program. The languages that could
help in this role would be Ukrainian and Polish, and others.
More info: tcostello@maine207.org .

FREE EMERGENCY PREPARDNESS COURSE
to help you and your family. This seven-wweek course
starts on October 5th and every Wednesday until Nov 16th
from 6:30-9:30pm. Topics include: Disaster Planning—First
Aid –Storms and Weather—Fire Extinguishers and much
more. For information please contact Jim Miller:
847-818-5254 or jmiller@mountprospect.org
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Welcome to St. Thomas Becket

25th Sunday in Ordinary Time

PARISH MISSION
STATEMENT
SATURDAY, SEPTEMBER 17, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†JOSEPH LEWAND
†RICHARD KLECZYNSKI
SPECIAL: KATHY & SCOTT SWAN—
45TH WEDDING ANNIVERSARY
SPECIAL: GWENDA & STEVEN PERRITT—
GOD’S BLESSINGS
SUNDAY, SEPTEMBER 18, 2022
7:30AM †LUCYNA RUTKOWSKA
†MARIA I ANTONI ZAUCHA
†TADEUSZ DUDA
†BONIFACY KUZNOWICZ
†ZOFIA I PIOTR KACZÓWKA
†SPECIAL: ANNA I ROMAN FRANCZYK—
19 ROCZ ŚLUBU
9AM †WALTER & LOTTIE SOWA
†RICHARD KLECZYNSKI
†NIJOLE JUHAS
10:45AM †STANISŁAWA KALITA
†ARTHUR KOSIBA
†DANUTA WASIKOWSKI
†ZOFIA OPIOŁA
†JÓZEF LIRO
†ZOFIA ŁATKO
†ZOFIA, FRANCISZEK I RYSZARD CHMURA
†ZOFIA KRÓWKA
†MARIUSZ PAWLIK
SPECIAL: IWONKA HIPNER—URODZINY
SPECIAL: KAZIMIERZ—67 URODZINY
12:30PM †ANKA & STANKO UGLJESIC
†VESNA & SRECKO DORKIN

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, SEPTEMBER 19, 2022
9AM †JOHN KEANE
†RICHARD KLECZYNSKI
†MARIA EDITHA DIPENHA
TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022
9AM †RICHARD KLECZYNSKI
WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022
9AM †RICHARD KLECZYNSKI
SPECIAL: MARIA BRADLEY, MARTIN PFISTER &
INCARNATE WORD SISTERS OF HUSTON, TEXAS—
GOD’S BLESSINGS
THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022
9AM †RICHARD KLECZYNSKI
SPECIAL: JULIA SMYLLA—BIRTHDAY
SPECIAL: PAUL GENERALE AND FAMILY—
GOD’S BLESSINGS
FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022
9AM †RICHARD KLECZYNSKI
7PM †STANISŁAWA JANOWSKA
SPECIAL: RODZINA WILCZEK, MAJEWSKI,
NOWAK, BIŃCZYCKI I HEFLIN—BOŻE BŁ
SPECIAL: PROBOSZCZ I KSIĘŻA—POTRZEBNE ŁASKI
SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†DONALD A SMITH
†SAM & ANN PACENTI
†FORREST HINCHLIFFE
†PAT JASON
†CHESTER GALL
†RICHARD KLECZYNSKI
†MARIA RAMIAN
SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022
7:30AM †JÓZEF DOBEK
†MARIA I ANTONI ZAUCHA
†MARIA CISEK
†TADEUSZ DUDA
†KS. ANTONI PANTYRA
9AM †JOHN KEANE
†RICHARD KLECZYNSKI
10:45AM
†STANISŁAWA KALITA
†ARTHUR KOSIBA
†TADEUSZ DĄBROŚ
†ZOFIA OPIOŁA
†ZOFIA KRÓWKA
†MARIUSZ PAWLIK
†KAZIMIERZ MAZUR
†IRENA I JÓZEF MUCHA
12:30PM †MICHAŁ LUPA

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
Finding A New Path
If you are able to contribute any
amount to help Edward create
his fresh start it would be greatly
appreciated. - The Greco Family

www.gofundme.com/f/finding-a-new-path

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!

24-Hour Emergency Service
Independently Owned & Operated

847-956-1880
Mobile: 630-417-4141
jswiatek@servpro10672.com

1731 W. Golf Road • Mount Prospect, IL 60056
ph: 847.258.5042 | www.montrosedeli.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.

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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