October 9, 2022—28th 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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28th Sunday in Ordinary Time

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MARYJNYM
Różaniec jest 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 Św. w jęz polskim.

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

FELLOWSHIP AFTER WORSHIP
This Sunday, October 9th after the 7:30am, 9am, 10:45am & 12:30pm stop by in the hall
for coffee and treats. THANK YOU TO ALL WHO VOLUNTEERED TO HELP OUT!
In order to make this an enjoyable and fair event for everyone, parish will supply treats
and coffee for each Mass. Monetary free-will donations will be appreciated to help offset
the costs.
******************************************

NIEDZIELNE SPOTKANIA
Zapraszamy na niedzielne spotkanie w niedzielę, 9-go października po porannych Mszach Św.
o godz. 7:30am, 9am, 10:45am i 12:30pm.
SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY WSZYSTKIM WOLUNTARIUSZOM ZA POMOC!
Aby spotkania były przyjemne dla wszystkich,
parafia zapewni na każdą Msze takie same
smakołyki oraz kawę. W celu zrekompensowania
kosztów będziemy wdzięczni za wolne datki.
Prosimy pamietać, iż te spotkania mają na celu
zapoznanie się z innymi i na towarzyską
rozmowę.
Nie jest to okazja aby zabrać deser do domu.
Prosimy rodziców o nadzorowanie swoich dzieci,
w ostatni miesiąc znalazło się dużo ciasta w
śmietniku.

Parafia Św. Tomasza Becketa zaprasza wszystkich do przyłączenia się do nowo utworzonej polskiej grupy
modlitewno-towarzyskiej! Będziemy spotykać się w drugie i czwarte wtorki każdego miesiąca:
11 i 25 październik o godz. 6:30pm.
Rozpoczniemy zawsze modlitwą: różaniec, litania, śpiew... poczym będzie czas na towarzyskie spotkanie.
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas, przyjdź i zobacz, przyprowadź znajomych.

October 9, 2022
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ST. THOMAS BECKET and RENEW MY CHURCH-facts
we are grouped with St. Alphonsus Liguori.
Our Grouping Feedback and Discernment Team
(GFDT) members are: Fr. Chris Kulig, Liz Mika, Jeff
Prostko, Lucyna Sadowska, Gail McGeever, Maria
Theisen, Mira Link and Sebastian Krol.
NO DECISIONS OF ANY KIND HAVE BEEN MADE YET.
On Sept 16th, both pastors met with Rev. Jason
Malave—head of the RMC for the Arch and
Ric Rodrigues—our grouping facilitator.
Meetings for GFDTs from both parishes are:
October 3, 17, 24, November 7, 14
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ST. THOMAS BECKET i ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ-fakty:
Jesteśmy w grupie z parafią Św. Alfonsa Liguori.
Zespół Opinii i Rozeznania (Grouping Feedback and
Discernment Team - GFDT) z naszej parafii:
ks. Krzysztof Kulig, Liz Mika, Jeff Prostko, Lucyna
Sadowska, Gail McGeever, Maria Theisen, Mira Link
i Sebastian Król.
ŻADNE DECYZJE NIE ZOSTAŁY JESZCZE PODJĘTE.
16 września obaj proboszczowie spotkali się z
ks. Jason Malave–dyektorem RMC z diecezji
i z Ric Rodrigues—moderatorem grup.

Town hall meeting for parishioners will be held at
St. Thomas Becket on October 26th at 7pm to:
review the RMC process
gather feedback from parishioners

Spotkania zespołów z obu parafii odbędą się;
3, 17, 24 październik, 7, 14 listopad
Spotkanie dla parafian odbędzie się w naszej
parafii: 26 październik o godz. 7pm aby:
zapoznać się z procesem RMC
zebrać opinie parafian

After all meetings, a feedback summary will be
presented to the Arch RMC Executive Committe.
Cardinal Cupich will use this feedback to decide on
changes in our grouping. We will receive the
Cardinal’s decision in January of 2023.

Po wszystkich spotkaniach, podsumowanie opinii
zostanie przedstawione Komitetowi Wykonawczemu.
Kardynał Cupich wykorzysta te informacje do podjęcia
decyzji o zmianach w naszym ugrupowaniu.
Decyzję kardynała otrzymamy w styczniu 2023 roku.

LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK: Expressing gratitude is a sign of a loving heart. When we have
received a gracious gesture, the appreciation experienced forms a bond between the giver and receiver. This can only
happen when abundance and kind gestures are seen as gifts and not something to which we are entitled. The power of
gratitude is more profound when we realize all that we are and all we are given do not have a human source but are of
God. Walking around believing that our glass is only half full leaves us always wanting more. We are never satisfied.
We become nothing more than entitled pursuers of whatever we can get. Instead, the one who is eager to count their
blessings and appreciate the wonder and beauty of the gift of life itself is at peace. Before they take another step or
venture off on another journey, they bow in gratitude to the presence of God himself. They are most keenly aware
that all would cease to be without God. ©Lpi
CATHOLIC TRIVIA – The only English pope was born Nicholas Breakspear, what name did he use as pope?
Answer: Pope Adrian IV (Pontificate: 1154-1159)
***************************

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ: Wyrażanie wdzięczności jest znakiem kochającego serca. Kiedy
otrzymaliśmy łaskawy gest, wdzięczność, której doświadczyliśmy, tworzy więź między dającym i otrzymującym. Może
się to zdarzyć tylko wtedy, gdy obfitość i życzliwe gesty są postrzegane jako dary, a nie coś, co nam się należy. Siła
wdzięczności jest głębsza, gdy zdajemy sobie sprawę, że wszystko, czym jesteśmy i co otrzymujemy nie ma ludzkiego
źródła, ale pochodzi od Boga. Chodzenie w przekonaniu, że nasza szklanka jest tylko do połowy pełna sprawia, że
zawsze chcemy więcej. Nigdy nie jesteśmy zadowoleni. Stajemy się niczym więcej niż uprawnionymi poszukiwaczami
tego, co możemy dostać. Natomiast, ci którzy doceniają swoje błogosławieństwa i cud piękna daru życia, żyją w pokoju.
Zanim zrobią kolejny krok lub wyruszą w kolejną podróż, kłaniają się z wdzięcznością przed obecnością samego Boga.
Są najgłębiej świadomi, że bez Boga wszystko przestałoby istnieć.
CIEKAWOSTKI KATOLICKIE - Jedyny angielski papież urodził się jako Nicholas Breakspear, jakiego nazwiska używał jako
papież? Odpowiedź: Papież Adrian IV (pontyfikat: 1154-1159)
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ANOINTING OF THE SICK: October 21st at the 9am and 7pm Masses
JESUS CAME TO HEAL THE WHOLE PERSON, BODY AND SOUL.
******************************
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH: 21 PAŹDZIERNIK - podczas Mszy Św. o godz. 9am i 7pm
JEZUS PRZYSZEDŁ, ABY UZDROWIĆ CAŁĄ OSOBĘ, CIAŁO I DUSZĘ.

CHLEB I WINO
na tydzień 9-go października
ofiarowane są w intencji:

W PODZIĘKOWANIU
ZA OTRZYMANE ŁASKI
Z OKAZJI
19 ROCZNICY
ŚLUBU
PEWNEJ PARY

On October 2nd, our parishioner Mira
Link, received the Christifideles Award
at Holy Name Cathedral from Cardinal
Cupich. This award is bestowed upon an
individual Catholic layperson who has
demonstrated by participation in parish
life, the personal and ministerial renewal
called for by the Papal Exhortation,
Christifideles Laici, calling the laity to the
vocation of responsibility for the
Church’s life springing from the gift and
mission of their baptism. We, as parish, will celebrate all our
award recipients in November—CONGRATULATIONS Mira!

Parish Work from last week: due to structural damage, the pillar on the north side of the parish office was
entirely rebuild and the entire wall was pressure washed to clean black streaks and water proofer was
applied to prevent future build up. Job cost $4,400.
Prace parafialne z ostatniego tygodnia: z powodu uszkodzeń strukturalnych, filar po północnej stronie biura
parafialnego został całkowicie odbudowany. Cała ściana budynku została umyta pod ciśnieniem usuwając
tym ciemne zacieki i zastosowany został środek zabezpieczający. Koszt pracy $4,400.

October 9, 2022
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COMING CHANGES TO OUR BULLETIN
LPI has been our bulletin publishing company for many years now and we are very happy with their
services. The bulletin was always free for our parish since all costs were covered by advertisers.
However, like for many publications, ad spaces have not been filling as quickly as before. Meanwhile, the
costs of printing and shipping have gone up significantly.
For the partnership to be beneficial, LPI and St. Thomas Becket adjusted a few items on our new contract
starting November 6. The bulletin will shrink from 12 pages to 8, and we will only carry one page of ads. We
will submit the bulletin to the printer on Wednesday morning, a day earlier than prior.
Since the beginning of the pandemic, we have emailed the bulletin to all valid email addresses in our data
base. If you would like to receive copies that way, please email me a: emika@stbmp.org. The bulletin is also
posted on our website page before every weekend.

The most important thing that you as parishioners can do is to support our advertisers in the bulletin. If you
have a business, please consider placing an ad to reach our community. Our advertising sales executive Trey
Hill will be happy to help you reach out to our community. He can be reached at 217-520-6069
or thill@4lpi.com. THANK YOU for your continuing support of St. Thomas Becket. Liz Mika—bulletin editor
NADCHODZĄCE ZMIANY W NASZYM BIULETYNIE
Firma LPI od wielu lat jest naszym wydawcą biuletynów i jesteśmy bardzo zadowoleni z ich usług. Biuletyn
był zawsze bezpłatny dla naszej parafii, ponieważ wszystkie koszty były pokrywane przez reklamodawców.
Jednak, jak w przypadku wielu publikacji, miejsca na ogłoszenia nie zapełniają się tak szybko jak wcześniej.
Tymczasem koszty druku i wysyłki znacznie wzrosły.
Aby dalsza współpraca była nadal korzystna, LPI i St. Thomas Becket postanowili na kilka zmian z dniem
nowej umowy, 6 listopada br. Biuletyn zmniejszy się z 12 do 8 stron, a reklamy będą zamieszczane tylko na
jednej stronie. Będziemy wysyłać biuletyn do drukarni w środę rano, dzień wcześniej niż poprzednio.
Od początku pandemii wysyłamy biuletyn pocztą elektroniczną na wszystkie adresy e-mailowe zapisanych
parafian. Jeśli ktoś chciałby otrzymywać kopie w ten sposób, proszę wysłać swoje dane na adres:
emika@stbmp.org. Biuletyn jest również umieszczany na naszej stronie internetowej przed każdym
weekendem.
Najważniejszą rzeczą, którą parafianie mogą zrobić to wspieranie naszych reklamodawców w biuletynie.
Właścicieli firm prosimy o rozważenie umieszczenia reklamy, aby dotrzeć do naszej społeczności. Nasz
reprezentant do reklam chętnie odpowie na wszelkie pytania: Trey Hill # 217-520-6069 lub thill@4lpi.com.
Dziękujemy za ciągłe wsparcie parafii Św. Tomasza Becketa. Elżbieta Mika

LUCKY PICK DRAWING FOR $100:
OCTOBER 2: ROMAN ANCZYK

CONGRATULATIONS!!

1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL APRIL 8, 2023.
Powyżej wymieniony to zwycięzca z ostatniego weekendu—gratulujemy!

ZAZNACZ TĄ DATĘ: 29 październik godz. 5:15pm - film “SIŁA WIARY” reż. Agnieszka Topolska
- zostanie wyświetlony w naszym kościele - wejście za wolnym datkiem.
SAVE THIS DATE: October 29th at 5:15pm - film "THE POWER OF FAITH" by Agnieszka Topolska will be screened in our church - entry by free-will donation. Film is in Polish with English subtitles.
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PLEASE JOIN US MONDAY OCTOBER 17TH AT 7 PM IN THE PARISH HALL
FOR THE MONTHLY WOMEN’S GUILD MEETING.
The meeting will begin with the business meeting, door prize and split the pot raffle. After enjoying
refreshments, we will be knotting fleece blankets for Project Linus. Project Linus donates the handmade
blankets to children in hospitals to provide comfort in a time of need.
As October is a fun time of Halloween, you are welcome to attend the meeting in
costume. A prize will be given for best costume.
For our service project this month we will continue to collect toiletries for the
needy at the meeting. Additionally, we are collecting clothing essentials for the needy.
Members are invited to bring new socks and underwear and new or gently used
sweatshirts or pants for the homeless in our community.
Looking forward to seeing everyone.

REMEMBERING OUR LOVED ONES
Every year in November we remember our loved ones in a special way. The Book of the Dead with the names of our
deceased will be on display on the Resurrection Altar throughout the month of November. Names can be submitted
through the All Souls envelopes available in the lobby. ALSO, if you like, you may bring a frameless picture of your loved
one. These will be displayed on the walls of the Resurrection Altar.

ALL SAINTS DAY—November 1—holy day of obligation
9am and 12pm Mass in English and 5pm and 7pm Mass in Polish
ALL SOULS DAY—November 2—Mass in English at 9am
and bilingual Mass at 7pm.

WYPOMINKI I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W listopadzie pamiętamy o wszystkich naszych zmarłych w specjalny sposób.
Koperty na WYPOMINKI znajdują się w przedsionku kościoła. Wypełnione prosimy o zwrot do skrzynki
w kościele—nie do koszyka podczas kolekty.
Książka z nazwiskami zmarłych będzie umieszczona na Ołtarzu Zmartwychwstania i nazwiska będą czytane
5 minut przed polskimi Mszami w każdą niedzielę listopada. Zdjęcia bliskich zmarłych (bez ramek) można
przynieść i będą wystawione na Ołtarzu Zmartwychwstania.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 1-go listopada— święto obowiązkowe
Msza Św. w jęz. angielskim o godz. 9am i 12pm
w jęz. polskim o godz. 5pm i 7pm.
DZIEŃ ZADUSZNY—2 listopad:
Msza Św. w jęz. angielskim o 9am i dwujęzyczna o godz. 7pm.
Ze względu, iż każdego roku mamy bardzo dużą ilość intencji
za zmarłych na to święto, bardzo prosimy o wcześniejsze zamawianie i
wyrozumienie, iż po pewnej ilości nie będziemy mogli przyjąć więcej.
Intencje za zmarłych są zawsze dla nich pomocne i wysłuchane przez naszego
Pana bez względu na datę w kalendarzu.
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PET BLESSING 2022— only cats and dogs we represent BUT they made
fast friends. We were also lucky to have the relics of St. Francis of Assisi
with us on that day.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT 2022– były obecne tylko koty i psy
ALE bardo szybko się zaprzyjaźniły. Mieliśmy też szczęście, że w tym dniu
były z nami relikwie Św. Franciszka z Asyżu.
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SAVE THE DATE:
ANDRZEJKI—PARISH FALL DANCE
November 26, 2022
More information coming soon.

ZAZNACZ TĄ DATĘ:
"ANDRZEJKI" - ZABAWA TANECZNA
26 listopad, 2022
Więcej informacji już wkrótce.
OCTOBER IS THE DOMESTIC VIOLENCE MONTH
“The willful intimidation, physical assault, battery, sexual assault, and/
or other abusive behavior as part of a systematic pattern of power and
control perpetrated by one intimate partner against other.”
National Coalition Against Domestic Violence

This is the definition of domestic violence, a pandemic in and of itself
that spreads the world and does not discriminate, but is often kept
behind closed doors out of public view and attention. This month the
doors open and light shines on this issue.

When people think of domestic violence, the first thing that comes to
mind is physical abuse, maybe even sexual abuse. Statistics show:
• 1 in 3 women and 1 in 4 men have experienced some form
of physical violence by an intimate partner.
• 1 in 5 women and 1 in 71 men in the United States have been
sexually assaulted in their lifetime, of these 45.4% of the women and
29% of the men were assaulted by an intimate partner.
This is a heavy topic and these statistics are too much for some to even
comprehend; however, WINGS deals with this daily. It is for these
women and men (as well as their children) that WINGS provides the
services it does as a life-saver and a launch spring to a life free from
domestic violence.The mission of WINGS Program, Inc. is to provide
housing, integrated services,education and advocacy to end domestic
violence. To see all the wonderful things that WINGS provides in our
community, please visit www.wingsprogram.com

REMEMBER, YOU ARE NOT ALONE.
If you are a victim of domestic violence or know someone who
is and needs help, please contact:
*WINGS 24 hr. Hotline and Counseling Services and Emergency
Shelter at (847) 221-5680
*National Domestic Violence Hotline 24 hr. (800) 799-7233
*National Dating Abuse Helpline (866) 331-9474
* In an Emergency dial 911

28th Sunday in Ordinary Time

LET US PRAY FOR OUR SICK
Módlmy się za chorych
AMY BILBY - JOAN PUZZO
LEWIS MEO - ANNA MAE RACZYNSKI
STANISŁAWA BRAK - MARY KOWAL
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 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.

PARISH REGISTRATION
Are you new to the Mount Prospect
area and looking for a home parish?
Have you been attending St. Thomas
Becket, but have never registered?
Our registration form can be quickly
printed from our website:
https://www.stthomasbecketmp.org/
registration-forms/.
Completed forms can be returned at
any Mass by slipping it into the
collection basket, mailing it in to the
parish office, dropping it off at the
parish office, or emailing to
stthomasbecket@stbmp.org.
Questions? Need to update your
current information?
Call the parish office at 847-827-9220
Monday - Friday, 8am - 1pm.
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THIS QR READER ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO OUR SECURE
ON-LINE DONATION SYSTEM—
THANK YOU!

Sunday Offering / Kolekta
Each Sunday Budget

$ 7,600
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MINISTRY SCHEDULE FOR OCT 15/16
MASS
TIME

PRESIDER

4:00pm

Rev. Chris K

Kathryn S

Kathryn S

7:30am

Rev. Chris K

Dorota P

Dorota P
Barbara S
____________

9:00am

Rev. John R

Brian W

Gail M

Beata K

Beata K
Jan K
Krzysztof T

10:45am Rev. Robert P

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

Oct 8
$ 6,396
E-Give
$ 1,109
12:30pm Rev. Robert P Jack S
Jack S
Renata S
Building Fund
$ 2,839
BUDGET FOR THE MONTH
$ 7,600
ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2022: as of 9-19-22
COLLECTIONS
$ 7,505
Doroczna kwesta katolicka
Give Central – On line donation system
Parish goal
$28,216
accessible through our website:
wyznaczona suma parafii
www.stthomasbecketmp.org
Amount pledged
$27,602
OR text to: 847-243-6184
suma zadeklarowana
Amount Paid
$27,017
with the message: DONATE.
GOD BLESS YOU for your donations.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY.
Your used glasses,
including
sunglasses and
reading glasses can
help others. Your
old glasses can be
left in our Bradle
box located in the
lobby. We will forward them to Lions Club
where they are properly recycled to help
others.
Twoje niepotrzebne już okulary, w tym
przeciw-słoneczne i do czytania, mogą pomóc
innym. Wszystkie można zostawić w
drewnianej skrzynce w przedsionku kościoła,
przekażemy je do Lions Club gdzie zostaną

suma wpłacona

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

TO TEACH WHO CHRIST IS: as of 9-15-22
Uczyć Kim Jest Chrystus
Parish goal
wyznaczona suma parafii
Amount pledged
suma zadeklarowana
Amount Paid
suma wpłacona

$615,000
$657,998
$588,165
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PARISH MISSION
STATEMENT
SATURDAY, OCTOBER 8, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†BETTY WESOLOWSKI
†WIKTOR ŁAGOWSKI
SUNDAY, OCTOBER 9, 2022
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA
†WIKTOR ŁAGOWSKI
9AM
†JOHN & KATHY KEANE
10:45AM
†BALBINA I TADEUSZ GŁOWATY
†STANISŁAWA KALITA
†ARTHUR KOSIBA
†MARIA ZWIJACZ
†BARBARA I ANDRZEJ ZWIJACZ
†MARIUSZ PAWLIK
†DANUTA WASIKOWSKI
†IRENA WAJZER
†JÓZEF SŁUPEK
†KAZIMIERZ WRZEŚNIAK
SPECIAL: DZIĘKCZYNNA ZA WYSŁUCHANIE
PROŚBY O POKÓJ W PEWNEJ RODZINIE
SPECIAL: MARCEL—7 URODZINY
12:30PM SPECIAL: STB PARISHIONERS

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, OCTOBER 10, 2022
9AM †WIKTOR ŁAGOWSKI
TUESDAY, OCTOBER 11, 2022
9AM †WIKTOR ŁAGOWSKI
WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022
9AM †ZOFIA & MICHAEL SOBCZAK
†JEROME KULIKOWSKI
†WIKTOR ŁAGOWSKI
THURSDAY, OCTOBER 13, 2022
9AM †WIKTOR ŁAGOWSKI
FRIDAY, OCTOBER 14, 2022
9AM †MARY WATKINS
7PM †WIKTOR KOSIBA
†NICHOLAS DEMBOWSKI
†WIKTOR ŁAGOWSKI
SATURDAY, OCTOBER 15, 2022
4PM †DIANE TURKOWSKI
†JAMES MOORE
†WIKTOR ŁAGOWSKI
†JOE CARLUCCI
SUNDAY, OCTOBER 16, 2022
7:30AM †IRENEUSZ SNOPKO
†MARIA I ANTONI ZAUCHA
†WIKTOR ŁAGOWSKI
SPECIAL: RODZINA WILCZEK, MAJEWSKI,
NOWAK, BIŃCZYCKI I HEFLIN—BOŻE BŁ
9AM
†JOHN & KATHY KEANE
10:45AM †STANISŁAWA KALITA
†ARTHUR KOSIBA
†MARIUSZ PAWLIK
†DANUTA WASIKOWSKI
†HALINA POGORZELSKA
†BRONISŁAWA SZABLA
SPECIAL: LIDIA I DAVE—12 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: ANETA STROBEL—49 URODZINY
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
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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