October 16, 2022—29th 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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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.
ZMIANA TAJEMNIC KÓŁEK ŻYWEGO RÓŻAŃCA
2 październik po Mszy Św. o godz. 10:45am.

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

ANOINTING OF THE SICK
October 21st—Mass at 9am and 7pm
In the Church's Sacrament of Anointing of the Sick, through the ministry of the priest, it is Jesus who
touches the sick to heal them from sin – and sometimes even from physical ailment. His cures were signs of
the arrival of the Kingdom of God. The core message of His healing tells us of His plan to conquer sin and
death by His dying and rising.
The Rite of Anointing tells us there is no need to wait until a person is at the point of death to receive
the Sacrament. A careful judgment about the serious nature of the illness is sufficient.
When the Sacrament of Anointing of the Sick is given, the hoped-for effect is that, if it be God's will,
the person be physically healed of illness. But even if there is no physical healing, the primary effect of the
Sacrament is a spiritual healing by which the sick person receives the Holy Spirit's gift of peace and courage
to deal with the difficulties that accompany serious illness or the frailty of old age.

JESUS CAME TO HEAL THE WHOLE PERSON, BODY AND SOUL.
******************************

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Piątek, 21 październik—Msze Św. o godz. 9am i 7pm
W kościelnym Sakramencie Namaszczenia Chorych,
poprzez posługę kapłana, to Jezus dotyka chorych, aby ich
uzdrowić z grzechu, a czasem nawet z dolegliwości fizycznych.
Jego uzdrowienia były znakami nadejścia Królestwa Bożego. Główne przesłanie Jego uzdrowienia mówi nam
o Jego planie pokonania grzechu i śmierci przez Jego umieranie i powstanie.
Obrzęd namaszczenia mówi nam, że nie ma potrzeby czekać, aż dana osoba znajdzie się na granicy
śmierci aby przyjąć sakrament. Wystarczy uważna ocena poważnej natury choroby.
Kiedy udziela się sakramentu namaszczenia chorych, należy mieć nadzieję, że jeśli taka będzie wola
Boża, osoba ta zostanie fizycznie uzdrowiona z choroby. Ale nawet jeśli nie nastąpi uzdrowienie fizyczne,
podstawowym skutkiem sakramentu jest uzdrowienie duchowe, dzięki któremu chory otrzymuje od Ducha
Świętego dar pokoju i odwagi, aby mógł poradzić sobie z trudnościami, które towarzyszą poważnej chorobie
lub słabości wieku podeszłego. Każdy może być namaszczany kilkakrotnie w ciągu swojego życia.

JEZUS PRZYSZEDŁ, ABY UZDROWIĆ CAŁĄ OSOBĘ, CIAŁO I DUSZĘ.
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK
Does God finally answer our persistent prayers to stop us from bothering Him? The thought that persistent
prayer can be disturbing or upsetting to God does not ring true with the images of God as compassionate,
understanding, merciful, and loving that our tradition conveys. Yet, Jesus tells his disciples to “pray always
without becoming weary.” Maybe the type of prayer necessary to endure the trials of discipleship and the
challenges and criticisms of Christian teaching goes beyond words. We need to tend to the realities of
human life. The persistent prayer of which Jesus speaks is the prayer of the heart. This contemplative, silent,
loving prayer gives us the vision to see God in all things, especially in each human soul. Desiring God alone
and not only what we want God to do for us places this love relationship foremost in our minds, hearts, and
souls. As we breathe in and exhale out, the Divine Life flows. This alone can provide the strength of
endurance to confront anything contrary to the truth of faith.©Lpi

CATHOLIC TRIVIA – There are three women among the 33 “Doctors of the Church,” who are they?
Answer: Saints Catherine of Siena, Teresa of Avila, and Theresa of Lisieux.

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

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ
Czy Bóg w końcu odpowiada na nasze uporczywe modlitwy abyśmy nie zawracali Mu ciągle głowy? Myśl,
że wytrwała modlitwa może przeszkadzać lub denerwować Boga, nie pasuje do obrazów Boga jako
współczującego, wyrozumiałego, miłosiernego i kochającego, takiego jakiego przekazuje nasza tradycja.
Jednak Jezus mówi swoim uczniom, aby "modlili się zawsze bez znużenia". Być może rodzaj modlitwy
niezbędnej do przetrwania prób uczniów, wyzwań i krytyki chrześcijańskiego nauczania wykracza poza słowa.
Potrzebujemy skłonić się ku rzeczywistości ludzkiego życia. Wytrwała modlitwa, o której mówi Jezus, to
modlitwa serca. Ta kontemplacyjna, cicha, pełna miłości modlitwa daje nam wizję, by widzieć Boga we
wszystkich rzeczach, a zwłaszcza w każdej ludzkiej duszy. Pragnienie samego Boga, a nie tylko tego, co
chcemy aby Bóg uczynił dla nas, stawia tę relację miłości na pierwszym miejscu w naszych umysłach, sercach i
duszach. Kiedy wdychamy i wydychamy, płynie Boskie Życie. Tylko to może zapewnić siłę wytrzymałości, by
stawić czoła wszystkiemu, co jest sprzeczne z prawdą wiary.
KATOLICKIE CIEKAWOSTKI - Wśród 33 "Doktorów Kościoła" są trzy kobiety, kim one są?
Odpowiedź: Święta Katarzyna ze Sieny, Teresa z Avila i Teresa z Lisieux.
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Please Join Our Parish Conversation on
RENEW MY CHURCH
As a first step, we invite you to join parish leadership for a Renew My Church parish conversation on
WEDNESDAY, OCTOBER 26, 2022 IN OUR PARISH HALL.
During this conversation we will:
Pray and discuss Renew My Church and the process we are beginning together,
Review important information and questions about our community such as the strengths and challenges
that exist in our grouping, and
Answer any questions you may have.
All are welcome and encouraged to attend!
Renew My Church is a faithful response to Christ’s call to renew His Church in the Archdiocese of Chicago;
it is 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.
Our journey will entail collaborating with our neighbors to:
Assess the current situation in our community,
Understand the criteria and principles for our planning
efforts,
Discuss possible scenarios for how our grouping’s parishes
and schools could be structured in the future, and
Compile our feedback to share with Archdiocesan
leadership and Cardinal Cupich

Let us hold each other and St. Alphonsus parish in our
grouping in prayer, as we enter this time of rededication to
our faith in Jesus Christ and planning for the future.

October 16, 2022
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PROSIMY O PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO PARAFIALNEJ ROZMOWY
NA TEMAT RENEW MY CHURCH - ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ
ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIK O GODZ. 7:00PM W SALI PARAFIALNEJ
Podczas tego spotkania będziemy:
Modlić się i omawiać Odnów Mój Kościół oraz proces, który wspólnie rozpoczynamy,
Przeanalizujemy ważne informacje i pytania dotyczące naszej wspólnoty,
takie jak mocne strony i wyzwania, które istnieją w naszej grupie, oraz
Odpowiemy na pytania.
Wszyscy są mile widziani i zachęcani do uczestnictwa!
Odnów Mój Kościół jest wierną odpowiedzią na wezwanie Chrystusa do odnowienia Jego Kościoła w
Archidiecezji Chicago; jest to podróż zarówno duchowa (aby ponownie spotkać Jezusa Chrystusa jako
uczniowie i wspólnoty parafialne), jak i strukturalna (aby zapewnić naszym parafiom odpowiednie środki dla
dalszej żywotności).
Poprzez inicjatywy Odnów Mój Kościół, Archidiecezja ponownie zobowiąże nasz lokalny Kościół do
wypełnienia ewangelicznego zadania czynienia uczniów, budowania żywotnych wspólnot wiary i
inspirowania świadectwa, aby nieść światło i nadzieję Chrystusa dzisiejszemu światu w potrzebie. Te
imperatywy misyjne kierują wszystkim co robimy, poprzez duchowe i strukturalne wysiłki odnowy.
Jedna z inicjatyw Odnów Mój Kościół skupia się na zwiększeniu żywotności naszych lokalnych społeczności.
Kardynał Cupich poprosił naszą parafię o spotkanie się z parafią Św. Alfonsa, aby rozpocząć proces refleksji,
rozeznania i planowania, aby zastanowić się jak możemy współpracować i połączyć zasoby, abyśmy byli lepiej
wyposażeni do niesienia Jezusa Chrystusa współczesnemu światu.
Nasza podróż będzie wiązała się ze współpracą z naszymi sąsiadami, aby:
Ocenić obecną sytuację w naszej wspólnocie,
Zrozumieć kryteria i zasady dla naszych wysiłków planistycznych,
Przedyskutować możliwe scenariusze, w jaki sposób parafie i szkoły naszego ugrupowania mogłyby być
zorganizowane w przyszłości, oraz
Zebranie naszych opinii, aby podzielić się nimi z kierownictwem archidiecezji i kardynałem Cupichem.
Wkraczając w ten czas ponownego oddania się wierze w Jezusa Chrystusa i planowania przyszłości,
obejmijmy modlitwą siebie nawzajem oraz parafię Św. Alfonsa.

LUCKY PICK DRAWING FOR $100:
OCTOBER 9: BOŻENA BIELECKA

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

October 16, 2022
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ANDRZEJKI—PARISH FALL DANCE—NOVEMBER 26, 2022
St. Thomas Becket parish cordially invites all parishioners
and guests to a dance in honor of St. Andrew.
This is a parish fundraiser for adults 21+ only.
6pm—doors open
6:30pm—dinner: 2 meats, 2 hot sides, 2 cold sides
7pm-12am—music provided by DJ MILANO
Tickets are $50 per person.
If entire table of 8 is purchased at the same time—tickets are only $45 per person
plus 1 free bottle of alcohol and 1 bottle of pop for that table.
Also available: cash bar, plates of sandwiches and desserts and lottery of beautiful gift baskets.
Tickets will be available after all Masses on the weekends of November 6th, 13th and 20th
as well as anytime at the parish office. Tables for 8 can be reserved only after ticket purchase.
Please join us, have a wonderful time, and at the same time support St. Thomas Becket.

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

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości na zabawę taneczną
"ANDRZEJKI" - 26 listopada w naszej sali parafialnej.
Zabawa ma na celu zbiórkę funduszy na potrzeby naszej parafii
i jest tylko dla dorosłych 21+.
6pm - otwieramy drzwi
6:30pm - obiad: 2 mięsa, 2 ciepłe dodatki, 2 surówki
7pm-12am - bawić nas będzie DJ MILANO
Bilety w cenie $50 od osoby. Przy zakupie całego stolika na 8 osób - tylko $45 od osoby
plus 1 darmowa butelka alkoholu i 1 butelka sody na ten stół.
Dostępne będą również: cash bar, talerze z kanapkami i ciastem oraz loteria pięknych koszyków.
Bilety można nabyć po wszystkich Mszach Św. w weekendy: 6, 13 i 20 listopada, a także podczas godzin
czynności biura parafialnego. Rezerwacja stołów tylko przy zakupie biletów na 8 osób.
Prosimy o dołączenie do nas, spędzenie wspaniałego wieczoru i jednocześnie wsparcie naszej parafii.
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LET US PRAY FOR OUR SICK
Módlmy się za chorych
AMY BILBY - JOAN PUZZO
LEWIS MEO - ANNA MAE RACZYNSKI
STANISŁAWA BRAK - MARY KOWAL
MARY DEAN BOUVIER
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.

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.

An extremely moving
story of three people who
survived the deportation
to Siberia
only because of their
deep faith.

October 16, 2022
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THIS QR READER ALLOWS FOR A
QUICK ACCESS TO OUR SECURE
ON-LINE DONATION SYSTEM—
THANK YOU!

ALTAR SERVERS MEETING,
Saturday, November 5th at 5 pm
Altars servers assist the priest during liturgy and
help make Holy Mass more reverent.
All our existing Altar Servers and children that
would like to become Altar Servers are invited to a
meeting on Saturday, November 5th at 5pm.
We will review the responsibilities of Altar Servers
and do the training for new ones.
There will be pizza and sweets to celebrate right
after training. Sign up for the meeting is requested
at rsosin@stbmp.org.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW
Sobota, 5 listopad o godz. 5pm
Ministranci asystują kapłanowi podczas liturgii i
pomagają uczynić Mszę Świętą bardziej czcigodną.
Wszystkich naszych obecnych ministrantów oraz
dzieci, które chciałyby zostać ministrantami
zapraszamy na spotkanie w sobotę 5 listopada
o godz. 5pm. Omówimy obowiązki ministrantów i
przeprowadzimy szkolenie dla nowych
ministrantów. Zaraz po szkoleniu będzie pizza i coś
słodkiego do świętowania.
Zapisy na spotkanie prosimy składać na
rsosin@stbmp.org.

MEN’S CLUB meeting: Wednesday,
October 19th at 7pm in the parish hall.
All are welcome.
PLEASE SUPPORT THE SPONSORS WHO
APPEAR ON THIS BULLETIN.
It Is Through Their Support That This Bulletin Is
Made Possible. Business Owners Interested In
Advertising Please Call Trey Hill:
800-950-9952 X 2613 thill@4LPi.com
Thank you for your consideration.
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MINISTRY SCHEDULE FOR OCT 22/23
MASS
TIME

PRESIDER

LECTOR

EUCHARISTIC
MINISTERS

4:00pm

Rev. Chris K

Lee M

Lee M

7:30am

Rev. Chris K

Dariusz B

Barbara S
Piotr J
____________

9:00am

Rev. John R

Jeff P

Jeff P

10:45am Rev. Paweł B

Małgorzata P Małgorzata P
Christine K
Jan K

12:30pm Rev. Paweł B

Kamila K

Kamila K
Marlena K

LAMPKA
WIECZYSTA
na tydzień 16-go października
ofiarowana jest w intencji:

†IRENEUSZ SNOPKO
9 ROCZNICA ŚMIERCI
Ofiara złożona przez żonę—Haline Snopko.

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

Bread & Wine
for the week of October 16th
are offered in the intention of:

†VIRGINIA FEDER
3RD DEATH
ANNIVERSARY
Offering made by daughter—Cathy Feder.
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PARISH MISSION
STATEMENT
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
†MARIA MOCZYBRODA
†HELENA MATLAG
SPECIAL: NATALIA - O ZDROWIE
SPECIAL: STANISŁAW—OPERACJA
9AM
†JOHN & KATHY KEANE
10:45AM †STANISŁAWA KALITA
†ARTHUR KOSIBA
†MARIUSZ PAWLIK
†DANUTA WASIKOWSKI
†HALINA POGORZELSKA
†BRONISŁAWA SZABLA
†RYSZARD BĄK
†BOGUSŁAWA I MARIAN FILIPOWSKI
†STANISŁAW KARAWIECKI
SPECIAL: LIDIA I DAVE—12 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: ANETA STROBEL—49 URODZINY
SPECIAL: BOGUMIŁA I ALEKSANDER
FILIPOWSKI—27 ROCZ ŚLUBU
SPECIAL: JADWIGA GIBAS—IMIENINY
12:30PM †DANUTA PAJOR

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 17, 2022
9AM †WIKTOR ŁAGOWSKI
TUESDAY, OCTOBER 18, 2022
9AM †WIKTOR ŁAGOWSKI
WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022
9AM †JEROME KULIKOWSKI
†WIKTOR ŁAGOWSKI
THURSDAY, OCTOBER 20, 2022
9AM †WIKTOR ŁAGOWSKI
FRIDAY, OCTOBER 21, 2022
9AM SPECIAL: STAN—SURGERY
7PM †WIKTOR ŁAGOWSKI
SATURDAY, OCTOBER 22, 2022
2PM WEDDING:
DALE HUDAK & CONNIE CUNANAN
4PM †DIANE TURKOWSKI
†DONALD A SMITH
†CHARLES RAY
†WIKTOR ŁAGOWSKI
†GREG & RICHARD KLECZYNSKI
†MAREK SZEWCZYK
SUNDAY, OCTOBER 23, 2022
7:30AM †JÓZEF DOBEK
†MARIA I ANTONI ZAUCHA
†BRONISŁAWA JAROSZ
†WIKTOR ŁAGOWSKI
†STEFAN KOWALIK
†HELENA MATLAG
SPECIAL: NATALIA - O ZDROWIE
9AM
†ADELINE & JOHN OSSO
10:45AM
†STANISŁAWA KALITA
†ARTHUR KOSIBA
†HANNA I RYSZARD GNATOWSKI
†JADWIGA RÓŻALSKA
†DANUTA WASIKOWSKI
†MARIAN WYKURZ
SPECIAL: RODZINA NIEBRZYDOWSKI—
O ZDROWIE I BOŻE BŁ
12:30PM †ZOFIA KNUROWSKI
†JÓZEF NOWAK

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.

