
 

St. Thomas Becket 

 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 

 
 

     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. 

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

 
 

 

fb 

JANUARY 15, 2023—2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

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 UPDATE 
Presbyteral Council of the Archdiocese of Chicago will meet on January 16th. This Council consists of bishops and 
priests serving the diocese, it’s the principal consultative body mandated by the Code of Canon Law to advise the 
Cardinal in matters of pastoral governance.  
 

At that meeting, a vote will be taken in regards to our grouping with St. Alphonsus Liquori. 
 

Scenarios are: BOTH PARISHES: ST. THOMAS BECKET AND ST. ALPHONSUS LIGUORI—WILL REMAIN OPEN. 
Scenario 1: Continue in current structure while building pastoral working relationships. 
•  Each parish continues in its current structure, with its own pastor, staff, budget, and bank accounts.  

• The two parishes building a close pastoral working relationship.  
For example: St. Thomas Becket Religious Education would move to St. Alphonsus Liguori from St. Emily.  
 Scenario 2: one united parish with two worship sites: the two parishes would form a united parish 
• One pastor (potentially with an associate pastor and other priest help)  
• One staff, one set of Councils, one overall budget, one bank accounts, etc.  

• Both churches remain used for Mass   
 

Cardinal Cupich will make his final decision after the Presbyterial Council votes.  
Bishop Grob will share the decision with parishioners of both parishes at the same time,  
on Saturday, January 28th at 10:30am. EVERYONE is welcomed and encouraged  
to attend this meeting at St. Alphonsus Liquori church: 411 N Wheeling Rd, Prospect Heights, IL  

 
 
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 

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. 



January 15, 2023                                  Welcome to St. Thomas Becket                                      Page 3  

MEN’S CLUB will  meet on January 18th at 7pm. This year, the 
Men’s Club is sponsoring a virtual Superbowl! You watch the 

game in the comfort of your home, and are still able to support 
the Men’s Club fundraiser, and perhaps be a winner! 

The Men's Club raffle tickets for the Feb 12 Super Bowl will be 
sold after Mass starting this weekend. Numbered squares from 

1 to 100 will be sold for $30 each. There will be 3 winning 
squares at $200 for each quarter and a $1000 winner for the 
final score.  Winners will be notified by email or phone and 

checks will be mailed the next day. A master Super Bowl board 
with all the numbered squares will be emailed to ticket holders 

at the start of the game. Supporting this raffle enables us to 
continue our financial support of local charities. 

ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ WIADOMOŚCI 
 

Rada Prezbiterialna Archidiecezji Chicago spotka się 16-go stycznia. Rada ta składa się z biskupów i księży 
pracujących w diecezji, jest głównym organem konsultacyjnym upoważnionym przez Kodeks Prawa 
Kanonicznego do doradzania kardynałowi w sprawach zarządzania duszpasterskiego.  
 

Na tym spotkaniu zostanie przeprowadzone głosowanie w sprawie naszego ugrupowania z parafią 
Św. Alfonsa Liquori. Scenariusze są następujące:  
OBIE PARAFIE: ŚW. TOMASZ BECKET I ŚW. ALFONS LIQUORI POZOSTANĄ OTWARTE. 
Scenariusz 1: Kontynuacja obecnej struktury przy jednoczesnym budowaniu relacji duszpasterskich. 
 - Każda parafia kontynuuje swoją obecną strukturę, z własnym proboszczem, personelem, budżetem i 
kontami bankowymi.  
 - Obie parafie budują bliskie duszpasterskie relacje, na przykład: program nauczania religii zostanie 
przeniesiony z parafii Św. Emilii do parafii Św. Alfonsa. 
 Scenariusz 2:  Zjednoczona jedna parafia z dwoma kościołami: dwie parafie tworzą zjednoczoną parafię. 
 - Jeden proboszcz (potencjalnie z wikariuszem)  
 - Jeden personel, jeden zestaw rad, jeden ogólny budżet i jedne konta bankowe, itp.  
Oba kościoły będą nadal używane do odprawiania Mszy Św.   
 

Kardynał Cupich podejmie ostateczną decyzję po głosowaniu Rady Prezbiterialnej.  
Biskup Grob podzieli się decyzją z parafianami obu parafii w tym samym czasie: sobota, 28-go stycznia  
o godz. 10:30am. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym spotkaniu w kościele  
Św. Alfonsa Liquori: 411 N Wheeling Rd, Prospect Heights.  

Thank you to MATZ & SKAJA Funeral Homes 
for the gift of the English & Polish  

2023 calendars. 
 

May the Lord Bless You for your generosity! 

2022 DONATION STATEMENTS 
Tax letters with your contributions to the parish in 2022 will be mailed out by January 31st. 
These will be for households with contributions of $250 and over. Statements for donations 
under $250 will be issued by request. Please call the parish office with any questions:  
847-827-9220.  God bless you for your generosity to our parish. 
 
Listy z donacjami do podatków na rok 2022 będą rozesłane do 31-go stycznia. Rodziny z 
datkami $250 i zwyż otrzymają je automatycznie, listy za donacje poniżej $250 będą wystawiane na żądanie, 
prosimy o kontakt z biurem parafialnym: 847-827-9220. Z oczywistych powodów, donacje luźnej gotówki nie 
mogą być uwzględnione w sprawozdaniu, tylko ofiary dokonane za pomocą kopert lub przez nasz elektroniczny 
program składania ofiar. Bóg zapłać za hojność do naszej parafii.   

WOMEN’S GUILD meeting will be on 
January 16th is at 12 noon. The meeting is 
‘An afternoon of Reflection and Soup and 

Bread’ - the soup meal is a $5 fee,  
the proceeds will benefit Honor Flight 

McHenry Veterans. Our speaker will be 
Paula Kowalkowski.  



Page 4                                        Welcome to St. Thomas Becket                                  2nd Sunday in Ordinary Time 

LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
John the Baptist had been told that he would see the Lamb of God, who takes away the sins of the world. He 
listened, he believed, and he kept his eyes open. He was ready when God revealed the truth. Let’s ask ourselves: 
are our eyes open? Are we ready? ©LPi 
 
CATHOLIC TRIVIA – Giving material and monetary goods to those in need for love of God is referred to by what 
name?                   Answer: Almsgiving 

 

GOSPEL MEDITATION - ENCOURAGE DEEPER UNDERSTANDING OF SCRIPTURE 

When I was a kid, I remember the priest at Mass announcing, “The Lamb of 
God!” Frankly, it struck me as nonsense. I thought: Why in the world does 
God have a lamb? And where is this lamb? 
 

John the Baptist sees Jesus coming toward him and announces, “Behold the 
lamb of God.” His Jewish listeners knew what he meant. God’s lamb is the 
thing that is sacrificed at the Jewish Passover and consumed by the 
participants. For almost a thousand years, lambs were ritually slaughtered 
and eaten in Jerusalem at Passover. The lamb meant sacrifice, freedom from sin, and communion with God. The 
Baptist is saying in effect, “This man will be ritually sacrificed and consumed so that God’s people may be free 
from sin and united to God.” 
 

It’s crucial to relate to Jesus as a friend, brother, teacher, and Lord of our lives. But we should also learn to 
interact with Him as our lamb of God. That means we intentionally place on him our sins, sadnesses, and hopes, 
and offer him to God. Then we consume him to make us free. This is what we do at every Mass. That’s why he is 
the Lamb of God. 
 - Father John Muir ©LPi 

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

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ 
Janowi Chrzcicielowi powiedziano, że zobaczy Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Słuchał, wierzył i miał 
oczy otwarte. Był gotowy, gdy Bóg objawił prawdę. Zadajmy sobie pytanie: czy nasze oczy są otwarte?  
Czy jesteśmy gotowi?  
 
KATOLICKIE CIEKAWOSTKI - Dawanie dóbr materialnych i pieniężnych potrzebującym z miłości do Boga określa się 
jaką nazwą?                                  Odpowiedź: Jałmużna 
 

MEDYTACJA EWANGELII - ZACHĘCANIE DO GŁĘBSZEGO ZROZUMIENIA PISMA ŚWIĘTEGO 
Kiedy byłem dzieckiem, pamiętam, jak ksiądz podczas Mszy Świętej ogłaszał: "Baranek Boży!". Szczerze mówiąc, 
uderzyło mnie to jako nonsens. Pomyślałem: Dlaczego na świecie Bóg ma baranka? I gdzie jest ten baranek? 
 

Jan Chrzciciel widzi Jezusa zbliżającego się do niego i ogłasza: "Oto baranek Boży". Jego żydowscy słuchacze 
wiedzieli, o co mu chodzi. Baranek Boży to rzecz, która jest składana w ofierze podczas żydowskiej Paschy i 
spożywana przez jej uczestników. Przez prawie tysiąc lat w Jerozolimie podczas Paschy rytualnie zabijano i 
spożywano baranki. Baranek oznaczał ofiarę, wolność od grzechu i komunię z Bogiem. Jan Chrzciciel mówi w 
efekcie: "Ten człowiek zostanie rytualnie złożony w ofierze i spożyty, aby lud Boży był wolny od grzechu i 
zjednoczony z Bogiem." 
 

Kluczowe jest odnoszenie się do Jezusa jako przyjaciela, brata, nauczyciela i Pana naszego życia. Ale powinniśmy 
też nauczyć się obcować z Nim jako naszym barankiem Bożym. Oznacza to, że celowo kładziemy na Nim nasze 
grzechy, smutki i nadzieje, i ofiarujemy Go Bogu. Następnie spożywamy go, aby uczynić nas wolnymi. To właśnie 
czynimy podczas każdej Mszy Świętej. Dlatego właśnie jest On Barankiem Bożym. 
- Ojciec John Muir ©LPi 
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HELPING THE HOMELESS....with your unwanted plastic shopping bags... 
Many of our parishioners participate in this very important ministry and you can too!  
Just bring your flatten, clean, and dry plastic bags (any color, any size) and leave them in our 
Bradle box in the church lobby. Mary Ellen Motyka, and her many “mat friends” then fold,  
cut into strips, tie together, roll into yarn balls, and finally crochet the bags into 72” by 32” 
mats. Just last week, Jim from St. John Brebuef parish, picked up 39 mats from Mary Ellen’s 
home to be distributed to the homeless in our area as sleeping mats. It takes about 700 
bags, many hands, and hours, to make ONE mat. If you would like to be involved: take home 
some bags to cut, or roll into balls, or can crochet—just let us know: Liz at the parish office: 
847-827-9220. However, nothing will happen if there are NO plastic bags. So please just 
bring in your spare ones when you come for Mass and help the homeless. 
THANK YOU to Mary Ellen for spearheading this important project, and to the many 
volunteers, who help tirelessly throughout the many years. 
 And the king will say to them in reply, ‘Amen, I say to you, whatever you did for one  
of these least brothers of mine, you did for me.’ Matthew 25:40 
 
 
POMAGAMY BEZDOMNYM....poprzez swoje niepotrzebne plastikowe worki na zakupy.... 
Wielu naszych parafian uczestniczy w tej bardzo ważnej posłudze i Ty też 
możesz! Wystarczy przynieść spłaszczone, czyste i suche plastikowe worki 
(dowolny kolor, dowolny rozmiar) i zostawić je w drewnianym pudle Bradle box 
w przedsionku kościoła. Mary Ellen Motyka, i jej wielu przyjaciół, składają, tną  
na paski, wiążą razem, zwijają w kulki włóczki, i w końcu szydełkują worki na 
maty wielkości 72" na 32". W zeszłym tygodniu, Jim z parafii Św. Jana Brebuefa, 
odebrał z domu Mary Ellen 39 mat. Te zostaną rozdane bezdomnym w naszej 
okolicy jako maty do spania. Potrzeba około 700 worków, wielu rąk i godzin,  
aby zrobić JEDNĄ matę. Jeśli jest ktoś zainteresowany w udziale w tej akcji np: 
zabrać do domu worki do pocięcia, lub zwinięcia w kulki, lub jeśli masz 
umiejętności szydełkowania, skontaktuj się nami - Elżbieta w biurze parafialnym. 
Jednak nic się nie stanie, jeśli nie będzie plastikowych worków.... przynieś swoje 
niepotrzebne gdy przyjdziesz na Mszę Św. i pomóż bezdomnym. Serdecznie dziękujemy Mary Ellen za prowadzenie 
tego projektu i wielu wolontariuszom, którzy niestrudzenie pomagają już przez wiele lat. 
 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili". Mateusz 25:40 

MÓDLMY SIĘ O OCHRONĘ ŻYCIA 
LUDZKIEGO 

W Kościele Katolickim w Stanach 
Zjednoczonych, 22-gi styczeń jest wyznaczony 

jako szczególny dzień modlitwy i pokuty, 
zwany "Dniem Modlitwy o Prawną Ochronę 

Nienarodzonych Dzieci".  
Jako katolicy, jesteśmy wezwani do 

obchodzenia tego dnia poprzez pokutne 
praktyki modlitwy, post i dawanie jałmużny.  

9 DNIOWA NOWENNA W INTENCJI 
OCHRONY ŻYCIA 19 do 27 stycznia 2023 r.  

Modlimy się: Ojciec Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 
Chwała Ojcu każdego dnia nowenny 

rozważając również codzienne intencje 
wymienione na stronie 
www.9daysforlife.com.  

In the Catholic Church in the United States, January 22nd is designated 
as a particular day of prayer and penance, called the “Day of Prayer 
for the Legal Protection of Unborn Children.” As Catholics, we are 

called to observe this day through the penitential practices of prayer, 
fasting, and/or giving alms. 9 Days for Life—January 19 – 27, 2022  
The full novena, including daily suggested actions and additional 

information can be found at www.9daysforlife.com.  

ALICE & MARY ELLEN 

http://www.9daysforlife.com


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

Page 6                                        Welcome to St. Thomas Becket                                  2nd Sunday in Ordinary Time 

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 

 

BOB LUDTKE—RORY FIEDLER—MARIANA NIEVES 
REV. JOHN ROLLER 

SHARON LANPHEAR—CHARLIE PETSKA 
TERRY BERG—SANDY RETZLAFF 

HALINA & ZBIGNIEW RETS 
 

 
 
 
 
 
 

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.  

Sunday Offering / Kolekta 
 

Each Sunday Budget  $ 7,600 
   

Dec 11    $ 8,475      E-Give  $ 1,197 
Christmas Flowers  $ 3,398 
Dec 18     $ 7,800      E-Give $ 1,652 
 
BUDGET TO DATE              $ 208,700 
COLLECTIONS TO DATE    $ 223,419 
 

 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. 

  LUCKY PICK DRAWING FOR $100: 
JANUARY 8: MICHAEL ROBBINSON  

CONGRATULATIONS!! 
 

1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE UNTIL APRIL 8, 2023.   

MASS TIME PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K Don S Don S 
Eileen H 

7:30am Rev. Antoni B Dorota P Dororta P 
Barbara S 
Piotr J 

9:00am Rev. Antoni B Jeff P Jeff P 
Gail M 

10:45am Rev. Chris K Beata K Beata K 
Jan K 
Krzysztof T 

12:30pm Rev. Chris K Sarah W John W 
Linda M 

MINISTRY SCHEDULE FOR JAN 21/22 

LAMPKA 
WIECZYSTA  

na tydzień 15-go stycznia ofiarowana  
jest w intencji: 

 

CELINA I ANTONI WISZOWATY 
45 ROCZNICA ŚLUBU 

 

 

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

CHLEB I WINO 
na tydzień 15-go stycznia ofiarowane  

są w intencji: 

W PODZIĘKOWANIU ZA OTRZYMANE 
DARY I ŁASKI W 2022 R. 

 

Ofiara złożona przez rodzinę Wiszowaty. 



 
 
 
 
SATURDAY, JANUARY 14, 2023 
4PM †DIANE TURKOWSKI      
†GREG & RICHARD KLECZYNSKI 
†ANDRZEJ GLIŃSKI 
†MARIAN GŁÓD 
†AMANDA LONGE ASQUE 
†STEVEN KENDZIOR 
SUNDAY, JANUARY 15, 2023 
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†ADELA I WACŁAW POPIEŁUSZKO 
†HELENA MATLAG 
†KAZIMIERZ LITERA 
†WŁADYSŁAWA MROCZKA 
†ROMAN GŁĄBIŃSKI 
†CZESŁAW SZUL 
SPECIAL: CELINA I ANTONI —BOŻE BŁ 
SPECIAL: CÓRKA—OPERACJA  
9AM †CHARLENE & DON ROSE 
†EMMA WELTZ 
10:45AM †ARTHUR KOSIBA 
†KRZYSZTOF KOGUT I ZMARLI Z RODZINY 
†STEFANIA MRUK 
†DANUTA WASIKOWSKI 
†IZABELA I RYSZARD KUSINA 
†ZOFIA STEMPNIEWICZ 
†WOJCIECH, MARIA I HERMENEGILDA KARAŚ 
I ZMARLI Z RODZINY 
†ANIELA MAMALA 
†EUGENIA AUGUSTYN 
12:30PM †ANDRZEJ GLIŃSKI 
†BERNADETTE LUPA 
†MARYLIN ARCHIBALD 

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 

 
 
 
 

MONDAY, JANUARY 16, 2023 
9AM †ANDRZEJ GLIŃSKI 
TUESDAY, JANUARY 17, 2023 
9AM †ANDRZEJ GLIŃSKI 
WEDNESDAY, JANUARY 18, 2023 
9AM †ANDRZEJ GLIŃSKI 
SPECIAL: FOR PRIESTS AND THE CHURCH 
SPECIAL: FAMILY WILCZEK, MAJEWSKI, 
NOWAK, HEFLIN & TAŃCULA—BLESSINGS 
THURSDAY, JANUARY 19, 2023 
9AM †ANDRZEJ GLIŃSKI 
FRIDAY, JANUARY 20, 2023 
9AM †STB PARISHIONERS 
SPECIAL: FOR PRIESTS AND THE CHURCH 
SPECIAL: FAMILY WILCZEK, MAJEWSKI, 
NOWAK, HEFLIN & TAŃCULA—BLESSINGS 
7PM †ANDRZEJ GLIŃSKI 
SATURDAY, JANUARY 21, 2023 
4PM †ANDRZEJ GLIŃSKI 
†LUCILLE TUMAN 
†JOHN ZIMMERMAN  
SUNDAY, JANUARY 22, 2023 
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†ADELA I WACŁAW POPIEŁUSZKO 
†JOSEPHINE CIELAK 
†WIKTOR PEPLAK 
SPECIAL: ELIZABETH I RODZICE—BOŻE BŁ 
9AM †STB PARISHIONERS  
10:45AM †ARTHUR KOSIBA 
†DANUTA WASIKOWSKI 
†IZABELA I RYSZARD KUSINA 
†MACHALINA WAŃCZYK 
†MIECZYSŁAW SZUM 
†EUGENIA AUGUSTYN 
12:30PM †ANDRZEJ GLIŃSKI 

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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JAN 18-25 


