
 

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 

FEBRUARY 5, 2023—5th 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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ST. ALPHONSUS LIGUORI AND ST. THOMAS BECKET RENEW MY CHURCH UPDATE:  
JANUARY 28, 2023  

DISCERNMENT PROCESS  
St. Alphonsus Liguori and St. Thomas Becket Parishes engaged in the Renew My Church (RMC) review and discernment 
process over the past few months. The Grouping Feedback and Discernment team (GFDT), which was made up of 
members from each community, met to review and discern the future parish structure for the area.  
 

Based on their meetings and feedback gathered from the larger parish community, they submitted feedback to the 
archdiocese. The Archdiocesan Standards and Recommendations Commission, which includes representatives from 
across the Archdiocese of Chicago, reviewed the feedback and other information, including financial summaries and 
parish trends.  
 

Cardinal Cupich and Bishop Grob are grateful to Fr. Le, Fr. Kulig and the Grouping Team who gathered together, and all 
who offered feedback through the recent discernment process.  
OUTCOME  
In the past few weeks, Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chicago, the archdiocese’s auxiliary bishops, and the 
archdiocese’s Presbyteral Council met to discuss the Commission’s recommendation.  
Based upon those discussions and prayerful consideration, Cardinal Cupich made the following decisions regarding the 
parishes in this grouping.  
• St. Alphonsus Liguori and St. Thomas Becket will unite as one parish with two worship sites, one pastor and one 

pastoral team, effective July 1, 2023.  
• Both churches will continue to host a regular schedule of Masses. The specific schedule will be determined by the 

pastor in consultation with parish leadership.  
• St. Thomas Becket will formally be designated the parish church where the united parish’s sacramental records will 

be kept.  
• Noting the newly unified parish will have a strong Polish community, the priest placement board will take this into 

consideration when recommending a pastor candidate to Cardinal Cupich.  
• The local community will discern possibilities for the new permanent name of the united parish, within guidelines 

provided by the archdiocese, and submit three to five options to Cardinal Cupich. Each church retains its name 
while the united parish receives a new name.  

• St. Alphonsus Liguori School will continue in its current structure, however, future viability will be revisited if the 
school is unable to maintain financial independence. As in recent years, the school must meet its financial 
obligations.  

RATIONALE  
• The demographics of each parish’s formal territory indicated unification would be beneficial to address realities of 

an aging local community and the continued increase of Polish families in the local area.  
• Uniting St. Alphonsus Liguori and St. Thomas Becket as one parish with two worship sites will provide additional 

options for the best use of their space for combined ministries. St. Alphonsus Liguori’s campus offers better space 
for larger gatherings, and St. Thomas Becket’s campus is well suited for gatherings held in smaller spaces.  

• While local leadership is hesitant about unification on July 1, 2023, versus slowly moving toward a unification in the 
future, the RMC Commission recommended moving forward based on its evaluation that uniting will be needed in 
the future and experience has shown it is better to move forward sooner rather than delaying unification.  

NEXT STEPS  
• The united parish community will continue to the next phase of renewal, focusing on strong evangelization to the 

world around us. Specifically, with the support of the Parish Vitality Coordinator, Eleanor Segraves, and the 
Evangelization team of the Archdiocese, your parishes will continue to build the new reality, focused on deepening 
discipleship, and supporting disciples in becoming missionary disciples for the work of evangelization.  

• We know that this structural change is just the beginning of our journey of renewal. The renewal process calls us to 
become a stronger, more sustainable presence for the future, capable of reaching more people by sharing our 
discipleship in Jesus Christ, building communities with one another and inspiring witness in the world around us.  

• Profound gratitude to all involved in the process to date, and prayers for all those who will take up the next phase 
of renewal, sharing faith and evangelizing those searching to know Jesus more deeply.  
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PARAFIE ŚW. ALFONSA LIGUORI I ŚW. TOMASZA BECKETA—ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ 
AKTUALNOŚCI:  STYCZEŃ 28, 2023  

PROCES ROZEZNANIA  
Parafie św. Alfonsa Liguori i św. Tomasza Becketa uczestniczyły w procesie przeglądu i rozeznania Odnów mój Kościół 
(RMC) w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zespół ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania Grupy Parafii, 
składający się z członków każdej wspólnoty parafialnej, spotykał się w celu dokonania przeglądu i rozeznania przyszłej 
struktury parafialnej dla tego obszaru. W wyniku spotkań i informacji zwrotnych zebranych od szerszej wspólnoty 
parafialnej, przekazali oni informacje zwrotne do archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja ds. Standardów i 
Rekomendacji, w skład której wchodzą przedstawiciele całej Archidiecezji Chicago, dokonała przeglądu opinii i innych 
informacji, w tym podsumowań finansowych i trendów parafialnych.  
Kardynał Cupich i biskup Grob są wdzięczni ks. Le, ks. Kuligowi i zespołowi, który zebrał się razem, a także wszystkim, 
którzy zaoferowali informacje zwrotne podczas ostatniego procesu rozeznawania.  
WYNIKI  
W ciągu ostatnich kilku tygodni kardynał Blase J. Cupich, arcybiskup Chicago, biskupi pomocniczy archidiecezji oraz 
Rada Prezbiterialna archidiecezji spotkali się, aby omówić zalecenia Komisji. Na podstawie tych dyskusji i 
modlitewnego rozważenia, kardynał Cupich podjął następujące decyzje dotyczące parafii w tym grupowaniu.  
• Parafie św. Alfonsa Liguori i św. Tomasza Becketa połączą się jako jedna parafia z dwoma miejscami kultu, 

jednym proboszczem i jednym zespołem duszpasterskim, z dniem 1 lipca 2023 roku.  
• W obu kościołach nadal będzie odbywać się regularny harmonogram Mszy Świętych. Konkretny harmonogram 

zostanie ustalony przez proboszcza w porozumieniu z kierownictwem parafii.  
• Parafia św. Tomasza Becketa zostanie oficjalnie wyznaczona jako kościół parafialny, w którym będą 

przechowywane akta sakramentalne zjednoczonej parafii.  
• Biorąc pod uwagę, że zjednoczona parafia będzie miała silną polską społeczność, komisja ds. przydzielania 

kapłanów weźmie to pod uwagę przy wyborze proboszcza dla nowo zjednoczonej parafii.  
• Lokalna wspólnota rozezna możliwości nowej stałej nazwy zjednoczonej parafii, w ramach wytycznych 

dostarczonych przez archidiecezję, i przedstawi trzy do pięciu opcji kardynałowi Cupichowi. Każdy kościół zachowa 
swoją dotychczasową nazwę, podczas gdy zjednoczona parafia otrzyma nową nazwę.   

• Szkoła św. Alfonsa Liguori będzie funkcjonować w swojej obecnej strukturze, jednak przyszła efektywność 
zostanie zweryfikowana, jeśli szkoła nie będzie w stanie utrzymać niezależności finansowych. Podobnie jak w 
ostatnich latach, szkoła ma za obowiązek wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych.   

UZASADNIENIE  
• Dane demograficzne dotyczące formalnego terytorium każdej z parafii wskazują, że zjednoczenie parafii będzie 

korzystne w celu rozwiązania problemów związanych ze starzeniem się lokalnej społeczności oraz ciągłym wzrostem 
liczby polskich rodzin na tym obszarze.  

• Połączenie parafii św. Alfonsa Liguori i św. Tomasza Becketa jako jedna parafia z dwoma miejscami kultu zapewni 
dodatkowe możliwości jak najlepszego wykorzystania pomieszczeń dla połączonych posług. Kampus Św. Alfonsa Liguori 
oferuje lepsze możliwości dla większych spotkań, a kampus Św. Tomasza Becketa jest dobrze przystosowany do spotkań 
w mniejszych pomieszczeniach.  

• Chociaż lokalni przywódcy są chwiejni co do zjednoczenia 1 lipca 2023 roku, w porównaniu do powolnego zmierzania w 
kierunku zjednoczenia w przyszłości, Komisja RMC zaleciła pójście naprzód w związku z oceną, że zjednoczenie będzie 
potrzebne w przyszłości, a doświadczenie wskazuje, że lepiej jest iść naprzód wcześniej niż opóźniać zjednoczenie.  

DALSZE KROKI  
• Zjednoczona wspólnota parafialna będzie kontynuować kolejny etap odnowy, skupiając się na silnej ewangelizacji 

otaczającego nas środowiska. Konkretnie, ze wsparciem koordynatora ds. rozwoju parafii, Eleanor Segraves, oraz 
zespołu ds. ewangelizacji w archidiecezji, wasze parafie będą kontynuować tworzenie nowej rzeczywistości, skupionej 
na pogłębianiu uczniostwa i wspieraniu uczniów w stawaniu się uczniami-misjonarzami w dziele ewangelizacji.  

• Wiemy, że ta zmiana strukturalna jest tylko początkiem naszej wędrówki ku odnowie. Proces odnowy wzywa nas do 
stawania się silniejszą, bardziej trwałą reprezentacją na przyszłość, zdolną do dotarcia do większej liczby ludzi poprzez 
dzielenie się naszym naśladowaniem Jezusa Chrystusa, budowaniem wspólnoty z innymi i dawaniem świadectwa w 
otaczającym nas świecie.  

• Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim zaangażowanym w dotychczasowy proces i modlimy się za wszystkich, którzy 
podejmą kolejną fazę odnowy, dzieląc się wiarą i ewangelizując tych, którzy szukają głębszego spotkania z Jezusem.  
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A Lenten Journey  
You’re invited to a book discussion on Tuesday 
mornings after the 9am Mass: February 28 to  

April 4. We will read Father Leo Mahon’s book:  
JESUS AND HIS MESSAGE - An Introduction  

to the Good News. 
 

If you are interested in this group, please let 

Paula Kowalkowski know, so that she may be 

prepared: pkowalkowski@stbmp.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
On Saturday, January 28th, 167 parishioners from St. Thomas Becket and  
St. Alphonsus Liguori parishes came together to hear the RENEW MY CHURCH  
decision delivered by Bishop Grob. 
 

POPE FRANCIS’ INTENTION FOR FEBRUARY 2023—FOR PARISHES:  
we pray that parishes, placing communion at the center, may increasingly 
become communities of faith, unity and welcome towards those most in need.   

COLLECTING LAST YEAR’S PALMS 
Please bring your old palms to 

church and leave them in a basket 
in the lobby. These palms will be 
burnt on Tuesday, February 21st 

after the 9am morning Mass. 
  

 
Prosimy przynieść zeszłoroczne palmy i zostawić je w koszyku w 

przedsionku kościoła. Palmy będą spalone we wtorek 21-go 
lutego po porannej Mszy Św. o godz. 9am. 

    ASH WEDNESDAY—February 22     
    ŚRODA POPIELCOWA - 22 luty 

   

6:30 AM & 12 PM—Ash Service in English 
Nabożeństwo w jęz angielskim 

9:00 AM Mass (English)  -  Msza Św. w jęz. angielskim                
5:00 PM & 7:00 PM Mass (Polish)    

Msza Św. w jęz. polskim 
 

 
Ashes will be distributed at each of the listed 
above. You may also stop by the parish office 
anytime on Ash Wednesday—8am to 5pm—

and receive ashes.  
 

Popiół będzie rozdawany podczas wszystkich powyżej wy-
mienionych. Można również wstąpić do biura parafialnego—
Środa Popielcowa pomiędzy 8am i 5pm—i otrzymać popiół.  

*** PĄCZKI ** PĄCZKI **PĄCZKI***  
To celebrate the upcoming Mardi Gras,  

or "Fat Tuesday," the last day of the Carnival  
season which always falls the day before Ash 

Wednesday, delicious Paczki (similar to  
bismarcks) from SMAKOWSKI’S DELI will be 

available for purchase at $2.50 each after each 
Mass on the weekend of February 18/19.  

Flavors to choose from:  
bavarian cream, plum,  
raspberry and rosehip.  

 
 

Dla uczczenia tradycyjnego 
Mardi Gras - 'Tłusty Wtorek', ostatni dzień  

karnawału, ostatni wtorek przed Popielcem - 
będą do nabycia w naszej parafii pyszne pączki 
z SMAKOWSKI’S DELI w weekend 18/19 lutego. 
Pączki będą z nadzieniem róży, maliny, śliwki i 

budyniu w cenie $2.50. 
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
It’s hard to shine the light of truth in a world that so often prefers darkness. But God 
has built his city on a hill, not a valley. His glory, by definition, exists to be 
proclaimed, as salt exists to give flavor. ©Lpi 
 

CATHOLIC TRIVIA – What is the name of the patron saint of Catholic schools? 
Answer: Saint Thomas Aquinas (1225-1274) 

 

ŻYĆ LITURGIĄ - INSPIRACJA NA TYDZIEŃ 
Trudno jest świecić światłem prawdy w świecie, który tak często preferuje ciemność. 
Ale Bóg zbudował swoje miasto na wzgórzu, a nie w dolinie. Jego chwała, z definicji, 
istnieje po to, by ją głosić, tak jak sól istnieje po to, by nadawać smak. ©Lpi 
 

KATOLICKIE CIEKAWOSTKI- Jak nazywa się patron szkół katolickich? 
Odpowiedź: Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274) 

Please Make Your Gift to the 2023 Annual Catholic Appeal 
WALKING ON THE ROAD WITH JESUS 

Many families in our parish received the Annual Catholic Appeal mailing 
from Cardinal Cupich. On behalf of those served by the ministries, 
parishes and schools who receive funding from the Appeal, we thank you 
for your gifts. Please return your response as soon as possible. The Annual 
Catholic Appeal offers a wonderful opportunity to answer the call 
“Walking on the road with Jesus.” We encourage giving at all levels to 
support this initiative. In addition to providing for ministries and services 
throughout the archdiocese, the Annual Catholic Appeal funds services in 
our own parish. When we financially support the work of our parish, our 
archdiocese and the Catholic Church throughout the world, we experience 
a feeling of deep gratitude, especially when we contemplate God’s many 
gifts to us personally. By sharing our wealth through gifts to the 2023 
Annual Catholic Appeal, we demonstrate our commitment to the Church 
and each other.  
Information brochures and designated envelopes for this collection are 
in the lobby. The Commitment weekend for our parish will be February 11/12.  
 

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

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2023 r. 
W DRODZE Z JEZUSEM. 

Wiele rodzin w naszej parafii otrzymało list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie zobowiązania finansowego na 
rzecz Kwesty Katolickiej. W imieniu tych, ktorzy korzystają z posług duszpasterskich, parafialnych i otrzymują pomoc 
finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Państwu za Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie swojej 
odpowiedzi. Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspaniałe możliwości odpowiedzi na wezwanie, aby być „W drodze z 
Jezusem”. Zachęcamy do złożenia ofiary bez względu na jej wysokość, aby wesprzeć tę inicjatywę. Poza wspieraniem 
dzieł duszpasterskich i programow w całej Archidiecezji, Kwesta Katolicka finansuje rownież posługi, ktore służą 
wielką pomocą duszpasterstwu naszej parafii. Kiedy wspieramy finansowo dzieła naszej parafii, naszej archidiecezji i 
Kościoła katolickiego na całym świecie, odczuwamy głęboką wdzięczność szczegolnie, kiedy uświadamiamy 
sobie liczne dary, jakie Bog daje każdemu z nas indywidualnie. Dzieląc się tym, co posiadamy przez złożenie daru na 
rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2023 r., dajemy wyraz naszego zaangażowania dla dobra Kościoła i siebie nawzajem. 

 Broszury informacyjne oraz wyznaczone koperty na tą zbiórkę znajdują się w przedsionku kościoła.  
Weekend zobowiązań w naszej parafii to 11/12 luty.  



MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K Don S Don S 
Darlene M 

7:30am Rev. Chris K Halina S Dorota P 
Halina S 
Maria T 

9:00am Rev. Chris K Brian G Jeff P 
Margaret P 

10:45am Rev. Chris K Halina W Halina W 
Jacek S 
Renata S 

12:30pm Rev. Chris K Gail L Gail L 
Lee M 

MINISTRY SCHEDULE FOR FEB 11/12 THIS QR READER ALLOWS FOR A 
QUICK  ACCESS TO OUR SECURE  
ON-LINE DONATION  SYSTEM—
THANK YOU! 
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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 
REV. JOHN ROLLER 

TERRY BERG—SANDY RETZLAFF 
HALINA & ZBIGNIEW RETS 

ANN KELLERHALS—ANTHONY SACCO 
AGGIE HINDMAN—CZESŁAW KLIMEK 

MARY ERHARDT—BARBARA WOLF 
JOSEPH ISLINGER 

 
 

 
 
 
 
 

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.  

Sunday Offering / Kolekta 
 

Each Sunday Budget  $ 7,600 
   

Jan 29     $ 5,963      E-Give $ 1,242 
 
BUDGET TO DATE              $ 208,700 
COLLECTIONS TO DATE    $ 246,433 
 

 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 29:  

 

GAIL & PAT MCGEEVER  
CONGRATULATIONS!! 

 

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

TABERNACLE LAMP 
BREAD & WINE 
for the week of February 5th  

are offered in the intention of: 
 
 

†FRANK KRUS 
 

 

Offering was made by family. 



 
 
 
 
SATURDAY, FEBRUARY 4, 2023 
4PM †FRANK KRUS  
SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 
7:30AM †MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†ADELA I WACŁAW POPIEŁUSZKO 
†MARIAN SWAN 
†ROMAN SADOWSKI 
†LESZEK BREJ 
†LUCYNA SKUTNIK 
†ANIELA, SEBASTIAN I TADEUSZ KLIMEK 
†JADWIGA DZIEKOŃSKA 
†JAN LIZAK 
†ZMARLI Z RODZINY GARGUL I CHWAŁA 
†ZOFIA, PIOTR, TADEUSZ I EDWARD 
KACZÓWKA 
†WŁADYSŁAW I WŁADYSŁAWA MIKA 
SPECIAL: WITOLD WRÓBEL—O ZDROWIE 
9AM †LORETTA WAGNER 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
10:45AM  †DANUTA WASIKOWSKI 
†MIECZYSŁAW WASIKOWSKI 
†ARTHUR KOSIBA 
†WIKTOR KOSIBA 
†FRANCISZKA I STANISŁAW NAPORA 
†MAREK MAJERCZYK 
†WŁADYSŁAWA JAROSZ 
†ANTONINA WRÓBLEWSKA 
†ANIELA GIBAS 
SPECIAL: JÓZEF URBAN—URODZINY 
SPECIAL: STANISŁAW URBAN—URODZINY 
SPECIAL: KONRAD GIBAS—21 URODZINY 
12:30PM †FRANK KRUS 
†MARIA CYRAN 
SPECIAL: KEVIN—16 BIRTHDAY 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO—11 LUTY 

PARISH MISSION 
STATEMENT  

 
We, the parish family  
of  St. Thomas Becket,  

are a community of 
believers united in Christ, 
who dedicate ourselves  
to proclaim the Good 

News and foster a sense  
of belonging.    

As we gather together 
 in prayer and worship,  

we draw our nourishment 
from His word and the 

Bread of His Table.  
With shared responsibility 

we go forth to serve  
and affirm our sisters  

and brothers.  
Guided by the Holy Spirit,  

we strive to build the 
Kingdom of God within  
and beyond our parish. 

 

 

 

My, Parafia Świętego 
Tomasza Becketa, 

jesteśmy wspólnotą 
wiernych zjednoczonych 

w Chrystusie, którzy 
troszczymy się  

o Boże dziedzictwo  
i z oddaniem głosimy 

 Dobrą Nowinę.  
We wspólnym 

gromadzeniu się  
i modlitwie, karmimy się 
Jego Słowem i Chlebem  

z Jego Stołu.  
Z poczuciem wspólnego 
obowiązku podążamy  

w służbie naszym  
braciom i siostrom.  

Pod przewodnictwem 
Ducha Świętego dążymy 
do budowania Królestwa  
Bożego wewnątrz i poza 

naszą parafią. 

 
 
 
 

MONDAY, FEBRUARY 6, 2023 
9AM †BOB KOWAL     †RUDY WINIARSKI 
SPECIAL: FOR PRIESTS AND THE CHURCH 
SPECIAL: FAMILIES: WILCZEK, MAJEWSKI, 
NOWAK, HEFLIN & TAŃCULA.—BLESSINGS  
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023 
9AM SPECIAL: FOR PRIESTS AND THE CHURCH 
SPECIAL: FAMILIES: WILCZEK, MAJEWSKI, 
NOWAK, HEFLIN & TAŃCULA.—BLESSINGS  
WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2023 
9AM †STB PARISHIONERS 
THURSDAY, FEBRUARY 9, 2023 
9AM SPECIAL: STB PARISHIONERS– BLESSINGS 
FRIDAY, FEBRUARY 10, 2023 
9AM †EMILIA & STANISŁAW MIKA 
7PM  SPECIAL: ZA KSIĘŻY I KOŚCIÓŁ 
SPECIAL: RODZINY WILCZEK, MAJEWSKI, 
NOWAK, HEFLIN & TAŃCULA—BOŻE BŁ 
SATURDAY, FEBRUARY 11, 2023 
4PM †VAL PAWLAK       
†TOM NETZBAND 
SPECIAL: ALEKSANDER—HEALTH 
SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023 
7:30AM †IZABELA STAWCZYK 
†MARIA I ANTONI ZAUCHA  
†ADELA I WACŁAW POPIEŁUSZKO 
†CZESŁAW SZUL 
SPECIAL: BOGUSŁAWA TRACIAK— 
                 50 URODZINY 
SPECIAL: IRENA I STANISŁAW— 
                 35 ROCZ ŚLUBU 
9AM †PAT JASON        
†TOM ROBBINS 
10:45AM †DANUTA WASIKOWSKI 
†ANIELA DUDZIK      †JADWIGA LUTO 
†MIECZYSŁAW WASIKOWSKI 
†ARTHUR KOSIBA      †MARIA CYRAN  
12:30PM †VAL PAWLAK 

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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       For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com       St. Thomas Becket, Mt. Prospect, IL. A 4C 01-0271

Orthodontist
401 W. Prospect Ave. 

Mount Prospect

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com

 
Maureen P. Meersman 

Attorney At Law

(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy 

Mount Prospect, IL 60056

IWONA LOJKO 
Broker Associate 

Parishioner 
(847) 845-7415 
ilojko@gmail.com 
MOWIE PO POLSKU

BUYING, SELLING & INVESTING 

SUBURBAN 
330 E. Northwest Hwy 
Mt. Prospect 
www.lovelyihomes.com

Hours: Mon-Fri 9:00am to 9:00pm 
Sat- Sun 8:00am to 9:00pm

Serving Breakfast,  
Lunch & Dinner

10% DISCOUNT  
with this coupon

1440 Rand Road 
Des Plaines, IL 60016

847-824-2778 
JimmysDesPlaines.com

Your loved ones care 
 is our business!

(224) 425-0922

A-Z Handy Man 
with 30 years of professional 

experience can fix, repair  
and help you with any project 

 at your home.

 For FREE  
consultation 

 and estimate 
Please Call

(773) 386-5155

LET’S GROW YOUR BUSINESS 
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!
 

CONTACT ME  
Trey Hill

 

thill@4LPi.com 
 (800) 950-9952 x2613

UNIA KREDYTOWA TO WIĘCEJ NIŻ BANK!

1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com

Służymy Polonii oferując szeroki zakres usług finansowych: konta oszczędnościowe i czekowe, karty kredytowe 
i debetowe VISA®, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne oraz pełny serwis bankowości Internetowej i mobilnej. 
Dla przedsiębiorców oferujemy kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie 
www.NaszaUnia.com lub odwiedź nasz oddział w Mt. Prospect (1141 Mt. Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056) 
lub do otwarcia konta na www.NaszaUnia.com. PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

SKAJA TERRACE FUNERAL HOME

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave. 

Niles 

(847) 966-7302

JOHN W. GLUECKERT, 

President 

Family Owned & Operated

1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD 

 ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168

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

Finding A New Path


