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September 6, 2020—23rd Sunday in Ordinary Time 

PARISH STAFF 
   

Pastor: Rev. Chris Kulig  
ckulig@stbmp.org 
 

Pastor Emeritus: Rev. John Roller 
 

Deacon Couple:  
Tony and Doreen Janno-a:  
(847) 690-9970 janno"a@comcast.net 
 

Office Manager/BulleXn Editor:  
Liz Mika: emika@stbmp.org 

Business Director: Patrick Reynolds 
preynolds@stbmp.org 
 

Music Director: Paula Kowalkowski 
pkowalkowski@stbmp.org  
(847) 298-5450 
 

AdministraXve Assistant: 
Krystyna Maciorowski 
kmaciorowski@stbmp.org 
 

Faith FormaXon Coordinator: 
Renata Sosin: (847) 296-9051      
rsosin@stbmp.org 
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2020 Catholic ChariXes CollecXon   -   GIVE TO CHANGE LIVES 
Our neighbors across Chicagoland who live in poverty have been especially 
burdened by the COVID-19 pandemic. Since it has started, Catholic Chari!es 
has been there for them answering the most urgent requests. 
Please give to the Catholic ChariXes collecXon on September 12/13, 2020 
to feed, comfort, shelter, and care for the most vulnerable among us and to 
connect them to Catholic Chari!es’ network of services that will guide them 

as they work through extraordinary challenges. Learn more or make a gi$ at www.catholicchari!es.net. 

 
Druga Kolekta na rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej - Catholic Chari!es 

TWÓJ DAR ZMIENI KOGOŚ ŻYCIE 
Pandemia COVID-19 szczególnie dotknęła naszych sąsiadów z aglomeracji Chicagowskiej, żyjących w biedzie. 
Odkad się zaczęła, Katolickia Organizacja Charytatywna (Catholic Chari%es) spełnia ich najpilniejsze potrzeby. 
Prosimy o przekazanie waszych darów na rzecz Catholic Chari!es w dniu 12/13 września 2020 r. aby 
nakarmić, pocieszyć, schronić i zaopiekować się najbardziej bezbronnymi spośród nas oraz połączyć ich z 
siecią usług które będą ich prowadzić przez najcięższe wyzwania. 
Po wiecej informacji lub by złożyć donację prosze odwiedzić stronę internetową www.catholicchari%es.net. 

 

LABOR DAY—MONDAY, SEPTEMBER 7th. 
PARISH OFFICE WILL BE CLOSED  

MASS AT 9AM 
 

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

BIURO PARAFIALNE BĘDZIE NIECZYNNE  
W PONIEDZIAŁEK, 7-GO WRZEŚNIA - ŚWIĘTO PRACY. 

MSZA ŚW. W JĘZ. ANGIELSKIM O GODZ. 9AM. 

WE NEVER FORGET—The September 11 a-acks (o$en referred to 
as 9/11) were a series of four coordinated terrorist a"acks by 
the Islamic terrorist group al-Qaeda against the United States on 
the morning of Tuesday, September 11, 2001. The a"acks resulted 
in 2,977 fatali!es, over 25,000 injuries, and substan!al long-term 
health consequences, in addi!on to at least $10 billion in 
infrastructure and property damage. 9/11 is the single deadliest 
terrorist a"ack in human history and the single deadliest incident 
for firefighters and law enforcement officers in the history of the 
United States, with 343 and 72 killed, respec!vely.  

NIGDY NIE ZAPOMNIMY - ataki z 11 września (często określane jako 9/11) były 
serią czterech skoordynowanych ataków terrorystycznych przeprowadzonych 
przez islamską grupę terrorystyczną Al-Kaida przeciwko Stanom Zjednoczonym 
we wtorek 11-go września 2001 r. Ataki uśmierciły 2,977 osób i zraniły ponad 25,000 oraz spowodowały co 
najmniej 10 miliardów dolarów szkody w infrastrukturze i zniszczeniach mienia. Atak terrorystyczny 11-go 
września to najbardziej śmiertelny w historii ludzkości i jedyny najbardziej śmiertelny incydent dla strażaków 
(343) i policjantów (72) w historii USA. 



September 6, 2020                                 Welcome to St. Thomas Becket                                    Page 3  

ST. THOMAS BECKET 

2020-2021 

 

ST. THOMAS BECKET LUCKY PICK 2020-2021 FUNDRAISER!  
 

*PICK NUMBER(S) BETWEEN 1 AND 2021-numbers will be honored on a first-come, first-served basis.  
*EACH NUMBER IS ONLY $10                                                      *WINNING NUMBER PAYS $100  
*52 DRAWINGS - EVERY SUNDAY FROM SEPT 20, 2020 TO SEPT 19, 2021  
*EARLY BIRD DRAWING ON SEPT 19, 2020 AT 4PM MASS—DO NOT MISS YOUR CHANCE!  
*CHECKS TO WINNERS WILL BE MAILED OUT EVERY MONDAY.  
*WINNERS NAMES WILL BE PUBLISHED IN THE WEEKLY BULLETIN AND ON OUR WEBSITE.  
*ENTRIES AND PAYMENT (CHECKS PAYABLE TO ST. THOMAS BECKET) CAN BE MAILED, DROPPED OFF AT THE OFFICE 
OR IN THE SPECIAL MARKED BOX “LUCKY PICK 2020-2021”  IN THE CHURCH LOBBY.  
*ENTRIES WITHOUT PAYMENT WILL NOT BE HONORED.  
*YOU MUST BE 21 OR OLDER TO MAKE A PURCHASE.  
ANYONE IS WELCOME TO PARTICIPATE—THANK YOU FOR CHOOSING  
TO PLAY WITH US AND FOR SUPPORTING ST. THOMAS BECKET.  
 

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

*Wybierz numer(y) od 1 do 2021 (wybierz ile chcesz)  
  numery będą honorowane tak długo jak będą   dostępne, na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy.  
*Każdy numer jest tylko $10                                                    *Wylosowany numer wygrywa $100  
*Losowanie w każdą niedzielę przez 52 tygodni – od 20-go września 2020 do 19-go wrzesnia 2021.  
*Dodatkowe—pierwsze—losowanie w sobotę, 19-go września, 2020.  
*Czeki będą wysyłane pocztą w każdy poniedziałek.  
*Nazwiska zwycięzców będą publikowane w biuletynie i na naszej stronie internetowej.  
*Wybór numerów i opłata (czeki prosimy wystawiać na: St.Thomas Becket) prosimy dostarczyć do biura   
   parafialnego przez pocztę lub wrzucić do skrzynki w przedsionku kościoła z napisem “LUCKY PICK ”  
*Tylko osoby 21 lat i zwyż mogą brać udział w loterii.  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO LOTERYJNEJ ZABAWY I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  
ZA CIĄGŁE WSPIERANIE NASZEJ PARAFII ŚW. TOMASZA BECKETA.  

********************************************************************************* 
PICK NUMBER(S) BETWEEN 1 AND 2021 (choose as many as you like) 

WYBIERZ NUMER(Y) OD 1 DO 2021 (wybierz ile chcesz) 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

*PICK NUMBERS FOR ME ____    *IF UNAVAILABLE, SELECT NEXT AVAILABLE NUMBERS FOR ME ____   
*IF UNAVAILABLE, CONTACT ME SO I CAN CHOOSE ____ 
*proszę wybrać numery dla mnie ___*jeśli moje numery są już wybrane, proszę zaznaczyć kolejne wolne ____ 
*jeśli moje numery są już wybrane, proszę o kontakt abym sam wybrał wolne numery ____ 

 

NUMBER OF PICKS _______X $10 each = $_________________ 
ILOŚĆ NUMERÓW X $10 ZA KAŻDY  

 
NAME ________________________________________________________________________ 
imię i nazwisko 
ADRESS_______________________________________________________________________ 
adres  
EMAIL ADRESS____________________________________________   PHONE #_______________________ 
email adrest                                                                                                                                  telefon  
 



SCHOOL SUPPLY DRIVE—ZBIÓRKA NA PRZYBORY SZKOLNE 
Due to Covid-19, this year only gi- cards can be donated. Please return form with your dona!on to the office 
by Sept 6th. We will order cards to Walmart amd Target through our MANNA program and deliver to schools. 
Suggested dona%on is $25, however, any dona%on is greatly appreciated. Thank you for your generosity 
 

Walmart $25 x Qty____ Total ________          Target $25 x Qty_____ Total ________  
 
Cash dona!on  $  ________                 
 
Name_________________________________________ Phone ________________ 

Pozdrowienia i życzenia szczęśliwie przeżytego września dla wszystkich! 
Refren dzisiejszego psalmu brzmi: “Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”.  

Pełen werset psalmu to: “Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni 
w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,  doświadczali Mnie, choć widzieli moje 
dzieła.” 

Psalm ten pochodzi z czasu, w historii hebrajskiej, kiedy Izraelici narzekali i kłócili się z Bogiem z powodu 
braku jedzenia i wody. Pismo Św. mówi nam, że oburzony Mojżesz nie zdołał pokonać w sobie gniewu i srogo 
ich zganił, zanim wyprowadził wodę ze skały. 
Dlatego też, nakaz - przestań narzekać i kłócić się - wydaje się być ogromnie trudnym zadaniem do wykonania 
w tym roku 2020. Roku, w którym istnieje tak wiele powodów skłaniających do narzekania i kłótni. 
Globalna pandemia, kurcząca się gospodarka, utrata miejsc pracy i zatrudnienia, ponowne otwarcie szkół  
(lub nie), nabożeństwa internetowe, odkładanie na później uroczystości rodzinnych - z pewnością są to 
sprawy, które skłaniają do narzekań i powodują zatwardziałość serc.  Zbliżające się wybory, pokojowe - 
czasem niezbyt pokojowe protesty, szczepionki - są to niewątpliwie tematy skłaniające do burzliwych sporów 
prowadzących do zapiekłego gniewu i hardości serca. 
 

Psalmista napomina nas, aby NIE zatwardzać naszych serc - NIE narzekać - NIE kłócić się. Zadanie to jest dla 
nas dzisiaj tak samo trudne jak było trudne niegdyś dla Izraelitów. Jakie postawy czy praktyki, które byłyby 
zdolne przeprowadzić nas przez ten trudny czas, powinniśmy pielęgnować?  
~ Módl się. Każdego dnia zarezerwuj czas dla Boga, Jezusa lub Najświętszej Matki. Pielęgnuj intymną relację, 
poczuj, że możesz przynieść Mu swoje troski, zmartwienia a także wzloty i upadki życiowe. Przede wszystkim 
wycisz się i wsłuchaj. Co Bóg chciałby ci dziś powiedzieć  

~ Bądź cierpliwy. Tak, to są trudne czasy. Jednak, jak mówi piosenka, „W każdej burzy wyczerpuje się deszcz”. 
To również przeminie. Ufaj, że Bóg wJego własnym czasie przeprowadzi cię przez ciężkie czasy. Miej 
cierpliwość. 
~ Raduj się! Ksiądz Krzysztof wydaje się zawsze patrzeć na jasną stronę - gdzie mogę być bardziej realistą, a 
gdzie czasami nawet pesymistą! Szukaj radości w każdym dniu - istnieje tak wiele dobra, za które warto być 
wdzięcznym! 
I wreszcie,  
~ Uczyń coś dla kogoś innego. Mój tata często używał tego wyrażenia - jest to dobre przypomnienie. Kiedy 
robisz coś dla kogoś innego to nie skupiasz się na sobie i zapominasz o własnych problemach. 
W podróży z tobą - ze spokojniejszym i bardziej otwartym sercem, Paula Kowalkowski 
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On August 30, (name of your candidate only) will be called by the Most 
Rev. John R. Manz to the Rite of Admission to Candidacy for Holy Orders 

University of Saint Mary of the Lake in Mundelein. He is one of 10 men 

s call 
are you resolved to complete your prepara!on so that in due !me you 

a period that includes spiritual forma!on 

journey. Her goals are to learn more about the diaconate, and to discern 
whether she can con!nue to support her husband through the coming 

moving through the various stages 

What is 

as 

Gree!ngs and a good September to all of you! 
The psalm response for today’s mass is: 

If today you hear his voice, harden not your hearts. 
The full verse of the psalm:  “Oh, that today you would hear his voice, do not harden your 
hearts as at Meribah as on the day of Massah in the desert where your ancestors tested 
me.” 
It is taken from a !me in Hebrew history when the Israelites were grumbling and 
quarreling with God about the lack of food and water.  Scripture tells us that Moses’ 

temper got the be"er of him and he scolded them before bringing forth water from a rock.   
Therefore, stop grumbling and quarreling……that seems like a tall order in this year of 2020. A year which 
holds so much to grumble and quarrel about.   
The global pandemic, dwindling economy, lost jobs, schools re-opening (or not), online church services, 
postponement of family celebra!ons – certainly those are things to grumble about – to make our hearts 
harden. 
The upcoming elec!on, peaceful – some!mes, not so peaceful protests, vaccines -  certainly things to quarrel 
about – to make our hearts harden. 
The psalmist tells to harden NOT our hearts – to grumble NOT – to quarrel NOT.  It was as difficult for the 
Israelites as it is for us today. 
What a`tudes/prac!ces can we cul!vate to bring us through these trying !mes?   
~pray.  Set aside !me each day for God or Jesus or the Blessed Mother.  Cul!vate an in!mate rela!onship 
where you feel you can bring your cares, concerns and life’s ups and downs to Him or her.  Above all, get 
quiet and listen.  What might God be saying to you today? 
~have pa!ence.  Yes, these are trying !mes.  However, as the song 
says, “Every storm runs out of rain.”  
This, too, shall pass.  Have trust that God will bring you through the 
tough !mes in God’s %me.  Have pa!ence. 
~take joy!  Father Chris seems to always look on the bright side – 
where I can be much more of a realist, some!mes even a pessimist!  
Find joy in each day – there is so much to be grateful for! 
And finally,  
~do something for someone else.  My dad used this phrase o$en and 
it’s a good reminder.  When you’re doing something for someone 
else, the focus is not on you and you seem to forget your own 
troubles.   
On the journey with you – with a so$er, more open heart ~ Paula Kowalkowski 
 

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

“God is present and ac!ve in every moment of life.  
Spiritual direc!on is having a conversa!on  

about that ac!vity and presence.” 
Lucy Abbot Tucker, Spiritual Director 

 

If you’re interested in becoming more aware  
of God’s acXvity and presence in your life,  

contact Paula Kowalkowski (Spiritual Director)  
axer Mass or at: pkowalkowski@stbmp.org.   
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ŻYWA RÓŻA RÓŻAŃCA 
"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na 
różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która 
polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym 
odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i 
jednego "Chwała Ojcu". 
 

Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie 
przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje 
powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". 
Przy tej zmianie, co miesiąc w pierwszą niedziele miesiąca po Mszy Św. o godz 
10:45am, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w 
taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione 
wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni 
członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży 
rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy 
członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. 
 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, 
mianowicie: w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana Jezusa, Ofiarowania Pańskiego, Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie, Zmartwychwstania Pańskiego, Wniebowzięcia Matki Bożej, w święto Królowej 
Różańca świętego, oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi. Aby otrzymać odpustu zupełnego trzeba jednak spełnić 
określone warunki. Odpust zupełny można dostać po spełnieniu następujących warunków: Wzbudzić intencję 
jego otrzymania, być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć w 
tym dniu Komunię Świętą, odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: "Ojcze nasz", 
"Wierzę w Boga" oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 
 

W parafii Św Tomasza Becketa istnieją już 2 grupy. Ponieważ jest nadal więcej zainteresowanych, otwieramy zapis 
na kolejną 20 osobową grupę. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Beatą pod nr: 773-443-9205. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Najświętszej. 

CANCELLED: GOLDEN WEDDING ANNIVERSARY MASS 
The Golden Wedding Anniversary Mass that was scheduled for Sunday, September 13 is cancelled to be"er 
ensure the health and safety of all. We regret the cancella!on of this celebra!on, as the commitment of 50 years 
of marriage is not only a significant and hear}elt milestone for the couples and their families, but for us as a 
Church. While it is not possible for an in-person celebra!on this year, we cannot overlook the deep need to honor 
these couples in their commitment to the sacrament of marriage. Couples are s!ll very much encouraged to 
supply their informa!on to the parish office. Cardinal Cupich will record a video of congratula!ons that will be 
distributed to the jubilarians via email. It is our hope to celebrate the 2020 jubilarians during the 2021 Golden 
Wedding Mass. If you were married in 1970 please call the parish office: 847-827-9220 or email Liz 
at:emika@stbmp.org.  
 
Coroczna diecezjalna Msza Św. honorująca Złote Gody, ustalona na 13 września, została odwołana na ten rok  
aby zapewnić wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo. Ubolewamy z powodu odwołania tej uroczystości, ponieważ 
zobowiązanie do 50-ciu lat małżeństwa jest nie tylko znaczącym i pięknym wyrazem miłości dla par i ich rodzin,  
ale także dla nas jako Kościoła. Jeśli państwo zawarliście ślub w 1970 roku bardzo prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym: 847-827-9220 lub email do Elżbiety: emika@stbmp.org. Kardynał Cupich nagra film z gratulacjami, 
który zostanie przesłany jubilatom pocztą elektroniczną.  



You shop. Amazon gives. 
 

· Amazon donates 0.5% of the price of your eligible AmazonSmile purchases to the charitable organiza!on     
      of your choice. 
· AmazonSmile is the same Amazon you know. Same products, same prices, same service. 
· Support your charitable organiza!on by star!ng your shopping at smile.amazon.com and choose  
       St. Thomas Becket. 
 

ROBISZ ZAKUPY PRZEZ AMAZON?  Czy wiesz, że parafia Św. Tomasza może dostać 0.5% od twoich zakupów 
jako organizacja harytatywna? Twoje produkty, ceny i serwis są niezmienne. Zacznij tylko od:  
smile. amazon.com i wybierz St. Thomas Becket.  

MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. Chris K Lee M N/A 

7:30am Rev. Chris K Dariusz B Teresa K 
Maria T 

9:00am Rev. John R Sco- S N/A 

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

12:30pm Rev. Chris K Sarah W N/A 

MINISTRY SCHEDULE  
FOR SEPT 12/13 

 

Then I heard the voice of the Lord staXng, 
“whom shall I send? Who will go for us?”  

Here I am,” I said; send me!” Is 6:8 
 

THANK YOU FOR ALL THAT YOU DO FOR  
ST. THOMAS BECKET! 
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Blest Art will be visi!ng our parish on behalf of the Chris!an families in 
Bethlehem. Their mission is to support those families in the Holy Land. Blest Art 
will have hand-carved na!vity sets, statues, crosses, rosaries, and many other 
pieces of beau!ful olive wood art. They accept cash, checks, and all major credit 
cards. Please visit our outdoor display next weekend, September 12/13 a$er each 
Mass. 
 
Kompania Blest Art odwiedzi naszą parafię w imieniu rodzin chrześcijańskich w 
Betlejem w następny weekend 13-go września. Ich celem jest wspieranie tych 
rodzin w Ziemi Świętej. Blest Art udostępni nam ręcznie rzeźbione szopki, posągi, 
krzyże, różańce i wiele innych pięknych dzieł sztuki z drewna oliwnego. 
Akceptowane będą: gotówka, czeki i karty kredytowe. 

TO TEACH                                                                                                          ANNUAL  
WHO                                                                                                                   CATHOLIC  
CHRIST IS                                                                                                            APPEAL 



 

WELCOME BACK!   
· dispensa!on from Sunday Mass and Holy Days of Obliga!on con!nues 
· the elderly and those with underlying medical condi!ons should stay at home and par!cipate through livestreamed 

and televised Masses 
· our parish will con!nue livestreaming Masses—Saturday at 4pm in English and Sunday at 10:45am in Polish 
· the limit on a"endees in the archdiocese per Mass and all other liturgical celebra!ons is no more than 20% of total 

church sea!ng capacity – 200 a"endees while maintaining proper social distancing –seats in church and hall 
SIGN UP IS NECESSARY FOR THE WEEKEND MASSES ONLY – SIGN UP AT: STTHOMASBECKETMP.ORG  

Names will be checked off of the sign up list at the door. 
SIGN UP FOR INDIVIDUAL CONFESSION IS ALSO NECESSARY:  STTHOMASBECKETMP.ORG   

 

If you are interested in volunteering during the Masses – are under 65 and without underlying health issues – please 
contact Gail (in English) at: gailmcgeever@comcast.net or Maria (in Polish) at: theisen.maria@yahoo.com 
 

Please remember that the above informa!on may change from day to day. We try our best to keep parishioners 
informed about any changes on a regular basis. Thank you for your pa!ence and understanding.  
 

Parish office is open Monday—Friday from 8am to 1pm.  
Mass inten!ons can be sent through mail, call parish office: 847-827-9220 or email Liz: emika@stbmp.org. 

Thank you all for your con!nuous generosity, please con!nue your financial support of our parish.  
Please mail your Sunday contribu!ons to: STB—1321 N. Burning Bush Ln. MP, IL 60056 

electronic donaXons: www.s"homasbecketmp.org and click on GIVECENTRAL 
 text to: 847-243-6184 with the message: DONATE. God Bless! 

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

 

WITAMY PONOWNIE! 
·  nadal trwa dyspensa od niedzielnej Mszy Św. i świąt obowiązkowych 

· osoby starsze i chore powinny pozostać domu i uczestniczyć w transmitowanych Mszach Św. 
· parafia kontynuuje transmisje Mszy na żywo—sobota 4pm po angielsku, niedziela 10:45am po polsku 
· limit na Mszy Św. i innych uroczystościach liturgicznych nie może przekroczyć 20% siędzących miejsc: 

200 osób przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.  
Prosimy pamiętać, iż zarezerwowane miejsce może być przydzielone w kościele lub na sali. 

  

ZAPIS NA NIEDZIELNE MSZE ŚW. JEST KONIECZNY: STTHOMASBECKET@STBMP.ORG 
Lista nazwisk będzie sprawdzana przy wejściu na Msze Św.  

ZAPIS NA INDYWIDUALNĄ SPOWIEDŹ RÓWNIEŻ KONIECZNY: STTHOMASBECKET@STBMP.ORG. 
 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WOLUNTARIUSZOM - zaintreresowane osoby poniżej 65 lat i bez problemów zdrowotnych 
proszone są o kontakt z Gail (w języku angielskim): gailmcgeever@comcast.net, lub Maria (w języku polskim): 

theisen.maria@yahoo.com 
 

Prosimy pamiętać, iż powyższe informacje mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Staramy się bardzo aby nasi parafianie 
byli informowani o zmianach na bieżąco za pośrednictwem Facebook, naszej strony internetowej  

i wiadomości przez e-mail. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie.  
  

Biuro parafialne jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku od 8am do 1pm. 
Intencje można zamawiać przesyłając je przez pocztę, telefonicznie: 847-827-9220 lub przez email do  

Elżbiety: emika@stbmp.org. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ciągłą hojność wsparcia finansowego  
naszej parafii. Niedzielne składki można przesłać pocztą na adres: 1321 N. Burning Bush Ln. MP, IL 60056  

drogą elektroniczną: www.sQhomasbecketmp.org i wybrać GIVECENTRAL,  
text na nr: 847-243-6184 z wiadomością: DONATE. Bóg zapłać! 
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Each Sunday Budget  $   6,350 
August 30   $   5,777 
August E-Give   $   5,130 
 
YTD Budget   $ 57,150 
 YTD CollecXons  $ 60,577 
   

Give Central – On line donaXon system 
accessible through our website: 
www.s-homasbecketmp.org  
OR text to: 847-243-6184  

with the message: DONATE. 
GOD BLESS YOU for your donaXons! 
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ALTAR BREAD AND WINE OR TABERNACLE CANDLE   
 

Deceased loved ones are remembered in a special way by dona!ng in their name for the 
weekly Altar Bread and Wine or the Tabernacle Candle. Specific family occasions, such as 

wedding anniversaries, birthdays, bap!sms can also be honored. Suggested dona!on is $30 
for each. Please contact the parish office to select a date or email Liz at: emika@stbmp.org 

 
Ofiara na Chleb i Wino używane podczas Mszy Św. lub na wieczną lampkę przy tabernakulum może być 
złożona ku czci pamięci zmarłej bliskiej osoby. Donacje będzie można również składać na inne rodzinne 
okazje tak jak, rocznicę ślubu, urodziny, chrzest, itp... Sugerowana ofiara jest $30. Prosimy  o kontakt  
z biurem  parafialnym w celu wybrania daty: 847-827-9220  lub email do Elżbiety: emika@stbmp.org. 

PLEASE BE RESPECTFUL OF THE SAFETY RULES SET IN PLACE 
FOR EVERYONE’S PROTECTION. PLEASE WEAR A FACE MASK 
(NOSE AND MOUTH COVERED) AT ALL TIMES WHILE IN THE 

CHURCH.  
 

BARDZO PROSIMY O RESPEKTOWANIE USTALONYCH ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA DLA ZDROWIA WSZYSTKICH 

ZGROMADZONYCH: MASECZKA POWINNA PRZYKRYWAĆ NOS  
I USTA PODCZAS CAŁEGO POBYTU W KOŚCIELE. 

 

Register for Religious EducaXon  2020-2021 
Sessions available now online    Register at www.stemilyreled.org  

 

For more informaXon, contact Renata Sosin, Coordinator of Faith  
Formation, at rsosin@stbmp.org or contact Cathy Crino, Director of Religious 

EducaXon at St. Emily,  at ccrino@stemily.org or 847-299-5865.       

Knights of Columbus community-wide food drive on  
Sunday, September 6, from 7am to 1pm  
in St Emily’s west parking lot, 1400 E Central Rd.  
May God bless you for you conXnued support. 
 
Rycerze Kolumba sponsorują zbiórkę żywności  
dla biednych w naszej okolicy: 
niedziela, 6 września, od 7am do 1pm  
na parkingu u Św. Emilii, 1400 E Central Rd.  
Bóg zapłać za donacje. 



 
 
 
SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2020 
4PM †S. HILARY         †SOULS IN PURGATORY 
SUNDAY, SEPTEMBER 6, 2020 
7:30AM †URSZULA SIEK 
SPECIAL: ANNA RYTSZEL—URODZINY 
9AM †CAMILLE CHMELA             
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†LYDIA ACEVEDO       †JOHN & MARY MARTINI 
†DECEASED FORM KOGUT FAMILY  
†CAROL WINKOWSKI 
10:45AM †RAFAŁ BŁOŃSKI 
†KRYSTYNA BOŚ     
†KRYSTYNA DWORAKOWSKA 
SPECIAL: JÓZEFA KIEŁBASA—URODZINY 
12:30PM †VAL PAWLAK     †S. SYLVIA 
SPECIAL: BENJAMIN STANKIEWICZ— 
                 BAPTISM DAY 
MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020 
9AM †EDWARD SOSNOWSKI   
TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2020 
9AM 
SPECIAL: S. MARY ELLEN—50TH JUBILEE 
SPECIAL: S. VIRGINETTE— FEASTDAY 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2020 
9AM †S. SYLVIA 
SPECIAL: S. JANET—BIRTHDAY 
THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020 
9AM  
SPECIAL: CELINE SMYLA—BIRTHDAY 
SPECIAL: IRENE AND ROBERT CHANDLER— 
                65TH WEDDING ANNIVERSARY 
FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020 
9AM †JACK COLLETTI 
†THERESE MIKA 
SPECIAL: IN THANKSGIVING FOR GRACES  
7PM †WOJCIECH KŁODOWSKI 
SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2020 
4PM †ANNA THI CHU 
†IDA STRAZZANTE 
SPECIAL: S. MARY ELLEN & MARIA  
                MAGDALENA— JUBILARIANS 
SPECIAL: S. MARIE—FEASTDAY 
SUNDAY, SEPTEMBER 13, 2020 
7:30AM †URSZULA SIEK  
†WOJCIECH KŁODOWSKI  
9AM †CAMILLE CHMELA             
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†LILLIAN STAN    
†DECEASED FROM THE KOGUT FAMILY 
10:45AM †RAFAŁ BŁOŃSKI      
†KRYSTYNA BOŚ  
12:30PM †MARIE MIKA           
†S. JOLANTA 

 
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. 

R( �"'�#  
&3 1$( W((�  

 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Parafia Świętego Tomasza Becketa 

zaprasza całą wspólnotę polskojęzyczną   
do wspólnej modlitwy i nabożeństw. 

 

Msze Św. w jęz. polskim—niedziela:  
7:30am i 10:45am        piątek: 7:00pm 

w jęz. angielskim—sobota: 4:00pm 
niedziela: 9:00am i 12:30pm 
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Readings for the week of September 6 
Sunday:    Ez 33:7-9/Ps 95:1-2, 6-7, 8-9 [8]/ 
                              Rom 13:8-10/Mt 18:15-20 
Monday:      1 Cor 5:1-8/Ps 5:5-6, 7, 12 [9]/ 
                            Ps 5:5-6, 7, 12 [9]/Lk 6:6-11 
Tuesday:             Mi 5:1-4a or Rom 8:28-30/ 
                                  Ps 13:6ab, 6c [Is 61:10]/           
                           Mt 1:1-16, 18-23 or 1:18-23 
Wednesday:                            1 Cor 7:25-31/ 
  Ps 45:11-12, 14-15, 16-17 [11]/Lk 6:20-26 
Thursday:                   1 Cor 8:1b-7, 11-13/Ps 
139:1b-3, 13-14ab, 23-24 [24b]/Lk 6:27-38 
Friday:                        1 Cor 9:16-19, 22b-27/ 
                   Ps 84:3, 4. 5-6, 12 [2]/Lk 6:39-42 
Saturday:                                1 Cor 10:14-22/ 
             Ps 116:12-13, 17-18 [17]/Lk 6:43-49 
Next Sunday:                        Sir 27:30—28:7/ 
                   Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 [8]/ 
                                Rom 14:7-9/Mt 18:21-35 
 
Observances for the week of September 6 
Sunday: 23rd Sunday in Ordinary Time 
Monday: Labor Day 
Tuesday: The Na!vity of the Blessed  
Virgin Mary 
Wednesday: St. Peter Claver, Priest 
Friday: Patriot Day 
Saturday: The Most Holy Name of Mary 
Next Sunday: 24th Sunday in Ordinary 
Time; Grandparents’ Day 



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!

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

SKAJA TERRACE FUNERAL HOME

Family Owned & Operated • Pre-Need Arrangements

7812 N. Milwaukee Ave. 

Niles 

(847) 966-7302

Known for Affordable Excellence in Personal Service

Family Owned and Operated Since 1883

410 E. Rand Rd. • Mt. Prospect • (847) 394-2336

3440 N. Central • Chicago • (773) 545-5420

www.matzfuneralhome.com

JOHN W. GLUECKERT, 

President 

Family Owned & Operated

1520 N. ARLINGTON HEIGHTS ROAD 

 ARLINGTON HEIGHTS • 253-0168

MICHAEL G. DURBIN, D.D.S., M.S. 

ORTHODONTIST 

DIPLOMATE - AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS 

New Patients Welcome 

1355 E. GOLF RD. • DES PLAINES, IL 60016 • (847) 824-0154

JOHN’S ROOFING, INC.
847-297-9984
Roofing • Gutters • Siding 

Soffit • Fascia 

Insured     Free Estimates

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

 

Bringing New Life to Senior LivingTM

Brookdale Prospect Heights 
A Brookdale Managed Community

Assisted Living 
Alzheimer’s & Dementia Care 

Rehabilitation & Skilled Nursing

847.666.5609

www.brookdale.com

 
Authentic Mexican Food

Serving Beer & Margaritas

(224) 217-5139
1742 East Kensington Rd  

Mount Prospect

DINE-IN • TAKE OUT • CATERING



Orthodontist
421 W. Prospect Ave. 

Mount Prospect

847-255-2526
www.smilesbysmoron.com
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  Obstetrics & Gynecology • Poloznictwo i Ginekologia

Michal Szczupak, M.D. 
 

800 W. Biesterfield Rd. Wimmer, #408 • Elk Grove Village, IL 60007 

1875 Dempster, St. #506 • Park Ridge, IL 60068 

Phone 847.593.6600 • Fax 847.593.3544

 

CENTRAL PLUMBING  
COMPANY, INC.

Since 1980 

4 Generations of Plumbers

Repairs & Remodeling • Water Heaters 

Disposals • Sump Pumps • Rodding

847-253-9181
Rob Ryan - Kevin Ryan 
IL LIC # PL16019   LIC # 055-012918

Ask for the Parish Discount! 
Additional Discount For Senior Citizens 
 55 Years or Older!

3.5% Credit Card 
Convenience Fee

Jimmy’s 
Family Restaurant
Serving Breakfast, Lunch & Dinner

Mon-Thurs: 8am-10pm • Fri 8am-11pm  
Sat 7am-11pm • Sun 7am-9pm

10% DISCOUNT 
with this coupon

1440 Rand Road, Des Plaines
847-824-2778

St. Thomas Becket

Illinois

CatholicMatch.com/IL

 
Maureen P. Meersman 

Attorney At Law

(847) 259-3292
716 E. Northwest Hwy 

Mount Prospect, IL 60056

IVONA 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

Figurines Figurines •• Fine China  Fine China 

 Ceramics  Ceramics •• Dolls  Dolls 

Pottery Pottery •• Vases  Vases •• Ivory  Ivory 

(224) 577-3182
43 S. Wolf Rd. • Prospect Heights43 S. Wolf Rd. • Prospect Heights

Antique  
& Gift Shop 

REPAIR & RESTORATION CENTER

PANI ELA’S PRESCHOOL 
 (DCFS Licensed)

• Accepting Children Ages 2-5 Years Old 

• Bilingual-Polish/English Speaking Education
Vikki Podlipni • Teacher/Speech Pathologist Assistant

 
(224) 436-4146 | viktoriampodlipni@gmail.com 

facebook.com/panielaspreschool/ 
Mt. Prospect, IL (near River Rd./Kensington)

Telefon 847 430-6777, informacje na www.Rutkiewicz.org

Beautifully arranged and delicious appetizers,  
party trays, dinner and unforgettable  

sweet tables all in one stop!

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

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683


