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      2ND ANNUAL MOTHER’S DAY NOVENA    
With the fast approaching Mother’s Day—May 9th—let us in a special way appreciate the work, sacrifice 
and dedica[on of our mothers. Some of us s[ll might not be able to visit and hug our mothers, but a 
prayer is always welcomed and appreciated. St. Thomas Becket parish, for the second [me, will offer a 
Novena in honor of all mothers. Star[ng on Saturday, May 1st we will pray the Novena for nine 
consecu[ve days un[l May 9th. You are welcome to submit the names of the special women you want 
remembered. Their names will be placed in front of the altar, the names will be also published in the  
May 16th bulle[n.  
 

On the form below, please write the names of women you wish to honor, living and deceased, and return 
it to the office by May 7th or email to Liz: emika@stbmp.org. A suggested offering of $10 per name will be 
greatly appreciated. Offerings can be also made through our secure on-line giving system at: 
givecentral.org and choose MOTHER’S DAY NOVENA bu/on.  
  
 

NOWENNA Z OKAZJI DNIA MATKI  
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki (w USA 9-go maja), w szczególny sposób spróbujmy docenić pracę, 
dedykację i poświęcenie naszych matek. Niektórzy z nas wciąż nie są w stanie odwiedzić i uściskać naszych  
mam, ale modlitwa jest zawsze mile widziana i jest najlepszym prezentem. Parafia Św. Tomasza Becketa, 
po raz drugi, rozpocznie nowennę na cześć wszystkich matek. Począwszy od soboty, 1 maja, będziemy 
modlić się nowenną przez dziewięć kolejnych dni aż do 9-go maja.  
 
Zapraszamy do przesłania do nas godności szczególnych kobiet w naszym życiu, o których chcemy 
pamiętać. Ich imiona zostaną umieszczone przed ołtarzem, a także opublikowane w biuletynie 16-go maja.  
 

Prosimy wypełnić poniższy formularz, wypisująć żyjące lub zmarłe matki. Prosimy przesłać je do biura do  
7-go maja przez pocztę lub e-mail do Elżbiety: emika@stbmp.org. Będziemy bardzo wdzięczni za ofiarę 
złożoną ku czci każdej matki, sugerowana ofiara to $10 od osoby. Ofiary można również dokonać za 
pośrednictwem naszego bezpiecznego systemu przez internet pod adresem: givecentral.org i wybierz link 
MOTHER’S DAY NOVENA.  
 
 

********************************************************* 
          MOTHER’S DAY NOVENA: May 1-9 
 
 

IN HONOR OF:   _____________________________      __________________________________ 

 Ku czci:               _____________________________     ___________________________________ 

 
DONATION MADE BY:    _________________________________________________ 
Ofiara złożona przez: 
 
PLEASE PRINT NAMES—they will be published in the bulle[n on May 16th. 
Prosimy drukować—imiona i nazwiska będą w biuletynie 16-go maja. 
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MOTHER’S DAY NOVENA 
Day 1—May 1 
Thank You, Jesus, for giving Your mother to us. We are grateful to have Your heavenly mother to whom we can 
turn for nurturing, guidance, and love. Please bless all mothers on earth and in Heaven. Amen.  
Day 2—May 2 
We pray for expectant mothers everywhere. Bless them, God. Soothe their aching bodies. Calm their worries. 
Alleviate their fears. Mary and Elizabeth, be with them now and at the moment of birth. Join with God and 
these mothers in the celebra!on of new life. Amen.  
Day 3—May 3 
We pray today for mothers on both sides of an adop!on. God, console those who have given a child to 
another. Bring them peace through an awareness that their child is being carefully nurtured. Lord, be with 
those who have adopted children. Give them wisdom to be compassionate parents. God, guide women who 
are considering adop!ng from both sides – those giving and those receiving. Help them to put the child’s 
welfare first. Amen.  
Day 4—May 4 
We pray today for all mothers in the midst of child rearing responsibili!es. Give them wisdom, Jesus,  
in making decisions for their children. Refresh them when they are !red. Guide them when they are uncertain. 
Ease their worries and give them peace. Amen.  
Day 5—May 5 
Today, God, we pray for mothers of teens. Give them understanding, compassionate hearts to con!nue 
nurturing their children even as those children move toward independent adulthood. Give them the wisdom to 
know when to stand firm on an issue and when to ease up and let go. Give them the courage to allow their 
child to grow and change. Open their eyes to the joys of these years. And help them prepare for the day when 
they will forge an adult rela!onship with their child. Amen.  
Day 6—May 6 
This prayer, Mary, is for all the mothers sending their adult children out into the world. You know how they are 
feeling as they reach this moment they knew would one day come. Be with these mothers, Mary. Wipe away 
their tears and put a smile on their face. Help them rejoice in the comple!on of their task of child rearing.  
And remind them that there will also be a special place in their children’s hearts for them. Amen.  
Day 7—May 7 
Oh, God, today we li% up mothers-in-law to You. Bless them with loving daughters-in-law and sons-in-law, as 
You blessed Naomi with Orpah and Ruth. Open the hearts of mothers-in-law to accept the spouses of their 
children with the same love, compassion, and understanding they give to their own children. Where differences 
exist, help them to find common ground. Help them to grow in Your love and to become one family. Amen.  
Day 8 –May 8 
Jesus, as You helped the widow burying her son, help all mothers mourning the loss of their children. Make 
Your loving presence known not only to those who have lost children through death but also those who have 
lost children to drugs, imprisonment, cults, pros!tu!on, slavery, or broken rela!onships. Heal their wounds, 
bring them hope through You and give them peace in their hearts. Amen.  
Day 9—May 9 
Today, God, we pray for aging mothers. Guide them in this stage of life, as they begin to let go of their homes, 
possessions, health, and independence. Remind them of Your presence through their children who come to 
their assistance. Give these mothers and their children the wisdom to make sound decisions and the strength 
to accept them. Fill their rela!onships with love, understanding, and compassion. Let memories flow to warm 
their hearts. Let joy bloom each day of their lives and bless all mothers on this Mother’s Day. Amen.  
 
FINISH REFLECTION EACH DAY WITH: Our Father, Hail Mary, Glory Be. 
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NOWENNA NA DZIEŃ MATKI 
Dzień 1—Maj 1  
Dziękujemy Ci, Jezu, za oddanie nam swojej matki. Jesteśmy wdzięczni za naszą niebiańską matkę, do której 
możemy się zwrócić o opiekę, przewodnictwo i miłość. Błogosław prosimy wszystkim matkom tu na ziemi i w 
niebie. Amen. 
Dzień 2—Maj 2 
Modlimy się dzisiaj za wszystkie przyszłe matki. Błogosław im, Boże, uśmierz ich bolące ciała. Uspokój ich 
zmartwienia. Złagodź ich obawy. Maryjo i Elżbieto, bądźcie z nimi teraz i w chwili porodu. Razem z Bogiem,  
z Maryją i Elżbietą celebrujmy nowe życie. Amen 
Dzień 3—Maj 3 
Modlimy się dzisiaj za matki po obu stronach adopcji. Boże, pociesz te, które oddały dziecko drugiej. Przynieś 
im spokój poprzez świadomość, że ich dziecko jest starannie pielęgnowane. Panie, bądź z tymi, które adopto-
wały dzieci. Daj im mądrość, aby były współczującymi rodzicami. Boże, prowadź kobiety rozważające adopcje
-te, które dają i te, które przyjmują. Pomóż im zawsze postawić dobro dziecka na pierwszym miejscu. Amen. 
Dzień 4—Maj 4 
Modlimy się dzisiaj za wszystkie matki na etapie wychowywania dzieci. Jezu, daj im mądrość w 
podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzieci. Orzeźw je gdy są zmęczone. Prowadź je gdy będą niepewne. 
Zmniejsz ich zmartwienia i daj im pokój. Amen. 
Dzień 5—Maj 5 
Dzisiaj, Boże, modlimy się za matki nastolatków. Daj im zrozumienie, współczujące serca, aby kontynuowały 
opiekę nad swoimi dziećmi, które idą w kierunku niezależnej dorosłości. Daj im mądrość, aby wiedziały kiedy 
nie ustępować, a kiedy przymknąć oczy i odpuścić. Daj im odwagę, aby ich dziecko mogło wzrastać i się 
zmieniać. Otwórz ich oczy na radość tych lat. I pomóż im przygotować się na dzień, w którym nawiążą relacje 
ze swymi dziećmi jako dorośli. Amen. 
Dzień 6—Maj 6 
Ta modlitwa, Maryjo, jest za wszystkie matki, które wysyłają swoje dorosłe dzieci w świat. Ty wiesz, jak one 
się czują gdy nadchodzi ten moment. Bądź z tymi matkami, Maryjo. Otrzyj ich łzy i wywołaj uśmiech na ich 
twarzy. Pomóż im radować się z wykonania zadania wychowania dzieci. I przypomnij im, że będą zawsze 
miały specjalne miejsce w sercach swych dzieci. Amen 
Dzień 7—Maj 7 
Panie Boże, dzisiaj prosimy Cię za wszystkie teściowe. Pobłogosław ich kochającymi córkami i zięciami, tak jak 
błogosławiłeś Noemi Orpą i Rut. Otwórz ich serca aby przyjęły małżonków swych dzieci z tą samą miłością, 
współczuciem i zrozumieniem jakie dają własnym dzieciom. Tam, gdzie istnieją różnice, pomóż im znaleść 
wspólny język. Pomóż im wzrastać w Twojej miłości i stać się jedną rodziną. Amen. 
Dzień 8—Maj 8 
Jezu, tak jak pomogłeś wdowie pogrzebać syna, dopomóż wszystkim matkom opłakującym stratę dzieci. 
Spraw, aby Twoja kochająca obecność była znana nie tylko tym, które straciły dzieci przez śmierć, ale także 
tym, które straciły dzieci na skutek narkotyków, więzienia, kultów, prostytucji, niewolnictwa lub zerwanych 
związków. Ulecz ich rany, przynieś im nadzieję i daj im sercom spokój. Amen 
Dzień 9—Maj 9 
Dziś, Boże, modlimy się za starzejące się matki. Prowadź ich na tym etapie życia, gdy może tracą zdrowie i 
będą zmuszone opuścić swe domy, posiadłości i niezależność. Przypomnij im o Twojej obecności poprzez ich 
dzieci, które przychodzą im z pomocą. Daj tym matkom i ich dzieciom mądrość do podejmowania właściwych 
decyzji i siłę, by je zaakceptować. Wypełnij ich relacje miłością, zrozumieniem i współczuciem. Niech 
wspomnienia płyną aby ogrzać ich serca. Niech radość rozkwita każdego dnia ich życia. Błogosław Panie Boże 
wszystkim matkom szczególnie w ten Dzień Matki. Amen. 
PO REFLEKSJI KAŻDEGO DNIA: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.  
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     ARCHDIOCESE OF CHICAGO  
Wiosna 2021 
 

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,  
 

 Matki są wielkimi, niedocenionymi bohaterkami pandemii i potrzebują naszej pomocy. Obowiązki i stres 
związany z macierzyństwem zwiększyły się dziesięciokrotnie w ciągu ostatniego roku. Zapewnienie członkom rodziny 
zdrowia, mieszkania nad głową, wyżywienia, pomoc dzieciom w nauce i wypełnianiu przez nie obowiązków szkolnych 
oraz wspieranie rodziny pośród strachu i niepewności jest ogromnym wyzwaniem. Dodajmy do tego hospitalizację lub 
śmierć bliskich z powodu COVID-19, utratę pracy, zarobków i zapewnienie opieki dzieciom oraz całkowitą utratę tego, 
na co wiele rodzin mogło dotąd liczyć, a zaczniemy rozumieć szkody wyrządzone przez pandemię tak wielu matkom. 
 Zdrowotne i ekonomiczne reperkusje związane z COVID-19 są nieproporcjonalnie większe w przypadku osób, 
które już przed pandemią borykały się z ubóstwem, brakiem zabezpieczenia żywnościowego, problemami zdrowia 
psychicznego i brakiem opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku ciemnoskórych kobiet, które 
bardziej, niż inne doświadczyły zarażeń, utraty życia i częstszej utraty pracy.  
 Twój dar złożony podczas kolekty na rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej Caritas (Catholic Chari)es) z 
okazji Dnia Matki oznacza, że ci, którzy bezpośrednio odczuwają skutki kryzysu, nie utracą gruntu pod nogami, na który 
tak ciężko pracowali. Twój dar oznacza, że uzyskają oni nić dostęp do zasobów - żywności, pomocy w wynajmie 
mieszkania, poradnictwa oraz profesjonalnej pomocy, której potrzebują, aby ich rodziny nie zostały pozostawione 
samym sobie.   
 Jaki jest lepszy sposób na okazanie szacunku naszym własnym matkom i innym kobietom, które podziwiamy, 
niż udzielenie pomocy innej mamie w utrzymaniu i wzmocnieniu jej własnej rodziny? Czy może być coś lepszego, niż 
znalezienie się pośród tych, którzy dają im umocnienie i pomagają w osiągnięciu sukces? Jest to wcielenie w życie lekcji 
naszych mam, spośród których tak wiele miało własne problemy, a mimo to tak bardzo starały się, by zaszczepić w nas 
tę lekcję prawości i dobra.  
 Wyrażam szczerą wdzięczność za dotychczasowe wspieranie kolekty z okazji Dnia Matki i gorąco proszę o 
ponowne złożenie ofiary. Dary można składać na stronie www.catholicchari)es.net/donate lub wysłać pocztą na adres: 
Catholic Chari)es, 721 N. LaSalle St., Chicago, IL 60654. Podczas tegorocznego Dnia Matki, twarzą potrzebujących są 
matki i ich dzieci, twarzą nadziei jesteś Ty.   
 Prosimy, dołącz do Catholic Chari)es, organizacji, która daje wielu nieskończone miłosierdzie Boże oraz jest 
ogromną nadzieją dla tysiąca matek heroicznie przeprowadzających swoje rodziny przez ten bezprecedensowy czas.  
 

Szczerze oddany Wam w Chrystusie, Blase Cardinal Cupich, Arcybiskup Chicago  
Weekend Dnia Matki —coroczna składka na rzecz organizacji charytatywnej Catholic Chari-es.  

Ofiary można składać do skrzynek przy wejściu do kościoła. Bóg Zapłać.  

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do 
ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - 
powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja—w tym roku 230 rocznica.  

3 maj: Nabożeństwo Majowe o godz 6:30pm po czym Msza Św. w jęz polskim—o godz. 7pm—nie obowiązuje zapis. 
 

AKT ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, KRÓLOWEJ POLSKI 
Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski!  

Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a).  
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym 

jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, 
zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i 

przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. 
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co 

posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.  
Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski 
potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj 

się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – 
jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.  
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                                                               ARCHDIOCESE OF CHICAGO  
 
Spring, 2021  
 
Dear Sisters and Brothers in Christ,  
 
 Mothers are the great unsung heroes of the pandemic. And they need our help. The responsibili!es 
and stresses of motherhood have increased tenfold over this past year.  
 Keeping family members healthy, housed, fed, on-task with schoolwork, and supported amidst fear 
and uncertainty is a staggering undertaking. Add to this the hospitaliza!ons or deaths of loved ones from 
COVID-19; lost jobs, wages, and child care; and the complete erasure of what li"le stability many families 
could count on, and you begin to understand the devasta!on the pandemic has wrought for so many 
mothers.  
 The health and economic repercussions of COVID-19 have been dispropor!onate for people already 
facing the challenges of poverty, food insecurity, mental health challenges and lack of health care. This is 
par!cularly true for women of color, who have experienced higher rates of infec!on, more loss of life, and 
greater job losses.  
 Your gi% to the Catholic Chari!es Mother Day Collec!on means those bearing the most direct impact 
of this crisis don't have to struggle and lose ground they've worked so hard for. Your gi% means they can 
access the resources—food, rental assistance, counseling-and professional help they need to ensure their 
families don't fall further behind.  
 What be"er way to honor our own mothers and other women we admire than by helping another 
mom provide for and strengthen her own family? To be part of their resilience and success? To live out the 
lessons our mothers—many of whom had their own struggles—worked hard to ingrain in us.  
 You have my sincere gra!tude for your past support of the Mother's Day Collec!on, and my most 
urgent plea to give again. Contribu!ons can be made at www.catholicchari!es.net/donate, or mail your gi% 
to Catholic Chari!es, 721 N. LaSalle St., Chicago, IL 60654.  
 This Mother's Day, the face of need is mothers and their children; the face of hope is you. Please join 
Catholic Chari!es in bringing God's infinite mercy  
and profound hope to thousands of mothers who  
are heroically shepherding their families through  
this unprecedented !me.  
 
 Sincerely yours in Christ,   
Blase Cardinal Cupich 
Archbishop of Chicago  
 
 
 
 
Mother’s Day weekend—annual collec[on for 
Catholic Chari[es. Dona[ons can be placed in 
the collec[on boxes by the entrance to church.  
God Bless. 



ATTENDING MASS AT ST. THOMAS 
BECKET DURING PANDEMIC 

· SIGN UP FOR EACH WEEKEND MASS AND 
CONFESSIONS IS NECESSARY. 

· Each Monday at 8am a new sign-up list is opened       
       on our website:  s/homasbecketmp.org,  
       or please call the parish office: 847-827-9220. 
· The list will be closed on Friday at 1pm. 

PLEASE UNDERSTAND THAT WE  
NO LONGER CAN ALLOW WALK-INS. 

· Please let us know if you signed up BUT cannot      
       come: leave a voicemail, email. 
· Dispensa[on from a/ending Mass in person is s[ll  
      in effect. If you are unable sign up by Friday at 1pm  
      please watch our live transmission on Facebook:  
      in English at 4pm on Saturday. 
· THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING AND 

COMPLIANCE WITH THE ABOVE.  
 

*********************************** 
· ZAPIS JEST KONIECZNY NA KAŻDĄ 

WEEKENDOWĄ MSZE I NA SPOWIEDŹ. 
· W każdy poniedziałek o godz. 8 rano otwierana 

jest nowa lista na zapis na kolejny weekend na 
naszej stronie internetowej: 
s4homasbecketmp.org, można również 
zadwonić do biura: 847-827-9220.  

· Listy na wszystkie Msze zostaną zamknięte w 
piątek o godz. 1pm. 

· Prosimy o przybycie na Msze nie później niż 5 
minut przed rozpoczęciem. 

· Prosimy o zruzumienie, że nie możemy 
przekraczać maximum miejsc dla 
bezpieczeństwa nas wszystkich. Z tego względu,  

NIE BĘDZIEMY W STANIE ZAPISYWAĆ 
 OSÓB PRZY WEJŚCIU.  

· Nadal obowiązuje dyspenza z osobistego 
uczestniczenia we Mszy Św. podczas pandemii.     

· Transmisja Mszy na żywo z naszej parafii przez 
Facebook w jęz. polskim o godz. 10:45am w 
każdą niedzielę.  

· SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ 
I PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH 
ZASAD. 
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LAMPKA 
WIECZYSTA  

na tydzień 2 maja, 2021  
ofiarowana jest w intencji: 
JANUSZ KRASIŃSKI 
O CUD UZDROWIENIA 

 

OFIARA ZŁOŻONA PRZEZ KRYSTYNĘ BIAŁASIEWICZ 
 

********************************* 
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 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. 

REGISTRATION AND DETAILS: 
WWW.WILLOWSACADEMY.ORG/SUMMER 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
 

W miesiącu maju wierni swą 
uwagę poświęcają Matce Bożej.  

W każdy dzień maja— 
od poniedziałku do soboty— 
zapraszamy na godz. 6:30pm  

do kościoła na wspólną modlitwę. 



 

 
                                           

  LUCKY PICK DRAWING FOR $100—APRIL 25, 2021: 
                    MARLENA BORUCH-KROL 

            CONGRATULATIONS!! 
1 DRAWING FOR $100 WILL CONTINUE EACH WEEKEND UNTIL 

SEPT 19, 2021.  Tickets are s[ll available. 
 

Powyżej wymieniony to zwycięzca z ostatniego weekendu—gratulujemy!  Kolejne losowania 1 numeru  
odbywać się będą w każdy weekend do 19-go września 2021. Są jeszcze dostępne numery. 

ST. THOMAS BECKET 

2020-2021 

 

MY NUMBERS:  ________________________________________________________________________ 
*IF UNAVAILABLE, SELECT NEXT AVAILABLE NUMBERS FOR ME ____    *PICK NUMBERS FOR ME ____     

 

NUMBER OF PICKS _______X $10 each = $_________________ 
NAME ________________________________________________________________________ 
ADRESS_______________________________________________________________________ 
EMAIL ADRESS____________________________________________   PHONE #_______________________ 

MASS 
TIME 

PRESIDER 
 

LECTOR EUCHARISTIC  
MINISTERS 

4:00pm Rev. John R Darlene M  

7:30am Rev. Marcin Z Lucyna S Maria T 
Lucyna S 

9:00am Rev. Chris K Sco/ S Daisy K 

10:45am Rev. Chris K Wojciech G Wojciech G 
Agnieszka A 

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

MINISTRY SCHEDULE FOR MAY 8/9 

 

 

Then I heard the voice of the Lord sta[ng, “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 STB! 

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

Pick up Plants & Flowers   

Thursday, May 6       2-6pm 
 

@ St. Alphonsus Liguori Church 
411 N. Wheeling Road,  

Prospect Heights 
PICKUP ON THE FRONT 

PARKING LOT 
 

Thank you to those who ordered! 
Ques!ons?  

Contact Mary Therese Maslanka 
 (847) 293-8372 

mtmrd@hotmail.com 



 
 

 
 
 
SATURDAY, MAY 1, 2021 
10:30AM—FIRST HOLY COMMUNION 
†MARCIN DZIEKOŃSKI      †CECYLIA ŚPIEWAK 
SPECIAL: ALEXANDER ZNOSKO—10 URODZINY 
1PM—FIRST HOLY COMMUNION 
4PM SPECIAL: WOMEN’S GUILD MEMBERS 
SUNDAY, MAY 2, 2021 
7:30AM †WŁADYSŁAW RUTKOWSKI  
†MAŁGORZATA PIWOWARCZYK 
†CZESŁAWA GŁADYSZ   †KAMIL JACKOWSKI 
†WŁADYSŁAW JACKOWSKI 
9AM †LYDIA ACEVEDO  
†JOHN & MARY MARTINI 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†KATARZYNA I FRANCISZEK TWARÓG 
†MARIANNA I WŁDYSŁAW PASTUSZKA 
10:45AM †LEOKADIA OLSZEWSKA 
†RAFAŁ BŁOŃSKI           †TADEUSZ WAJZER 
†ANNA I MIECZYSŁAW RAJEK   †JANINA NOGIEĆ       
†RYSZARD PIWOWARSKI    †WALDEMAR MIREK    
†CZESŁAWA MISZKIEL  †STANISŁAW GIBAS 
SPECIAL: ANETA I ANDRZEJ—20 ROCZ ŚLUBU 
SPECIAL: HELENA ZAJĄC—O ZDROWIE 
SPECIAL: RYSZARD—32 URODZINY 
SPECIAL: THEA, ISAACH, GABRIEL—1 URODZINY 
SPECIAL: JAN JACKOWSKI—15 URODZINY 
12:30PM †ANNA LUPA          †JOHN KIRALY 
†DECEASED FROM THE KOGUT FAMILY 
MONDAY, MAY 3, 2021 
9AM STB PARISHIONERS 
TUESDAY, MAY 4, 2021 
9AM SPECIAL: REV. ED PANEK—BIRTHDAY 
WEDNESDAY, MAY 5, 2021 
9AM SPECIAL: SR. BERNARDINE—BLESSINGS 
SPECIAL: RAY KOWALKOWSKI—90TH BIRTHDAY 
THURSDAY, MAY 6, 2021 
9AM †SR. CLOTILDE 
FRIDAY, MAY 7, 2021 
9AM †ADELINE & JOHN OSSO 
7PM †DZIECI NIENARODZONE    †EMILIA ZAREK 
† DUSZE W CZYŚCU         †ROMAN BABIŃSKI           
SATURDAY, MAY 8, 2021 
4PM †MARGARET KONKEY 
†HELEN REY                     †MARIE & JOHN MIKA 
SUNDAY, MAY 9, 2021—MOTHER’S DAY 
7:30AM †STANISŁAW I KRYSTYNA STAWCZYK  
†ADELA POPIEŁUSZKO  
†ZMARLI Z RODZINY CHWAŁA I GARGUL 
SPECIAL: DOMINIK, MAYA, LUCA—4 URODZINY 
9AM †CHARLENE & DONALD ROSE 
†MARGARET MARY & THOMAS MCCARTHY 
†MERCEDES ANBOYO 
10:45AM †RAFAŁ BŁOŃSKI   
†EUGENIUSZ KISIELEWSKI        †JÓZEFA LEŚKO 
12:30PM †MICHAL LUPA 

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( �"'�#  
&, 6$( 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 
 

ZAPIS KONIECZNY NA WEEKENDOWE 
MSZE ŚW:  STTHOMASBECKETMP.ORG 

Readings for the week of May 2, 2021 
Sunday:    Acts 9:26-31/Ps 22:26-27, 28, 30,  
               31-32 [26a]/1 Jn 3:18-24/Jn 15:1-8 
Monday:      1 Cor 15:1-8/Ps 19:2-3, 4-5 [5]/ 
                                                           Jn 14:6-14 
Tuesday:           Acts 14:19-28/Ps 145:10-11,  
                  12-13ab, 21 [cf. 12]/Jn 14:27-31a 
Wednesday: Acts 15:1-6/Ps 122:1-2, 3-4ab,  
                                      4cd-5 [cf. 1]/Jn 15:1-8 
Thursday:      Acts 15:7-21/Ps 96:1-2a, 2b-3,  
                                               10 [3]/Jn 15:9-11 
Friday:   Acts 15:22-31/Ps 57:8-9, 10 and 12  
                                              [10a]/Jn 15:12-17 
Saturday:     Acts 16:1-10/Ps 100:1b-2, 3, 5/ 
                                                         Jn 15:18-21 
Next Sunday:   Acts 10:25-26, 34-35, 44-48/ 
            Ps 98:1, 2-3, 3-4 [cf. 2b]/1 Jn 4:7-10/ 
                                                           Jn 15:9-17 
 
Observances for the week of May 2, 2021 
Sunday: 5th Sunday of Easter 
Monday: Sts. Phillip and James, Apostles 
Wednesday: Cinco de Mayo 
Thursday: Na!onal Day of Prayer 
Next Sunday: 6th Sunday of Easter; 
Mother’s Day 
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WATCH US LIVE—TRANSMISSION THROUGH OUR FACEBOOK: 
4PM SATURDAY MASS IN ENGLISH 

10:45AM SUNDAY—MASS IN POLISH 
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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

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!

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

 

Senior Living Above and Beyond

Assisted Living 

Alzheimer’s & Dementia Care 

Rehabilitation & Skilled Nursing

847.797.2700

www.dimensionslivingph.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

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

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

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

Mount Prospect & 
North Des Plaines

Fire & Water - Cleanup & RestorationTM

847-956-1880 
Mobile: 630-417-4141 

jswiatek@servpro10672.com 
Like it never even happened.®

24-Hour Emergency Service 
Independently Owned & Operated

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

TOMASZ DUBOWSKI 
Managing Broker 

(847) 630-7161 
dubowski@ameritech.net 

https://www.familyfirstrealty.org/

At Family First Realty, through the upholding of the Christian spirit of patience 
and understanding, the preservation of traditional home and family values, and a 
foundation of over 18 years of experience in the market, I, as the owner of Family 
First Realty, can promise honest, professional, and reliable service with regards to 

the purchase, sale, and rent of all kinds of real estate holdings. 


