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      Email: office@saintrosalie.org;        

www.saintrosalie.org 

      facebook.com/paulinefathers/ 

      Phone:  708-867-8817                Fax: 708-867-0774  

      Emergency  Phone:  708-941-3888 



 

Módlmy sie za  
chorych 

 
Fr. Jerzy Maj 

Al Mittler 
Susan Anderson 

Cindy Nejman 
Maria Leśny 

Lynda Laspesa 
Cris Farrell 

Michael Ehas 
Timothy Lichak 
Leo Kawczinski 

Florence Baldassoni 
Rose Podlesny 

Lawrence Moritz-Mrozek 
Bernie Moritz 

Phyllis Pappas 
Bobbi Wheeler 

Particia Garcarz 
Berto Santiago 
Frank Dopak 

Debbie Juszynski 
Kathryn Minnice 
Mila Todorova 

Michelle Malken 
David Schnittker 
Gina Scassifero 
Janet Lundquist 
Malgorzata Esco 

Maria Ricchio 
Lee Malkin 

Barbara Bochenek 
Walter Niemaszyk 

 

 
 
 
 
 
 

 
Monday, October 5 - Bl. Francis Xavier Seelos 
7:30 am   - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  
                   Łukasza Wróbel w dniu urodzin.  
7:00 pm   † Franciszek Rypel. 
Tuesday, October 6 St. Bruno; Bl. Marie Rose Durocher  
7:30 am   † Kazimierz Faber. 
7:00 pm   - o wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Marka przez  
                  wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. 
Wednesday, October 7 - Our Lady of the Rosary  
7:30 am   † Elżbieta i Edmund Terlikowscy. 
7:00 pm   † Anna Hanek- o pokój duszy. 
Thursday, October 8  
7:30 am   - All Parishioners. 
7:00 pm   † Martin Arens. 
Friday, October 9 - St. Denis and Companions; St. John Leonardi 
7:30 am   - Birthday blessings upon Carter. 
7:00 pm   † Mieczysław Pulawski. 

Saturday, October 10 - Blessed Virgin Mary 
7:30 am   † Franciszek Rypel- o wieczne szczęście. 
4:00 pm   † Dziękczynno-błagalna dla Bogusławy i Marka z rodziną. 

Sunday, October 11 - Twenty-eight Sunday in Ordinary 
9:00 am    † Klementyna i Józef Miłkowscy. 
                 † Janusz Chruściński- 2 rocznica śmierci. 
10:30 am  † Bienvenido Arquiza.                 

12:00 pm  † Tomasz Boduch. 

   
 

Please Pray For 

The Sick 

 

Pastoral Staff 
 
Fr. Marcin Mikulski, OSPPE             Pastor 
Fr. Tomasz Wilk, OSPPE             Associate Pastor 
Katarzyna Torres                        Parish Secretary 
Mary Lou Marcin                     Music Director 
Tomasz Wojtarowicz                        Polish Music Director 
Maria Jacobsen                 Rel. Ed. Assistant 
Piotr Wojtasik                 Business Manager                 
    

New Office Hours: 
 
Friday       4:00 pm - 8:00 pm 
Saturday  9:00 am– 1:30 pm 
 

Please Pray For Those 
Serving In The Military 

 

 

Darryl Guzman   PFC, ARMY 
Ryan James Bigoness    SGT, USMC 
Michael Rivera                         ARMY 
John Velez                US AIR FORCE 
Brian Talarico             LCPL, USMC 
Aurora Talarico             LCPL, USMC 
Benjamin Juhasz         S/SGT, USMC 
 
 
May God protect them and return 

them safely to their families. 

Please Pray For Those 

Serving In The Military 



Monday 
 
Tuesday 
 
Wednesday 
 
Thursday 
 
Friday 
 
Saturday 
 
Sunday 

READINGS FOR THE WEEK 

Gal 1:6-12; Ps 111:1b-2, 7-9, 
10c; Lk 10:25-37 
Gal 1:13-24; Ps 139:1b-3, 13-15;  
Lk 10:38-42 
Gal 2:1-2, 7-14; Ps 117:1bc, 2; 
Lk 11:1-4 
Gal 3:1-5; Lk 1:69-75; Lk 11:5-13 
 
Gal 3:7-14; Ps 111:1b-6;  
Lk 11:15-26 
Gal 3:22-29; Ps 105:2-7;  
Lk 11:27-28 
Is 25:6-10a; Ps 23:1-6; Phil 4:12-
14, 19-20; Mt 22:1-14 [1-10] 

THE GIFT OF THE  

REIGN OF GOD 

 Matthew’s Gospel today expands on Isai-
ah’s ballad considerably. A comparison with the 
same story in Mark’s Gospel clearly shows us 
that here the author is busy teaching this commu-
nity of Jewish Christians: “This is a story about 
Israel a long time ago; this is also a story about 
Jesus and the skeptical leaders.” 
 Jesus as much as told these Jewish lead-
ers that they were the tenants who first stoned 
their own prophets. And he told the leaders they 
were the tenants who would soon even dispose 
of him—Jesus—and, in doing so, would forfeit 
their privileged place of presenting to the world 
the promised Messiah. 
 “And this,” says Matthew’s Gospel, “is a 
story about you, the inheritors of what was first 
offered to Israel.” The reign of God was first 
opened to Israel and is now given to the whole 
world, but it must be received as a gift. The first 
Christians are the new tenants in the vineyard. 
The deeper reality of the reign or kingdom of God 
is that it is available to everyone on the face of 
the earth—Israel included. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

SAINT FRANCIS OF ASSISI 

(1182-1226) October 4 

 

 When Franco Zeffirelli’s Brother Sun, 
Sister Moon was released (1972), people were 
shocked by the movie’s graphic nudity in the 
dramatic conversion scene. Son of a wealthy 
merchant, Francis’ aimless adolescence ended 
when a failed military expedition led to his im-
prisonment and complete breakdown. Once 
home, Francis rediscovered God in the beauty 
of nature and the ugliness of human suffering, 
caring for lepers, praying in the little church of 
San Damiano, whose crucified Jesus he heard 
calling, “Repair my house, Francis, which is fall-
ing into ruins.” Francis sold his possessions—
and his father’s—to fulfill this command. When 
his father objected, Francis disrobed: “I return 
the clothes, your name, and all you gave me: 
God alone is my Father now.” Later, the pope 
would dream of a ragged friar stretching forth a 
single hand to prop up the crumbling papal Ca-
thedral of Saint John Lateran. Francis indeed 
helped rebuild the universal Church, founding 
the Friars Minor (Franciscans), dying at a 
young forty-four, bearing the stigmata of the 
Christ whose living icon he remains—in the 
Church and far beyond it. 
 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

TODAY’S READINGS 
First Reading — The vineyard of the Lord is the 
house of Israel (Isaiah 5:1-7). 
Psalm — The vineyard of the Lord is the house of 
Israel (Psalm 80). 
Second Reading — God’s peace will guard your 
hearts and minds (Philippians 4:6-9). 
Gospel — The kingdom of God will be given to 
those who will produce its fruit (Matthew 21:33-43). 
The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, 
International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved  



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane 
 przez Bractwo Słowa Bożego  

 
Komentarz do pierwszego czytania 
 
To bardzo wymowne, że Pan Bóg wzywa mieszkańców Jeruzalem i mężów z Judy, aby byli sędziami pom-
iędzy Nim a Jego winnicą. Czyż nie ,,sam Bóg jest sędzią” (por. Ps 50, 6)? 
Winnice były częstym elementem krajobrazu Ziemi Świętej. I każdy, kto zakładał i troszczył się o winnicę, 
wie, ile czasu i cierpliwości potrzeba, aby wydała dobre owoce, a z nich – najlepsze wino. 
Pierwsza z trzech części Księgi Izajasza to słowa skierowane do mieszkańców Judy w drugiej połowie VIII 
wieku przed Chrystusem. W obliczu narastającej potęgi Asyrii Pan Bóg przez Protoizajasza kieruje do 
swojego ludu szereg napomnień, wyraźnie sprzeciwiając się szerzącym się w kraju pogańskim kultom, a 
także bezkarnej przemocy bogatych wobec najuboższych. A przecież Izrael to naród umiłowany przez Boga, 
Jego syn pierworodny (por. Jr 31, 9), który Bóg wyprowadził z Egiptu i wprowadził do żyznej Ziemi 
Obiecanej. Bóg był dla Izraela Przyjacielem, pełnym miłości, a Izrael tę miłość odrzucił, przede wszystkim 
poprzez niewierność Prawu Bożemu i wyzysk ludzi słabych. To z kolei spowodowało nieuchronny upadek 
kraju – nie tylko polityczny, ale przede wszystkim duchowy i moralny. 
I właśnie w tej perspektywie Bóg wzywa swój lud, aby sam dokonał sądu. To krzyk zranionej miłości Boga, 
który nie jest obojętny na grzech człowieka, bo każdy grzech rani zarówno grzesznika, jak i Serce Boga. 
Także i nas Bóg wzywa dziś do osądzenia – jak odpowiadamy na Jego miłość? Czy my, ochrzczeni i 
umiłowani nieskończenie przez Niego, wydajemy dobre owoce nawrócenia? 
 
Komentarz do drugiego czytania 
 
Ze słów świętego Pawła tchnie niezwykła pogoda ducha i pokój. ,,O nic się już zbytnio nie martwcie, ale w 
każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”. A przecież 
święty Paweł pisał List do Filipian, będąc w więzieniu! Apostoł pisze do umiłowanej wspólnoty w Filippi, mi-
asta, które odwiedził podczas drugiej podróży misyjnej. To wspólnota, która okazała Pawłowi szczególne 
wsparcie, co więcej, właśnie wtedy, kiedy pisząc list, przebywał w więzieniu w Efezie, chrześcijanie z Filippi 
wsparli go finansowo oraz wysłali mu do pomocy i posługi jednego z członków wspólnoty. 
Paweł mówi zatem innym o całkowitej ufności Bogu, samemu znajdując się w skrajnie trudnej sytuacji. Ale 
zapewnia Filipian, że nic, co się dzieje w naszym życiu, nie jest wyłączone z troskliwej opieki Boga. 
Czy właśnie wtedy, kiedy doświadczam w moim życiu trudności, także z powodu mojej wiary, zachowuję 
ufność w Bogu? Czy właśnie w takich okolicznościach umiem być wsparciem w wierze dla innych? 
 
Komentarz do Ewangelii 
 
Pan Jezus posługuje się starotestamentowym obrazem winnicy, aby ukazać historię Narodu Wybranego z 
Bożej perspektywy. Przypowieść tę opowiada w perspektywie nieuchronnie zbliżającej się Jego Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania. Jezus wie, że będzie odrzucony i zabity. To słowo to rachunek sumienia dla 
Ludu Wybranego, który odrzucał kolejnych proroków, napominających go w imieniu Boga, a wreszcie od-
rzucił samego Boga, Jezusa Chrystusa. 
Ale to przypowieść skierowana także do nas, w dzisiejszą niedzielę. Tyle już dostaliśmy od Pana Boga okazji 
do nawrócenia – jesteśmy ochrzczeni, karmieni Eucharystią, wysłuchaliśmy wielu kazań, tyle przeżyliśmy 
rekolekcji, tyle za nami godzin modlitwy… Czy rzeczywiście bardziej kochamy Boga i bliźnich? Czy porzu-
ciliśmy nasze grzechy? Czy chcemy się nawracać? 
Dzisiejsza Ewangelia to także słowo o nadziei. Choć Jezus mówi do arcykapłanów i starszych gorzkie dla 
nich słowa: ,,Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”, to jest tu obi-
etnica dla nas. Otóż tym nowym narodem, w którym Bóg pokłada nadzieję, jest Jego Lud Boży – Kościół 
święty, Lud Nowego Przymierza, składający się z Żydów i pogan. Pan Bóg ma nadzieję, że my, ochrzczeni, 
wydamy dobre owoce miłości i świętości, że uszanujemy Jego Syna, który z miłości do nas stał się człowieki-
em i oddał życie. 
Pan Bóg ma nadzieję wobec mnie, wobec mojego życia – że właśnie w takich warunkach, w jakich żyję – w 
mojej sytuacji rodzinnej, zawodowej, pośród moich własnych słabości i cierpień, wydam owoc! I mogę być 
pewien, że wystarczy mi Jego łaski. 
 
Komentarze zostały przygotowane przez Mateusza Mickiewicza diakona VI roku WMSD w Warszawie 

 



 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

October 11, 2020 

 

Lectors  

 

Saturday, October 10 

4:00 pm 

Sue Santucci 

 

Sunday, October  

9:00 am 

Maryla Dusza 

10:30 am                                

Anna Santucci 

12:00 pm 

Piotr Psuja 

 

Register to Attend the 
Holy Mass  

 

Call Our Parish Office at (708) 867-8817  
to Register  

to Attend the Holy Mass on Sunday 
 

 OR  
 

Register Online at www.saintrosalie.org 
 

Click the SIGN UP! button 
 

October 10 & 11 

OGŁOSZENIA 

W tym tygodniu druga taca przeznaczona 
będzie na Fundusz Remontowy naszej Parafii. 
Dziękujemy za Waszą hojność!  

Pragniemy przypomnieć o zaleceniu noszenia 
maseczek ochronnych w miejscach pub-
licznych w celu zachowania zasad bezpiec-
zeństwa i higieny. Dziękujemy za Waszą    
wyrozumiałość.  

W miesiącu październiku zapraszamy 
wszystkich na nabożeństwo rόżańcowe, ktόre 
będzie odprawiane od poniedziałku do piątku 
przed wieczorną Mszą Św. o godzinie 6:30 pm. 
W niedzielę nabożeństwo rόżańcowe będzie 
odprawiane po Mszy Św o godzinie 12:00 pm.  

Zmianie uległy godziny pracy naszego biura 
które będzie otwarte w piątki w godzinach   
4:00 pm-7:00 pm i w sobotę w godzinach    
9:00 am- 2:00 pm.  

Przypominamy iż po Mszy św. wychodzimy z 
kościoła bocznymi drzwiami po naszej prawej i 
lewej stronie. Przy bocznych drzwiach znajdują 
się drewniane skrzynki, gdzie można złożyć 
ofiarę na kościόł. Wszystkich ofiarodawcόw i 
dobrodziejόw naszej parafii polecamy w 
codziennych modlitwach.  

Zbliża się miesiąc listopad kiedy to będziemy 
modlić się za naszych bliskich zmarłych. Koper-
ty na Wypominki można składać w kościele do 
koszyka na Ołtarzu lub też w biurze parafial-
nym. Bardzo prosimy o czytelne wypełnienie 
kopert imionami i nazwiskami osób za które 
będziemy modlić się w Wypominkach. 

ANNOUNCEMENTS  

This week our second collection will be desig-
nated towards Building Fund. 

We encourage everyone to wear facial masks 
upon arrival to Mass and during Mass in order 
to follow the safety guidelines. Thank you.  

Our offering boxes for the Sunday collection 
are set at the side exits. Please make your   
offering at the Sunday offering box after the Ho-
ly Mass. God bless you for your generous       
support!  

We would like to thank all Volunteers who take 
time from their busy lives to help in opening of 
our church. God bless you for your selfless 
help, commitment and dedication to our parish.  



Regular Sunday Offering:    
 

Sunday September 27, 2020 ….... $6,616.00 
 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. 
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY AND        

COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

Saturday  
4:00 pm     (Vigil Mass in English) 
 
Sunday 
10:30 am (English) 
9:00 am & 12:00 pm (Polish) 
 

7:30 am   Monday-Saturday (Mass in English) 
       followed by Rosary 
7:00 pm   Friday (Mass in Polish) 
7:00 pm   1st Thursday of each month 
       (Mass in Polish) 
  
Month of May:  
Monday - Friday : 7:00 pm  May Devotion  
          followed by Mass (Polish) 
Month of October:  
Monday - Friday: 6:30 pm Rosary followed by  
        Mass (Polish) 

Saturday after the 7:30 am Mass 
 

6:00 pm - 7:00 pm on Friday 
 

6:00 pm - 7:00 pm  
on the first Thursday of the month 
6:00 pm - 6:45 pm on Friday 

3:00 pm - 3:45 pm on Saturday 
6:00 pm -  6:45 pm on Friday 

SUNDAY  MASSES 

WEEKDAY MASSES 

ADORATION OF THE MOST 

BLESSED SACRAMENT 

RECONCILIATION 

NOVENA TO OUR LADY OF          

CZESTOCHOWA 

 

The Saint Rosalie 

Society 
 

 

Holy mass for our beloved deceased from  
Saint Rosalie Society is celebrated every first  

Monday of each month at 7:30 am.  
 

Msza Św. za zmarłych z Saint Rosalie Society 
jest  odprawiana w każdy pierwszy po-

niedziałek miesiąca o godzinie 7:30 am.  

 
Michael Santucci & Deceased members 

 of Anna and Michael’s Family 
Norbert Pabich 

Ropski & Parat Families 
Palmer Family 

Maynard Family 
John Socha 

Michael Delarco 
Frank Luporini 

Daniel & Isola Luporini 
Andrew & Mary Bobor 

Francesco Cesario 
Steve Magyar 

Ernesto Santucci 
John Restivo 

Audrey Restivo 
James Matsie 

Margaret Matsie 
Kluza Family 

  Bruno & Lillian Prokop 
Raymond & Irene Kloc 

James Mahon & Thomas Scanlon 
Joseph DiCiaula &  

Deceased members of Joe & Elaine's Family 
Stefania Danczuk 



 
 
 
 
 
 

BAPTISMS 
Baptisms are celebrated 
on the first Sunday of the 
month. Parents are re-
quired to participate in the 
preparation meeting be-
fore the date is sched-
uled. Please call the office 
for an appointment.  
Required Documents: 
Birth certificate of the 
child, proof of Catholic 
parish membership (for at 
least 6 months) for both 
parents as well as spon-
sors. 

 
WEDDINGS 

The Archdiocese of  
Chicago requires arrange-
ments for weddings be 
made 6 months in ad-
vance. Please call the of-
fice for an appointment.  
Required Documents: 
Baptismal certificates for 
the engaged, proof of 
membership to a Catholic 
parish (for at least 6 
months) for both bride 
and groom, proof of com-
pletion of pre-cana pro-
gram. 

 
SACRAMENT OF  

THE SICK 
Please call the office to 
make arrangements. Our 
priest visits the sick on 
the first Friday of the 
month or as needed. 
 

MISSION STATEMENT  

We are a faith Community called by our Baptism to be children in the Family of God. 

We are on a pilgrimage striving to be Jesus to all and to find Jesus in others. With 

humility and respect we commit ourselves to share the gifts and talents received 

from the Holy Spirit. We live to proclaim the Mission and Message of Our Lord Jesus 

Christ in our Community. 

 
Our parish is participating in the Baby Bottle 
Project. The donations raised from this cam-
paign go directly to The Women’s Center of 
Greater Chicagoland. This organization helps 
women who are in a crisis pregnancy and to 
date has saved almost 40,000 babies —and 
their mothers—from abortion since opening in 
1984.  Please take a baby bottle after Mass 
and put your spare change in it and return it 
the weekend of October 27th.  
If you are making a donation by check, please 
make it payable to: The Women’s Center.   
Thank you! 
 
 

Miesiąc październik jest Miesiącem Poszanowania 
Życia. W tym miesiącu zapraszamy wszystkich  
parafian do udziału w akcji zbierania funduszy dla 
Centrum Kobiet. Centrum Kobiet (The Women's  
Center) jest organizacją ktόra pomaga kobietom  
w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji.  
Centrum Kobiet służy poradą, pomocą i modlitwą. 
Zazwyczaj w ciągu roku około 5000 kobiet  
otrzymuje tutaj pomoc i wsparcie. Prosimy o 
zabranie ze sobą buteleczek z kościoła,  
napełnienie ich drobnymi monetami i o ich zwrot  
przed 27 października. Bόg zapłać za okazaną 
pomoc! 

W miesiącu październiku  

zapraszamy wszystkich na 

 nabożeństwo rόżańcowe,  

ktόre będzie odprawiane od  

poniedziałku do piątku  

przed wieczorną Mszą Św.  

godzinie 6:30 pm. W niedzielę  

nabożeństwo rόżańcowe będzie odprawiane 

 po Mszy Św o godzinie 12:00 pm.  
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