
      6750 W Montrose Ave      Harwood Heights, IL 60706 

      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 19- Ss. John de Brébeuf, Isaac Jogues, and  

                 Companions, Martyrs. 

7:30 am - For all Parishioners. 

7:00 pm † Ojciec Rufin Abramek i Ojciec Zachariasz Jablonski – o  

                  szczęście wieczne. 
Tuesday, October 20 - St. Paul of the Cross, Priest.  

7:30 am  

7:00 pm † Fryderyk Kantor i Zofia Kantor. 
Wednesday, October 21  

7:30 am  

7:00 pm † Helena i Kazimierz Pyrzyńscy- o pokój duszy. 
Thursday, October 22 - St. John Paul II, Pope. 

7:30 am    

7:00 pm † Jan i Anna Hanek- o pokój duszy oraz za wszystkie dusze 

                  w czyśćcu cierpiące, ktore z nikąd pomocy nie mają. 
Friday, October 23 - St. John of Capistrano. 

7:30 am    

7:00 pm † Stanisław i Maria Gofron. 
Saturday, October 24 - St. Anthony Mary Claret, Bishop. 

                  Blessed Virgin Mary. 

7:30 am † Anna i Wojciech Seguła i za zmarłych z rodziny. 

4:00 pm   

Sunday, October 25 - Thirtieth Sunday in Ordinary Time. 

9:00 am † Maria i Mieczysław Bandur. 

               † Ryszard Biernat- druga rocznica śmierci. 

               † Tadeusz Napiórkowski- pierwsza rocznica śmierci. 

10:30 am  

12:00 pm  † Mieczysław Puławski. 
  

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 

Eph 2:1-10; Ps 100:1b-5;  

Lk 12:13-21 

Eph 2:12-22; Ps 85:9ab-14;  

Lk 12:35-38 

Eph 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6;  

Lk 12:39-48 

Eph 3:14-21; Ps 33:1-2, 4-5,  

11-12, 18-19; Lk 12:49-53 

Eph 4:1-6; Ps 24:1-4ab, 5-6;  

Lk 12:54-59 

Eph 4:7-16; Ps 122:1-5;  

Lk 13:1-9 

Ex 22:20-26; Ps 18:2-4, 47, 51;  

1 Thes 1:5c-10; Mt 22:34-40 

IN GOD ALONE 
 Isaiah speaks to us today of Cyrus, King 

of Persia, anointed by the Lord. God calls 

Cyrus by name and leads him in service to 

the Israelites. In this passage we hear that it 

is the Lord who gives Cyrus his title, who 

arms him against his enemies, and who 

opens doors and unbars gates before him. 

And God does all of this so that the people 

will know that “I am the LORD,” and that 

“there is none besides me” (Isaiah 45:6). 

 Paul opens his letter with essentially the 

same notion—that in God alone we find 

our grace and peace. Paul also gives 

thanks to God on our behalf, calling to 

mind our work of faith, hope, and love. And 

in the familiar Gospel reading, Jesus tells 

the Pharisees to give to Caesar what is 

Caesar’s and to God what is God’s. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

Through the Sacrament of                  

Baptism, we have welcomed into our 

church community 

Francisco, son of Guillermo  

Aguilar and Marisa Barragan 

Catalina, daughter of Javier  

Garcia and Raquel Barragan 

SAINTS ISAAC JOGUES  

(1560-1646) AND  

JOHN DE BRÉBEUF (1593-1649) 

AND THEIR COMPANIONS 

October 19 

 Their mission was to New France, but 

these missionaries found in present-day 

New York State and the province of Ontar-

io a world wildly different from the homes 

they left behind. Six Jesuit priests, Fathers 

Isaac Jogues, John de Brébeuf, Anthony 

Daniel, Gabriel Lalemant, Charles Garnier, 

and Noël Chabanel—and Jesuit lay volun-

teers René Goupil and John LaLande—

shared the gospel with the Native Ameri-

cans they met, in languages they painstak-

ingly learned, and through images they 

creatively adapted to the indigenous cul-

tures (for example, John de Brébeuf’s “ 

’Twas in the Moon of Wintertime: the Huron 

Carol”). But their evangelization was 

caught up in turmoil beyond their control: a 

smallpox epidemic, battles between 

French and English trading interests—the 

traders united only by their willingness to ex-

ploit the Native Americans—and conflict 

among the tribes themselves, Huron, Mo-

hawk, Iroquois. The missionaries’ persever-

ance despite exhausting hardships, their 

steadfast courage in facing unspeakable 

tortures, and undaunted love even for 

those who martyred them, bore fruit, imme-

diately in Kateri Tekakwitha’s sanctity, 

eventually in the Catholicism that still flour-

ishes in the United States and Canada. 

—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Twenty-ninth Sunday in  

Ordinary Time 

October 18, 2020 

 
“Repay to Caesar what belongs to Caesar,  

and to God what belongs to God.” 

— Matthew 22:21 



"Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, 

 a Bogu to, co należy do Boga".  
 

Komentarz do Ewangelii 

Błyskotliwa odpowiedź Jezusa chcącym wystawić Go na próbę faryzeuszom wskazuje na 

właściwe rozdzielenie tego, co doczesne, ludzkie, od tego, co Boskie. Jezus nie nakłania 

do buntu wobec władzy świeckiej, a wręcz poleca, aby być jej posłusznym, o ile jest ona 

we wszystkich swych wymiarach zgodna z prawdą Ewangelii. Prawo naturalne, prawo 

Boże, winno być podstawą wszelkich praw. Jeśli ustanowione przez doczesnego 

prawodawcę prawa są zgodne z prawem Bożym, wówczas jesteśmy zobowiązani ich 

przestrzegać. Uczciwość, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka i życia ludzkie-

go na każdym jego etapie, prawdomówność – to tylko niektóre zasady, które dla chrześci-

janina powinny stać się czymś oczywistym w życiu codziennym i o przestrzeganie których 

powinien on zabiegać na wszelkich płaszczyznach egzystencji. W konsekwencji ludzie 

wierzący nie powinni zgadzać się na prawa, które stoją w sprzeczności z prawem Bożym. 

Gdy w stanowionych prawach łamane są podstawowe zasady moralne, wypływające 

wprost ze Słowa Bożego, chrześcijanin ma obowiązek stawić opór takiemu porządkowi, 

aby obronić swoją wewnętrzną spójność i autonomię dziecka Bożego. Patrząc wstecz na 

dzieje ludzkości i będąc naocznym świadkiem tego, co ma miejsce w dzisiejszych czasach, 

widzimy, że usunięcie Boga na margines życia społecznego przynosi ze sobą negatywne, a 

nierzadko i tragiczne skutki. Szukanie prawdy poza Bogiem, narzucanie ideologii stojących 

w sprzeczności z odwiecznym ładem ustanowionym przez Boga, nie powinno odbywać się 

przy milczącej aprobacie ludzi deklarujących swoją wiarę w Boga. Gdy ustanawiam Jezusa 

Panem mojego życia, gdy Jemu przyznaję miejsce na tronie mojego serca, wówczas rzec-

zywistość, którą tworzę i w której działam, staje się harmonijna i przemieniona Bożą obec-

nością. Wtedy łatwiej mi też rozwiać wątpliwości i dylematy w moich codziennych wy-

borach, by jasno opowiedzieć się po stronie Pana historii, ludzkości i mojego życia. 

 

Komentarz zostały przygotowany przez ks. Kamila Piaszczaka 

 

 

Idąc za Jezusem, naśladując Go, będziemy tak jak On śledzeni, szykanowani, prześlado-

wani, odrzucani... Ale wtedy mamy radować się i weselić, bo nasza nagroda wielka jest w 

niebie. Wierzący w Pana, bez względu na cenę kierują się prawdą, która jest w Nim i nie 

oglądają się na człowieka, bo w Chrystusie nie znamy już nikogo według ciała i na nikim 

nam nie zależy. Oddajemy światu to, co należy do życia na tym świecie, a jako własność 

Chrystusa, oddajemy Bogu to, co należy do Boga. 

 
Marek Ristau 



 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

October 25, 2020 

 

Lectors  

 

Saturday, October 24 

4:00 pm 

Sue Santucci 

 

Sunday, October 25 

9:00 am 

Krzysztof Sak 

10:30 am                                

Anna Santucci 

12:00 pm 

Karolina Zelazko 

 

Register to  

Attend the Holy 

Call Our Parish Office at  

(708) 867-8817  

to Register to Attend the Holy Mass  

 OR  

Register Online at 

www.saintrosalie.org 

Click the SIGN UP! button 

October 10 & 11 

OGŁOSZENIA 

Pragniemy przypomnieć o zaleceniu noszenia 

maseczek ochronnych w miejscach pub-

licznych w celu zachowania zasad bezpiec-

zeństwa i higieny. Dziękujemy za Waszą    wyro-

zumiałość.  

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. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

Wolontariuszom za ich niestrudzoną pomoc 

przy otwarciu naszego kościoła. Wyrażamy 

również ogromną wdzięczność tym osobom 

ktόre pomagają sprzątać nasz kościόł i tym 

ktόre pięknie go dekorują. Bόg zapłać za 

Waszą bezinteresowną pomoc, 

zaangażowanie i poświęcenie na rzecz naszej 

Parafii.  

Grupa wolontariuszy sprzątająca naszą 

świątynię spotyka sie w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca. Poszukujemy chętnych osób które 

pragnęłyby wspomóc tę grupę. Sprzątanie 

kościoła jest piękną formą posługi dla naszej 

Wspólnoty Parafialnej. Więcej informacji można 

uzyskać w biurze parafialnym.  

 

ANNOUNCEMENTS  

 

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   of-

fering at the Sunday offering box after the Holy 

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.  

We are currently seeking for volunteers who 

could help us with church cleaning. A group of 

our volunteers meets every first Tuesday of the 

month. For more information please call parish 

office. 



Regular Sunday Offering:    

 

Sunday October 11, 2020 ….... $ 4602.00 

 
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 

SUNDAY  MASSES 

WEEKDAY MASSES 

ADORATION OF THE MOST 

BLESSED SACRAMENT 

RECONCILIATION 

NOVENA TO OUR LADY OF          

CZESTOCHOWA 

Wypominki 

Wypominki to szczególna pamięć o     

zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion 

i nazwisk osób nieżyjących, za które za-

noszone są wspólne modlitwy. Tradycja wy-

pominków sięga X wieku.  

Kościół nieustannie powierza w modlitwie 

zmarłych, gdyż droga do wiekuistego     

odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, 

zawsze otwarta.  

Modlimy się za zmarłych polecanych w   

wypominkach w każdą Niedzielę miesiąca 

Listopad przed Mszą Świętą o godz.        

9:00 AM oraz 12:00 PM oraz w codziennej  

modlitwie różańcowej Ojców Paulinów  

posługujących w naszej Parafii.  

Kartki wypominkowe i ofiary z tej okazji 

można składać w zakrystii, kancelarii par-

afialnej lub do koszyczka przy ołtarzu 

głównym.  

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.  

Amen.  

 

November special intentions  

 
As we approach the month of November 

which is dedicated to all the faithful who 

have died we remind you that our Pauline 

Fathers  are praying for our beloved de-

ceased  through the whole month of No-

vember every Sunday before 9:00 am and 

12:00 pm Mass. If you wish that the names 

of your beloved deceased will be included 

in this prayer please write them on special 

offering cards that are placed by the en-

trance.  We ask for their legible filling, pref-

erably with capital letters - first and last 

name and intentions. When ready please 

return the offering cards to the special bas-

ket at the altar.  In case of any difficulties 

we are happy to help you in our office. 

 



 
 
 
 
 
 

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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