
      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 

Kevin Bellog 

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 26-  

7:30 am - For all Parishioners. 

7:00 pm † Wanda Średniawa- od syna Jerzego i synowej Anny  

                  Średniawa. 

Tuesday, October 27 -  

7:30 am – May God bless, protect and grant good health upon  

                 Anna Santucci and her Family. 

7:00 pm – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza  

                 Średniawa z okazji urodzin. 

Wednesday, October 28 Ss. Simon and Jude 

7:30 am † Debbie Crowley. 

7:00 pm – Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławień-   

                  stwo i opiekę Matki Bożej dla Tadeusza w dniu imienin. 

Thursday, October 29 -  

7:30 am – Healing and conversion for members of  

                  Krystyna’s Family.  

7:00 pm † Ksiądz Mirosław Mirkowski. 

Friday, October 30 - 

7:30 am - May God bless, protect and grant good health  

                 Maria i Czesław Pająk. 

7:00 pm † Mieczysław Puławski. 

Saturday, October 31 - Blessed Virgin Mary. 

7:30 am † Francesco Cesario- from Anna Cesario and Family. 

4:00 pm † Frances Zuback- from Paul and Jerri Konczak). 

Sunday, November 1 - All Saints;  National Vocation Awareness  

               Week; Daylight Saving Time ends;  

9:00 am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jasia w dniu 8 urodzin. 

        - O zdrowi i Boże błogosławieństwo poprzez wstawiennictwo  

          Matki Boskiej Częstochowskiej dla Kingi , Grzegorza i Jasia z  

          okazji jego urodzin. 

              † Za zmarłych polecanych w Wypominkach. 

              †  Stanisława Janowska. 

 

  Mass intentions continue page 3. 

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 - 7:00 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                        AR-

MY 

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 4:32 — 5:8; Ps 1:1-4, 6; 

Lk 13:10-17 

Eph 5:21-33; Ps 128:1-5;  

Lk 13:18-21 

Eph 2:19-22; Ps 19:2-5;  

Lk 6:12-16 

Eph 6:10-20; Ps 144:1b, 2, 9-10;  

Lk 13:31-35 

Phil 1:1-11; Ps 111:1-6;  

Lk 14:1-6 

Phil 1:18b-26; Ps 42:2, 3, 5cdef;  

Lk 14:1, 7-11 

Rv 7:2-4, 9-14; Ps 24:1-6; 1 Jn 

3:1-3;  

LIVING JUSTLY 
 “You give that back right now!” How 

many of us have heard that line, probably 

more than once, as we were growing up? 

We come home with the trophy of what 

we thought was a really sweet deal, only to 

have our parents undo our profits by mak-

ing us return the spoils. They had a different 

idea of what constituted a “fair trade 

agreement.” Justice in our dealings with 

others continues to be an important meas-

ure of our character, and like a good par-

ent, God cares very much about how we 

treat each other and about how others 

treat us. God hears the cry of the poor, and 

answers the call of the oppressed. God’s 

beloved children are not to behave like 

bullies. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

Cont. 

† Andrzej i Zofia Filipowcz oraz za dusze zmarłych z 

rodziny Woźniak i Filipowicz. 

† Józef Grzybek oraz za dusze zmarłych z rodziny                  

Grzybek i Duda. 

† Zofia Mąka.   

† Adam Mazurczak. 

† Maria Stanek i Andrzej Stanek. 

† Helena i Andrzej Gacek. 

† Anna Szaflarska. 

† Maria Mąka. 

† Julia i Józef Żmuda. 

† Helena i Józef Drąg. 

† Elżbieta i Wojciech Mąka. 

† Franciszek Bąk. 

† Tadeusz Matejczyk. 

† Ludwik Luberda. 

† Beata Jakubek. 

† Julian i Stefania Klimek. 

† Stefan i Maria Kózka. 

† Władysława Stopa. 

† Zofia Stopa. 

† Walenty Stopa. 

† za zmarłych z rodziny Grodzkich, Strzałkowskich, 

Bielawskich i Brzozowskich. 

† za zmarłych z rodziny Popiełuszko, Kolęda, 

Achimowicz i Kiśluk. 

† Czesław Kolęda. 

10:30 am † Louise Gatenby. 

† Bienvenido Arquiza. 

† Edmond i Zofia Greger. 

12:00 pm † Tomasz Boduch – w pierwszą rocznicę 

śmierci. 

 

SAINTS SIMON AND JUDE, 

 APOSTLES October 28 
 

Saint Jude, apostle and . . . Hollywood success 

story? Indeed! Beyond Simon’s being a “ Zeal-

ot” for Israel’s liberation and Jude’s question 

about Jesus revealing himself (John 14:22), no 

historic facts are known about either saint. But 

Saint Jude’s well-known patronage of lost caus-

es and hopeless cases is largely due to a des-

perate vow made just before World War II by a 

struggling entertainer, the son of Arab-

American immigrants, Danny Thomas. Unem-

ployed, his wife about to give birth, Danny, at-

tending Mass, impulsively donated his last sev-

en dollars to the collection, promising: “Saint 

Jude, if you help me find my way in life, I will 

build a shrine in your honor!” Older Americans 

remember well Danny’s long, successful movie 

and television career. Grateful parents world-

wide know the miracles that have taken place 

for fifty years at his Saint Jude Children’s Re-

search Hospital, where needy children are 

cared for regardless of race, religion, or finan-

cial resources, and monumental advances 

continue in healing and preventing pediatric 

cancers and catastrophic childhood diseases. 

A living, life-giving partnership is this 

“Communion of Saints”: Simon, Jude, Danny 

Thomas—us! 

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



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane 

przez Bractwo Słowa Bożego 

 

Komentarz do pierwszego czytania 

Dzisiejszy fragment Księgi Wyjścia ukazuje nam pełne miłosierdzia oblicze Boga, który staje 

w obronie najsłabszych w społeczeństwie. Dla Boga Izraela nie jest obojętny los cudzoziem-

ców, wdów, sierot ani ubogich. Rozważany fragment, będący częścią Kodeksu Przymierza, 

zawiera nakazy moralne zabezpieczające cudzoziemców przed wyzyskiem. Autor 

natchniony nawiązuje tutaj do etapu w historii Narodu Wybranego, kiedy przebywając w 

Egipcie, znajdował się w podobnej sytuacji. W ten sposób, przypominając własne doświ-

adczenie, Jahwe wychowuje swój lud. Szczególna uwaga Pana skierowana jest na wdowy 

i sieroty, których skarga powoduje Boży gniew. Zakazana jest również lichwa, a także 

wyzysk i grabież najuboższych członków Narodu Wybranego. 

Zastanówmy się, czy w czasach nam współczesnych, otaczamy należną troską 

najsłabszych i bezbronnych spośród nas - tych jeszcze nienarodzonych. Czy w naszym sys-

temie prawnym mają zagwarantowane przysługujące im prawa, wynikające z godności 

osoby ludzkiej? 

Czy współczesny system bankowy nie jest oparty właśnie na lichwie, a inflacja nie oznacza 

po prostu okradania ubogich? Czy my sami w oparciu o miłość budujemy gmach naszej 

moralności? 

Komentarz do drugiego czytania 

Paweł Apostoł, zatroskany o los młodej gminy chrześcijańskiej z Tesaloniki, kieruje do niej 

podziękowanie za godną postawę i przykład, jaki jej członkowie dają innym. Adresatami 

jego Listu są głównie nawróceni poganie, którzy w przeciwieństwie do Żydów, przyjęli Do-

brą Nowinę. Apostoł zachęca ich do dalszego trwania w wierze. 

Potraktujmy te słowa tak, jakby były skierowane bezpośrednio do nas. Brońmy wiary, 

trwajmy przy niej i na wzór chrześcijan z Tesaloniki dawajmy przykład życia godnego miana 

dziecka Bożego. 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejszy fragment ewangelii ukazuje Pana Jezusa w otoczeniu faryzeuszy usiłujących ma-

nipulować Panem i przyłapać Go na głoszeniu nauki niezgodnej z Prawem Mojżeszowym. 

Uczony w Prawie skierował pytanie o największe z przykazań. 

Pan Jezus udzielił krótkiej i jasnej odpowiedzi, wskazującej na obowiązek miłości Boga i 

bliźniego. Bóg pragnie, abym miłował Go nade wszystko, a moich bliźnich z miłości do Nie-

go. Miłość praktykowana zgodnie z Bożym zamysłem jest wypełnieniem Prawa. 

Komentarze zostały przygotowane przez Teresę Kuleczko 

http://bractwoslowa.pl/


 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

November 1, 2020 

 

Lectors  

 

Saturday, October 31 

4:00 pm 

Jim Mapes 

 

Sunday, November 1 

9:00 am 

Piotr Psuja 

10:30 am                                

Joe Russo 

12:00 pm 

Maryla Dusza 

 

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 31 &  

OGŁOSZENIA 

W przyszłym tygodniu druga taca przeznaczo-

na będzie na Fundusz Remontowy naszej Par-

afii. Dziękujemy za Waszą hojność!  

W następną niedzielę nastąpi zmiana tajemnic 

Rożańcowych po Mszy Św. o godzinie 12:00 

pm. Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Rόż 

Rożańcowych. 

 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.  

 

ANNOUNCEMENTS  

 

Our second collection for next week, Novem-

ber 1, is designated towards the Building Fund. 

Thank you for your generosity!  

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.  

 



Regular Sunday Offering:    

 

Sunday October 18, 2020 ….... $ 4025.00 

 
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 

 

Please remember to pray for the 

souls of all our faithful  

Departed, especially 
 

Prosimy o pamieć w Waszych 

modlitwach za dusze wszystkich 

zmarłych, a szczegόlnie za 

 

Lucja Herda 

Stanley Zbyrski 
 

Eternal rest grant unto them, O Lord,  
and let perpetual light shine upon them.  

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.  

 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

October 25, 2020 
 

“You shall love the Lord, your God,  

with all your heart,  

with all your soul,  

and with all your mind.”  

— Matthew 22:37 



 
 
 
 
 
 

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. 

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 Fa-

thers  are praying for our beloved deceased  through the whole 

month of November 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 entrance.  We ask for their legible 

filling, preferably with capital letters - first and last name and in-

tentions. When ready please return the offering cards to the spe-

cial basket at the altar.  In case of any difficulties we are happy 

to help you in our office. 

Wypominki 

Wypominki to szczególna pamięć o     zmarłych. Polegają na 

wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących, za które za-

noszone są wspólne modlitwy. Tradycja wypominków         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 parafialnej lub do koszyczka przy ołtarzu 

Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie, a 

światłość wiekuista 

niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w     

pokoju wiecznym.  

Amen.  
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