
      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, November 9- The Dedication of the  

                 Lateran Basilica; 

7:30 am - For all Parishioners. 

Tuesday, November 10 - St. Leo the Great, Pope and Doctor  

                of the Church;  
7:30 am † Ruth Kohlin. 

Wednesday, November 1- St. Martin of Tours, Bishop;  

                 Veterans Day; 

7:30 am † Mary Tranchida– from daughter. 

Thursday, November 12 - St. Josaphat;  
7:30 am † Ruth Kohlin. 

Friday, November 13 - St. Frances Xavier Cabrini, Virgin; 

7:30 am † Ruth Kohlin. 

7:00 pm † Mieczysław Puławski.  

Saturday, November 14 - Blessed Virgin Mary; 

7:30 am † Józefa Gerwatowska- w 2 rocznicę śmierci. 

4:00 pm  
Sunday, November 15 - Thirty-third Sunday in Ordinary Time;  

9:00 am   - O szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii. 

                 † Za zmarłych polecanych w Wypominkach. 

                 † Teresa Kwaitkowska- w 1 rocznicę śmierci. 

                 † Natalia i Jan Augustyński. 

                 † Stanisław Pytlik- o spokój i radość nieba. 

                 † Władysław Pytlik- o spokój i radość nieba. 

10:30 am  

12:00 pm † Łukasz Smagacz- w 18 rocznicę śmierci. 

                  † Wanda i Mieczysław Smagacz - o  

                    szczęście wieczne.   

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 

Ez 47:1-2, 8-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 

8-9; 1 Cor 3:9c-11, 16-17;  

Jn 2:13-22 

Ti 2:1-8, 11-14; Ps 37:3-4, 18, 23, 

27, 29; Lk 17:7-10 

Ti 3:1-7; Ps 23:1b-6;  

Lk 17:11-19 

Phlm 7-20; Ps 146:7-10;  

Lk 17:20-25 

2 Jn 4-9; Ps 119:1-2, 10-11,  

17-18; Lk 17:26-37 

3 Jn 5-8; Ps 112:1-6;  

Lk 18:1-8 

Prv 31:10-13, 19-20, 30-31;  

Ps 128:1-5; 1 Thes 5:1-6;  

Mt 25:14-30 [14-15, 19-21] 

EXPECTING THE UNEXPECTED 

 
 If it ever crossed your mind that Jesus 

was somewhat lacking in a sense of humor, 

today’s Gospel should belie any such no-

tion. Jesus’ story of the five wise and five 

foolish bridesmaids is downright hilarious. 

The circumstances of the story were surely 

familiar to Jesus’ listeners, just as they are—

if we think about it—to us. Weddings never, 

ever start on time. There’s always a delay. 

Buttons pop off at the last minute. Flowers 

wilt. Cars full of wedding guests get caught 

in traffic. Soloists contract laryngitis. Brides 

or grooms or priests show up late! So the 

only reasonable way to approach a wed-

ding is with a sense of humor, to realize that 

something probably will go awry, and, 

when that happens, to smile about it. 

 Jesus tells this funny story to encour-

age us to be watchful, yes; to be ready, 

yes. But he doesn’t tell it to make us dour 

and somber. The heavy-hearted tremble, 

waver, lose sight of their place and pur-

pose, and fall asleep. The lighthearted 

know that the unexpected will happen—is 

bound to happen—so they are awake in 

their place and ready in their purpose 

when it comes. 

 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

SAINT FRANCES XAVIER CABRINI 

(1850-1917) November 13 
 Burly longshoremen glared at the wom-

an in widow’s dress who interrupted their 

drinking to beg money, in broken English, for 

her orphanage. The bar exploded in laughter 

as one man responded by spitting in her face. 

“That was for me,” the woman smiled. “Do 

you have anything for the children?” Given 

today’s national debate, could it be as much 

God’s sense of humor as God’s will for our 

sanctification that our first American saint 

should be an immigrant and naturalized citi-

zen? Frances Cabrini, adopting the name Xa-

vier, confided to Pope Leo XIII her longing to 

follow her Jesuit patron to Asia. But the Pope 

replied, “Not East—West!” So she and her Mis-

sionary Sisters of the Sacred Heart exchanged 

exotic dreams of China for the impoverished 

reality of Italian ghettos across the United 

States and Central and South America. Before 

her death, Frances had founded seventy edu-

cational, health care, child, and family service 

institutions. Today, from Siberia to Ethiopia, in 

sixteen countries, Mother Cabrini’s sisters and 

lay associates embody her practical spirituali-

ty: “Let’s get to work! We’ll have eternity to 

rest!” 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Please remember to pray for the 

souls of all our faithful departed, 

 especially  

 

Prosimy o pamięć w Waszych 

 modlitwach za dusze wszystkich 

zmarłych, a szczególnie za  

 

Diane T. Smith 
 

Eternal rest grant unto them, O Lord,  

and let perpetual light shine upon them.  

May they rest in peace. 



Komentarz do Ewangelii 

Jak możemy zauważyć, Kościół w tym okresie liturgicznym rozdziela głoszenie Dobrej Nadziei między 

dwóch Ewangelistów: w niedziele – św. Mateusz, w dni powszednie – św. Łukasz. Wspólnym motywem 

przewodnim tego dwugłosu jest Królestwo Boże. Ten właśnie temat jest treścią dzisiejszej ewan-

gelicznej przypowieści o pannach roztropnych i nie roztropnych. Zwróćmy uwagę na pewną 

dwubiegunowość istniejącą w przypowieściach. Z jednej strony Pan Jezus mówił bardzo prostym 

językiem do wszystkich słuchających Go, a z drugiej, na uboczu, wyjaśniał swoim uczniom głębsze 

ich znaczenie. Ale też bez przypowieści nie nauczał. Pierwszym kluczem do rozumienia tych niejas-

ności może być Przypowieść o Ziarnie. Nie każdy jest dobrą glebą. Ale skoro Bóg nie rzuca swych 

Słów na wiatr, bo za nimi stoi stwórcza Wola Boża, a Ona musi się wypełnić, aby człowiek nie ponosił 

pełnej odpowiedzialności za zaniechanie ich wypełnienia i nie musiał za to zadośćuczynić, aby 

oddać chwałę Stwórcy, Chrystus z miłości do tych innych „gleb” dobiera sobie, nawet z nadmiarem 

ufności, swoich słuchaczy. Jakich? 

Właśnie dlatego drugim kluczem do zrozumienia przypowieści może być słowo „uczniowie” i nasza 

relacja do tego słowa: chcemy nimi być lub nie. Chcemy słuchać Syna Bożego lub nie. 

Z faktu naszego przylgnięcia do Słowa Bożego możemy uważać się za uczniów. Ale czy rzeczywiście 

nimi jesteśmy? Czy żyjemy tym Słowem na co dzień? Czy kochamy swego Mistrza i naśladujemy Go? 

Gdy tak spojrzymy na historię symbolicznych panien mądrych i głupich, spostrzeżemy od razu, które 

były uczniami i do których może i my się zaliczamy. 

Wielu Ojców Kościoła zastanawiało się nad tą przypowieścia, szukało swoistej recepty na bycie 

mądrymi. Święty Grzegorz Wielki w swojej dwunastej Wielkiej Homilii, komentarzu do Ewangelii wg Św. 

Mateusza rozważał ten temat. Spośród wielu jej wątków warto zwrócić uwagę na dwa: czuwanie i 

nagroda. Czuwanie (i modlitwa) jest zawsze niezwykle ważne. Po pierwsze, szatan ciągle krąży wokół 

nas, aby czymś zaatakować. Po drugie, tak wiele kłamstwa ubranego w piękno słów spływa na nas 

codziennie, niezauważalnie czyniąc erozję w naszej wierze i rozumieniu spraw Bożych. 

Nagroda zaś, choć obiecana tym, co żyją Bogiem i dla Boga, niesie także pewne ryzyko. Gdy chce-

my, aby się dopełniła w ślad za czynionymi pobożnymi uczynkami, tym samym opróżniamy nasze 

lampy z oliwy, która otwiera drzwi na ucztę niebieską, oliwy, której nie sprzedają kupcy w mieście, czy-

li świat. „Działając” w Kościele, świadomie lub podświadomie możemy oczekiwać uznania lub 

wyróżnienia, a nawet wynosić się nad innych, inaczej myślących czy „kochających”. 

Święty Mateusz w rozdziale szóstym swojej ewangelii przestrzega: Strzeżcie się, żebyście uczynków 

pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u 

Ojca waszego, który jest w niebie. (…) Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swą nagrodę. Te-

mat ten rozwinie św. Łukasz we wtorkowej Ewangelii.  

Komentarze zostały przygotowane przez Andrzeja Kowalskiego 



 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

November 15, 2020 

 

Lectors  

 

Saturday, November 14 

4:00 pm 

Sue Santucci 

 

Sunday, November 15 

9:00 am 

Maryla Dusza 

10:30 am                                

Anna Santucci 

12:00 pm 

Krzysztof Sak 

 

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 

November 14 & 15 

OGŁOSZENIA 

 

Zapraszamy do włączenia się w dzieło 

modlitwy różańcowej w naszej parafii. Jas-

nogórska Rodzina Różańcowa potrzebuje 

nowych członków by modlitwą wypraszać 

pokój w naszych rodzinach a przede 

wszystkim w naszych sercach. Więcej infor-

macji można uzyskać u Ojca Tomasza. 

Pragniemy przypomnieć o zaleceniu noszen-

ia maseczek ochronnych w miejscach pub-

licznych w celu zachowania zasad bezpiec-

zeństwa i higieny. Dziękujemy za Waszą  

wyrozumiałość.  

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. 

 

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   

offering 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 dedica-

tion to our parish.  

Thirty-second Sunday in Ordinary Time 

November 8, 2020 

Stay awake, for you know neither the day 

nor the hour. 

— Matthew 25:13 



Regular Sunday Offering:    

Sunday November, 2020 ….... $ 4434.00 

Building Fund……………………..$1443.00 
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 



 
 
 
 
 
 

BAPTISMS 

Baptisms are celebrated 

on the first Sunday of the 

month. Parents are re-

quired to participate in 

the preparation meeting 

before the date is 

scheduled. Please call 

the office for an ap-

pointment.  
Required Documents: 

Birth certificate of the 

child, proof of Catholic 

parish membership (for 

at least 6 months) for 

both parents as well as 

sponsors. 
 

WEDDINGS 

The Archdiocese of  

Chicago requires ar-

rangements for wed-

dings be made 6 months 

in advance. Please call 

the office for an ap-

pointment.  
Required Documents: 

Baptismal certificates for 

the engaged, proof of 

membership to a Catho-

lic parish (for at least 6 

months) for both bride 

and groom, proof of 

completion of pre-cana 

program. 
 

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 

głównym.  

Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie, a 

światłość wiekuista 

niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w     

pokoju wiecznym.  

Amen.  
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