
      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 16- St. Margaret of Scotland; 

St. Gertrude, Virgin; 

7:30 am - For all Parishioners. 

Tuesday, November 17 - St. Elizabeth of Hungary  

7:30 am † Pamela Heider, Danuta Miętus. 

Wednesday, November 18- Dedication of the Basilicas of  

Ss. Peter and Paul; St. Rose Philippine Duchesne, Virgin;  

7:30 am † Virginia Pratt. 

Thursday, November 19 -   
7:30 am † Stefania i Julian Klimek- w rocznicę śmierci. 

Friday, November 20 - St. Frances Xavier Cabrini, Virgin; 

7:30 am  

7:00 pm † Anna Zachemska.  

Saturday, November 21- The Presentation of the Blessed  

Virgin Mary;  

7:30 am † Giuseppe Militello- 2 years death anniversary. 

4:00 pm – God’s blessings upon Victoria & Brenan Pratt on  

                 the day of their wedding. 
Sunday, November 22 - Our Lord Jesus Christ,  

King of the Universe;  

9:00 am   † Za zmarłych polecanych w Wypominkach. 

                 † Stefan Duda- w 1 rocznicę śmierci. 

                 † Andrzej Franczyk. 

                 † Tomasz Misiąg – w 2 rocznicę śmierci. 

                 † Zofia i Paweł Koziński. 

                 † Anastazja i Stanisław Śleszyński – w rocznicę  

                   śmierci o radość wieczną. 

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 - 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 

Rv 1:1-4; 2:1-5; Ps 1:1-4, 6;  

Lk 18:35-43 

Rv 3:1-6, 14-22; Ps 15:2-5;  

Lk 19:1-10 

Rv 4:1-11; Ps 150:1b-6; Lk 19:11-

28, or  Acts 28:11-16, 30-31; Ps 

98:1-6; Mt 14:22-33 

Rv 5:1-10; Ps 149:1b-6a, 9b;  

Lk 19:41-44 

Rv 10:8-11; Ps 119:14, 24, 72, 

103, 111, 131; Lk 19:45-48 

Rv 11:4-12; Ps 144:1b, 2, 9-10;  

Lk 20:27-40 

Ez 34:11-12, 15-17; Ps 23:1-3, 5-

6; 1 Cor 15:20-26, 28;  

Mt 25:31-46 

CHANGE OUR LIVES 

 
 The letters of Paul to the Thessaloni-

ans are among his earliest writings, and are 

driven by his belief and the belief of the en-

tire early Christian community that the re-

turn of Christ was imminent, and that de-

voting time or attention to anything else 

was foolish. 

 As time progressed, this fervor subsid-

ed a bit. Today we may wonder, when we 

hear these readings about the coming end-

times, if we should take them to heart, if we 

really believe that Christ still may come up-

on us as a “thief at night” (1 Thessalonians 

5:2). Does this mean that we are to stop our 

long-range goal-setting, get rid of our yearly 

calendars and planners, or stop putting 

money in the college education fund? Of 

course not. What it does mean is that we 

need to change our lives, living like children 

of the light and illuminating the world 

around us with the light of the gospel. Then, 

on that day, when the details of our daily 

living become unimportant, we will be 

ready to find our peace and security in 

Christ Jesus. 

 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

SAINT ROSE PHILIPPINE  

DUCHESNE  

(1769-1852) November 18 
 Pope Benedict once declared himself 

struck by how remarkably diverse our American 

saints are—some native born: Mother Seton, 

Katherine Drexel, Kateri Tekakwitha; most, like 

many Catholics today, immigrants: Padre Serra, 

Bishop Neumann, Mother Cabrini, Rose Philip-

pine Duchesne. When the French Revolution 

that dispersed her convent ended, Rose joined 

the Religious of the Sacred Heart, volunteering 

for their United States mission, opening the first 

free school west of the Mississippi. Only after 

lengthy service as Superior did Rose—now sev-

enty-one—realize her life’s dream, undertaking 

a mission among the Potawatomi Indians. 

When some worried about her advanced age 

and failing health, the Jesuit mission leader 

overruled them: “She must come! She may not 

be able to do much work, but she’ll bring the 

mission success by praying for us!” Frustrated by 

her inability to learn their languages, Rose nev-

ertheless “spoke” to the Native Americans by 

her prayerful presence before the tabernacle. 

“Quah-kah-ka-num-ad,” they named her, 

“Woman-Who-Prays-Always”—their way of be-

stowing the title the Church would later make 

official: saint! 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

 
First Reading — The woman who fears the 

LORD is to be praised (Proverbs 31:10-13, 

19-20, 30-31). 

Psalm — Blessed are those who fear the 

Lord (Psalm 128). 

Second Reading — Brothers and sisters, you 

are children of the light (1 Thessalonians 

 5:1-6). 

Gospel — Since you were faithful in small 

matters, I will give you great responsibilities 

(Matthew 25:14-30 [14-15, 19-21]). 

 
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 

 

Fragment Księgi Przysłów, odczytywany dzisiaj w liturgii, z pewnością można nazwać hymnem 

sławiącym znaczenie, godność i wielkość kobiety. 

Opis niewiasty, zawarty w pierwszym czytaniu, to słowa skierowane do młodzieńca opuszczającego 

szkołę mędrców, a więc do mężczyzny poszukującego swojej życiowej wybranki. Dlatego 

zawartych jest w nim tak wiele pozytywnych cech, jakimi powinna się odznaczać kobieta, która boi 

się Pana i dobrze przeżywa swoje życie. Autor tych słów wyszczególnia jej następujące zalety: 

dzielna, dobra, godna zaufania, pracowita, czy też hojna dla ubogich. Generalizując, wielkość 

kobiety jest mierzona poprzez umiejętność dawania daru z siebie, to znaczy bycia dla Boga i dla 

innych. 

Warto także zwrócić uwagę na opis prac wykonywanych przez niewiastę, czyli przędzenia i tkania. 

Wykonuje je z poświęceniem, gorliwie i starannie, co oznacza, że jest oddana i opiekuńcza. Taką 

kobietę nie jest łatwo znaleźć. 

Treść pierwszego czytania kieruje naszą uwagę najpierw na godność kobiety. Następnie uświada-

mia nam, że jej mocne strony uwypuklone w tekście, są pewnymi talentami, darami, które Bóg ofi-

arowuje człowiekowi, a które należy wykorzystać dokładnie i starannie, tak jak robi to opisywana 

niewiasta. 

 

Komentarz do drugiego czytania 

 

Tesaloniczanie byli społeczeństwem zwracającym dużą uwagę na kwestię końca świata. Jednakże 

byli pełni obaw nie mających żadnej nadziei na szczęśliwe zakończenie, ponieważ nie znali Boga. 

Było to źródłem pewnej pasywności, marazmu, bezczynności i bezsilności. Święty Paweł Apostoł, 

przedstawiając im Chrystusa, obdarował ich także nadzieją na szczęśliwe zakończenie ziemskiego 

życia. Jednak czas oczekiwania na ponowne Jego przyjście, który jest czasem nieznanym i nieocze-

kiwanym, nie może być czasem bezczynności i bezsilności. W oczekiwaniu na paruzję święty Paweł 

zaprasza Tesaloniczan do wybudzenia się ze swoich grzechów, do czuwania w wierze i zaufaniu 

wobec Boga, a także do aktywnej i angażującej miłości Boga i bliźniego 

 

Komentarz do Ewangelii 

 

Bóg doskonale zna możliwości każdego człowieka i na tej podstawie udziela mu odpowiednich 

darów różnego rodzaju i różnej miary. Mogą być to uzdolnienia, środki finansowe, dary duchowe 

(np. modlitwa, pełnienie dzieł miłosierdzia, współczucie), posiadanie wiedzy o możliwości osi-

ągnięcia zbawienia czy także miłość, która jest dana każdemu człowiekowi. Każdy z tych darów 

jest ofiarowany człowiekowi po to, aby korzystając z nich, służył Bogu i innym ludziom. Tylko w taki 

sposób puści je w obieg i przyniesie odpowiednie zyski. 

Talenty, dary nie są równo rozdzielane, co może wzbudzać w nas zazdrość. Jednak jest w tym sens. 

Otrzymanymi darami mamy się wymieniać, wzajemnie ubogacać. Dlatego naszym pierwszym za-

daniem jest odkrycie i zaakceptowanie otrzymanych skarbów od Boga. Następnie ich pomnażanie 

poprzez dobre wypełnianie obowiązków duchowych, działanie i pracowitość, czynienie świata 

lepszym dzięki swoim uzdolnieniom, praktykowanie miłości Boga i bliźniego oraz dzielenie się ze 

światem dobrą nowiną o zbawieniu człowieka, co w efekcie przygotuje nas na ponowne przyjście 

Pana. 

Musimy pamiętać jeszcze, że z zaangażowania i wykorzystywania dóbr otrzymanych od Boga 

osobiście zdamy relację przed Bogiem, dzięki czemu otrzymamy nagrodę lub naganę. 
Komentarze zostały przygotowane przez ks. Wojciecha Węglowskiego 

http://bractwoslowa.pl/


 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

November 22, 2020 

 

Lectors  

 

Saturday, November 21 

4:00 pm 

Jim Mapes 

 

Sunday, November 22 

9:00 am 

Danuta Stepkowski 

10:30 am                                

Joe Russo 

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 

November 21 & 22 

OGŁOSZENIA 

 

Parafialne rekolekcje adwentowe w tym 

roku odbędą się w dniach 29, 30 listopada I 

1 grudnia, ze spowiedzią świętą w dniu 1 

grudnia. Poprowadzi je Ojciec Rafał 

Walczak, Paulin z Amerykańskiej Często-

chowy który kilka lat wcześniej sprawował 

posługę wikarego w naszym kościele. Ser-

decznie zapraszamy do uczestnictwa w 

naszych rekolekcjach. 

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 

noszenia maseczek ochronnych w 

miejscach publicznych w celu zachowania 

zasad bezpieczeństwa i higieny. Dziękuje-

my za Waszą  wyrozumiałość.  

 

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 collec-

tion 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!  

 

Thirty-third Sunday in Ordinary Time 

November 15, 2020 

 

Blessed are you who fear the LORD.  

— Psalm 128:1a 



Regular Sunday Offering:   

  

Sunday November, 2020 ….... $ 4418.00 
 

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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