
      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 

JoAnn 

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, January 25 - The Conversion of St. Paul the Apostle;   

7:30 am - For all Parishioners.  

Tuesday, January 26 - Ss. Timothy and Titus, Bishops;  

7:30 am - God’s blessing upon Dr Michael Warso and his family.  

Wednesday, January 27 - St. Angela Merici, Virgin and 

                 religious Founder;  

7:30 am † Franciszek i Maria Kozioł.  

               † Franciszek Ciapocha.  

Thursday, January 28 - St. Thomas Aquinas, Priest and Doctor 

                 of the Church;   

7:30 am - God's blessing upon Zofia and her family.  

Friday, January 29 -  

7:30 am - God’s blessing upon Dr Hans Blunck and his family.  

7:00 pm † Eugeniusz Kaczyński- w rocznicę śmierci.  

               † Czesława Kaczyńska- o radość wieczną.  

Saturday, January 30 - Blessed Virgin Mary; First Saturday;  

7:30 am † For the Holy Souls in Purgatory.  

4:00 pm - For husband’s sobriety and conversion.  

Sunday, January 31 - Fourth Sunday in Ordinary;   

9:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  

                  błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Ryszarda. 

              - O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Krzysztofa  

                Kłopotowskich w 22 rocznicę sakramentu małżeństwa. 

              - Jan Augustyński- w podziękowaniu za dar życia z okazji 70  

                urodzin, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski oraz opatrzność  

                Matki Boskiej Częstochowskiej. 

               † Maria i Mieczysław Bandur.  

               † Stefania Watychowicz- w 20 rocznicę śmierci.  

               † Maciej Szaflarski- w 31 rocznicę śmierci.  

               † Barbara Romanowska- w 4 rocznicę śmierci.             

10:30 am – For recovery from illness for our parishioner.  

                † Ruth Kohlin.   

12:00 pm † Janusz, Kazimiera, Karol Ojrzyński.  

   
 

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                 

Office Hours: 

Monday– Wednesday 10:00 am - 12:00 pm 

Friday         4:00 pm - 7:00 pm 

Saturday  9:00 am - 1:30 pm 

 

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 



READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22;  

                  Ps 117:1bc, 2; Mk 16:15-18 

Tuesday: 2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5; Ps 96:1-3,  

                  7-8a, 10; Mk 3:31-35 

Wednesday: Heb 10:11-18; Ps 110:1-4;  

                  Mk 4:1-20 

Thursday: Heb 10:19-25; Ps 24:1-6;  

                  Mk 4:21-25 

Friday: Heb 10:32-39; Ps 37:3-6, 23-24,  

                  39-40; Mk 4:26-34 

Saturday: Heb 11:1-2, 8-19; Lk 1:69-75; 

                  Mk 4:35-41 

Sunday: Dt 18:15-20; Ps 95:1-2, 6-9;  

                  1 Cor 7:32-35;  Mk1:21-28 

A NEW DAY DAWNS 

 Today we hear how Jonah, sent by God 

to warn the people, storms through the 

streets of Nineveh, scaring the citizens out 

of their wits. And it works! God has a 

change of heart, seeing “by their actions” 

how the people turn from evil (Jonah 3:10). 

A new day dawns. 

 Next we hear Paul telling the Corinthi-

ans, “The world in its present form is passing 

away” (1 Corinthians 7:31). He calls for a 

change of heart. Stopping short of telling 

them to stop carrying out their everyday 

activities, he urges them—rather mysteri-

ously—to live “as though” they aren’t doing 

the things they are doing. A new day has 

dawned. 

 Finally, Jesus stands on the shore and 

cries, “The kingdom of God is at 

hand!” (Mark 1:14). Simon and Andrew 

abandon their nets—and even their fa-

ther—and follow him. A new day had 

dawned. 

 Everyone has to change when a new 

day dawns: the Ninevites, the Corinthians, 

the apostles, even Jesus! Didn’t a new day 

dawn today for us as well? 

 
Copyright © J. S. Paluch Co. 



  Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane 

 przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania  

Krnąbrny prorok Jonasz nie wydaje się idealnym kandydatem na patrona Niedzieli Słowa Bożego, 

ale już mieszkańcy Niniwy to zupełnie inny przypadek. Słowo Boże skierowane do proroka 

spowodowało, że zaczął on przed Bogiem uciekać. Tymczasem mieszkańcy Niniwy zarówno zmienili 

swe postępowanie, jak też (przede wszystkim) zwrócili się do prawdziwego Boga, którego wcześniej 

nie znali, a którego przybliżył im nie kto inny, jak buntownik Jonasz. Spotkanie Słowa Bożego z 

człowiekiem jest zawsze złożone, ponieważ człowiek jest bytem złożonym, a jego nawrócenie nie 

jest procesem, który przebiega na jednym tylko poziomie. Nieposłuszny Bogu prorok nawracający i 

prowadzący do posłuszeństwa Bogu pogańską społeczność stolicy Asyrii to obraz oparty na para-

doksie. 

Początek Księgi Jonasza, choć dość sprytnie upodabnia się do innych ksiąg prorockich, nie zawiera 

informacji, w jakich czasach działał Jonasz, syn Amittaja (Jon 1,1). W 2 Krl 14,25 znajdujemy infor-

mację, że prorok Jonasz, syn Amittaja z Gat-ha-Chefer, działał za panowania Jeroboama II (786-

746) w Izraelu (Państwo Północne ze Stolicą w Samarii). Ten król, choć oceniony bardzo negatywnie 

(„czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich”, 2 Krl 14,24), to jednak zachęcony przez tego proroka 

do działań zbrojnych, umocnił słabnące państwo: „Pan nie wydał wyroku wytracenia imienia Iz-

raela pod niebem, lecz ocalił go ręką Jeroboama, syna Joasza” (2 Krl 14,27). Okazało się to tylko 

odwleczeniem klęski Izraela, która przyszła w 722 r. przed Chr. i została zadana przez Asyryjczyków. 

W Księdze Jonasza prorok o tym imieniu nawołuje do nawrócenia mieszkańców stolicy tego państ-

wa. Historia poucza nas, że Niniwa w 612 r. przed Chr. została zburzona i już nigdy później nie była 

„wielkim miastem”. Nawrócenia, zarówno Izraela, jak i Niniwy, nie były odwróceniem nieszczęścia 

„raz na zawsze”. Słowo Boże daje więc człowiekowi szansę, by zmienił się, przyjmując je. Nie jest to 

jednak jednorazowy gest, ale proces, który musi trwać, aby trwał jego skutek.  

Komentarz do drugiego czytania  

Otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo ciekawa, nieraz zaskakuje nas pięknem czy genialnością 

rozwiązań wpisanych w naturę, czy też będących produktem ludzkiej wiedzy i pomysłowości. 

Doczesne sprawy absorbują nas w ogromnym stopniu, szczególnie, gdy dotyczą nas samych lub 

naszych bliskich bezpośrednio czy pośrednio. Św. Paweł Apostoł zachęca chrześcijan z Koryntu, by 

ćwiczyli się w dystansowaniu się od tego wszystkiego, co zalewa nas na co dzień masą bodźców. 

Jest to trudne i wymaga ciągłego wysiłku, a staje się możliwe, ponieważ oprócz wysyłanych przez 

świat doczesny sygnałów, dociera do nas delikatny głos Słowa Bożego. Gdy się w ten głos 

wsłuchujemy, łatwiej nam przychodzi uświadomienie sobie, że nasze radości, troski, fascynacje i 

znużenie to przejściowe stany, a nasza wieczność zależy od tego, czy słuchamy Słowa Bożego i 

wypełniamy je.  

Komentarz do Ewangelii  

Słowo Boże to nie przekaz werbalny, ale Osoba, która przychodzi do każdego z nas z wezwaniem 

„pójdź po moich śladach”, „pójdź za mną”. To bardzo osobiste doświadczenie wezwania, 

powołania przez Jezusa Chrystusa do bycia Jego uczniem jest istotą chrześcijańskiego życia. Z tego 

spotkania wyrasta nasze przylgnięcie do Jezusa Chrystusa, przyjęcie Jego panowania i królestwa. 

Ufność rodzi się tylko z miłości. Słowo Boże prowadzi nas i podążamy za Nim, ponieważ 

pokochaliśmy Tego, który nas wezwał do pójścia za Nim. 

Jeśli zredukujemy bycie chrześcijaninem do przyjęcia zespołu przekonań czy poglądów, to prędzej 

czy później skurczy się ono w nas do ideologii, z którą pójdziemy na jakąś wojnę. O wiele ważniejsze 

będzie wtedy przeciw komu idziemy, niż za kim. Wśród słów zgubimy Słowo. 

Komentarze zostały przygotowane przez o. dr. hab. Waldemara Linke CP 

http://bractwoslowa.pl/


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

January 31, 2021 

 

Saturday, January 30 

4:00 Jim Mapes 

 

Sunday, January 31 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Joe Russo 

12:00 pm Danuta Stepkowski 

 

Register to Attend 

the Holy Mass  

 

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 

January  30 & 31 

OGŁOSZENIA 

Przypominamy i zachęcamy do zapisywania się 

do parafii, aby uniknąć niepotrzebnych 

komplikacji w przygotowaniu do sakramentów. 

Więcej informacji można otrzymać w biurze 

parafialnym.   

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa i 

higieny przypominamy o zaleceniu noszenia 

maseczek ochronnych w miejscach 

publicznych. Zalecenie to dotyczy również 

naszego kościoła. Serdecznie dziękujemy za 

wyrozumiałość i współpracę.  

Przypominamy również, iż ze względu na te 

same zasady bezpieczeństwa po Mszy św. 

wychodzimy z kościoła bocznymi drzwiami po 

naszej prawej i lewej stronie.   

Intencje mszalne można zamówić dla osób 

żyjących lub zmarłych, w intencji rodziny lub 

przyjaciół. Mamy jeszcze wolne miejsca na 

mszach w ciągu tygodnia lub w niedzielę. 

Zapraszamy do biura parafialnego lub prosimy 

zamawiać intencje u naszych Ojców.  

 

ANNOUNCEMENTS   

To register for Holy Masses, please call the Par-

ish office or register online at our Parish web-

site.   

We encourage everyone to wear facial masks 

upon arrival to the church and dur-

ing Holy Mass in order to follow the safety 

guidelines. Thank you!   

Due to safety precautions, we ask you to exit 

our church through the side doors. Our offering 

boxes for the Sunday collection are set at the 

side exits. Please make your offering at the Sun-

day offering box after the Holy Mass. God bless 

you for your generous support!  

We would like to kindly remind you to register 

as a parishioner of Saint Rosalie if you haven't 

done so yet. This is to avoid any obstacles later 

while preparing for sacraments. You can regis-

ter with our office during office hour.  



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 

 

 

 

Regular Sunday Offering:   

 Sunday January 17, 2021 .... $ 4757.00 
 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK 

YOU FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. 

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

FEAST OF FAITH 

The Penitential Rite 

 Standing together in the presence of the 

Lord, we acknowledge our weakness, our sins 

and faults and failings. But the penitential rite is 

really less about our sins than it is about God’s 

mercy. It is not a time for individual confession, 

like a mini-sacrament of reconciliation. It is, ra-

ther, a preparatory rite, preparing us to praise 

the mercy of Christ as we acknowledge our own 

weakness. When Simon Peter witnesses the mi-

raculous catch of fish—when he realizes who is 

in the boat with him—he falls at Jesus’ feet with 

the words, “Depart from me, Lord, for I am a sin-

ful man” (Luke 5:8). We are like Peter. The more 

aware of the Lord’s presence we become, the 

more awareness we also have of our sinfulness, 

our weakness.  

 The penitential rite of the Mass takes several 

forms, from the traditional Confiteor or “I con-

fess” to a litany, spoken or sung by the deacon 

or cantor with responses by the entire assembly. 

The penitential rite always includes the words 

Kyrie, eleison; Christe, eleison—Lord, have mer-

cy; Christ, have mercy. This ancient Greek pray-

er came to the Roman liturgy from the East, and 

still echoes in many of the litanies of the Eastern 

Rite Churches. These words turn our gaze from 

our own weakness to the gentleness, the kind-

ness, the forgiving love of Christ. 

-Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — The Ninevites turn from their 

evil ways in response to Jonah’s message 

(Jonah 3:1-5, 10). 

Psalm — Teach me your ways, O Lord 

(Psalm 25). 

Second Reading — The world in its present 

form is passing away (1 Corinthians 7:29-31). 

Gospel — Jesus proclaims, “Repent, and 

believe in the gospel.” The new disciples 

abandon their nets and follow him (Mark 

1:14-20). 
The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary 

for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in 

the Liturgy Corporation. All rights reserved. 



 
 
 
 
 
 

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. 

„Czas się wypełnił” 

 

Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. Otrzymujemy go, 

aby w sposób właściwy przejść przez życie. Czas jest darem trud-

nym i wymagającym. Jest on nam zadany. Dlatego nie wystar-

czy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze. W dzisiejszej Ewangelii 

Chrystus wypowiada słowa: „Czas się wypełnił”. Te słowa zapisał 

też w swoich Notatkach osobistych św. Jan Paweł II. Przypo-

minają nam one, że musimy ciągle podejmować wysiłek nad 

zmianą własnego życia. Odpowiedzmy więc na wezwanie 

Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, pamiętając, że 

czas został nam dany dla naszego nawrócenia. 

 

Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia podejmować wysiłek 

nad zmianą swojego życia. 

 
Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021ks. Mariusz Frukacz Edycja Świętego Pawła 

WELCOME NEW PARISHIONERS  
WITAMY NOWYCH PARAFIAN:  

 
Adam & Maria Mierzwa  

Tadeusz & Irena Popiełuszko 

Janusz & Katarzyna Mielnik 

Zdzisław & Walentyna Kamiński 

Paweł & Renata Pacocha 

 

Father MARCIN & Father Tomasz 
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