
      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, February 8 - St. Jerome Emiliani; St. Josephine Bakhita, 

        Virgin; 

7:30 am - For all Parishioners.  

Tuesday, February 9  

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

Wednesday, February 10 - St. Scholastica, Virgin 

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

Thursday, February 11 – Our Lady of Lourdes; World Day of the Sick; 

7:30 am – God’s blessings upon Zofia and her family.  

Friday, February 12  

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

7:00 pm † Mieczysław Orzeł- w 3 rocznicę śmierci. 

Saturday, February 13 - St. Paul Miki and companions, Martyrs;  

  First Saturday;  

7:30 am – God’s blessings upon Zofia and her family.  

4:00 pm – May our good Lord bless, protect and grant good 

health upon Krystyna Lulkiewicz on her birthday. God’s 

blessings upon Krystyna’s family.   

Sunday, February 14 – Sixth Sunday in Ordinary;   

9:00 am – Dziękczynna do Boga i Matki Najświętszej za łaski 

otrzymane przez Jana, Helenę ich dzieci. 

- O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i

opiekę Matki Bożej dla Olivii z okazji 18 urodzin.

† Ola Kozinski.      

† Tomasz, Zofia, Tadeusz, Janusz i Piotr Woźniak oraz za 

zmarłych z rodziny Zając. 

† Ola Żurawska. 

† Eugenia Ginalska- w 40 rocznicę śmierci.  

† Tadeusz Mastyl- o miłosierdzie Boże i radość wieczną.  

† Tomasz Misiąg- o radość wieczną. 

† Maria Sawicki- o miejsce w niebie, błogosławiony pokój i 

jasność światła w 27 rocznicę śmierci. 

10:30 am † Bienvenido Arquiza. 

     † Ruth Kohlin.   

12:00 pm † Jan I Genowefa Zalewski. 

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: Gn 1:1-19; Ps 104:1-2a, 5-6, 10, 12, 

24, 35c; Mk 6:53-56 

Tuesday: Gn 1:20 - 2:4a; Ps 8:4-9; Mk 7:1-13 

Wednesday: Gn 2:4b-9, 15-17; Ps 104:1-2a, 

27-28, 29bc-30; Mk 7:14-23 

Thursday: Gn 2:18-25; Ps 128:1-5; Mk 7:24-30 

Friday: Gn 3:1-8; Ps 32:1-2, 5-7; Mk 7:31-37 

Saturday: Gn 3:9-24; Ps 90:2-6, 12-13;  

                  Mk 8:1-10 

Sunday: Lv 13:1-2, 44-46; Ps 32:1-2, 5, 11;  

 1 Cor 10:31 — 11:1; Mk 1:40-45 

 

THE GOOD NEWS 

 Today’s readings begin with a few vers-

es from the book of Job. First, Job com-

plains that his nights drag on endlessly. 

Then, worse yet, “My days are swifter than 

a weaver’s shuttle; / they come to an end 

without hope” (Job 7:6). Not exactly en-

couraging, these lamentations, not when 

taken alone. 

 Most of us have been there, though, 

and the antidote is the “good news” that 

Paul found so compelling that “an obliga-

tion has been imposed on me, and woe to 

me if I do not preach it!” (1 Corinthians 

9:16). Paul felt driven to announce the gos-

pel to as many people as possible, “to save 

at least some” (9:22). 

 This good news is the mystery of the life, 

death, and resurrection of Jesus Christ, who 

lifted Simon Peter’s mother-in-law from her 

sickbed with a mere touch of his hand. 

“The whole town was gathered at the 

door. He cured many who were sick with 

various diseases, and he drove out many 

demons” (Mark 1:33–34)). Our woes and 

demons are as real as Job’s, and Jesus is 

our savior. 
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Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane 

 przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania  

Na samym początku naszego rozważania nad historią Hioba warto zaznaczyć, że prorok Ezechiel 

włącza go do grona „najsprawiedliwszych pośród ludzi” – zaraz obok Daniela i Noego. Wobec 

powyższej wzmianki obraz cierpienia, z jakim spotykamy się w dzisiejszym czytaniu, wydaje się czymś nies-

prawiedliwym. Kiedy dla zwykłego robotnika noc oznacza chwilowy koniec trudu, to dla Hioba jest ona 

czymś na kształt niekończącego się koszmaru, odbierającego mu spokojny sen i siły witalne. To doświ-

adczenie prowadzi go do przekonania, że życie, które prowadzi, podobne jest do służby wojskowej – 

trudnej i niewiele wartej zależności od innych. Z taką postawą związana jest utrata nadziei: Hiob 

wprawdzie wyznaje wiarę w możliwość okazania przez Boga miłosierdzia w doczesności, jednak nie 

sądzi, aby mogło to spotkać jego. Doskonale odzwierciedla to sformułowanie „nie będę oglądał do-

bra”. W Starym Testamencie dobro odnosi się bowiem zawsze do ziemskiego życia człowieka. Wpisane 

w obowiązki najemnika „bojowanie” (hbr. saba) w szerszym kontekście określało również służbę Lewitów 

w Namiocie Spotkania (Lb 4, 23). Może to nas prowadzić do wniosku, że przebywanie w bezpośredniej 

bliskości z Bogiem wiąże się niekiedy ze znoszeniem jakiegoś trudu pozbawionego nadziei.   

Komentarz do drugiego czytania  

Dzisiejsze drugie czytanie wpisuje się w szerszy fragment Listu św. Pawła do Koryntian, który dotyczył wąt-

pliwości związanych z możliwością spożywania ofiar składanych bożkom pogańskim i stanowi Pawłowy 

wykład o naturze prawdziwej wolności chrześcijańskiej. 

Na początku omawianego fragmentu Apostoł Narodów wspomina, że głoszenie ewangelii nie jest dla 

niego powodem do „chluby”, przez co próbuje zwrócić uwagę adresatów Listu na coś zdecydowanie 

bardziej istotnego: kwestię właściwego realizowania powołania, którym obdarzony został przez Boga 

każdy człowiek. W świetle tej nauki świadczenie o Dobrej Nowinie jest dla Pawła obowiązkiem – 

oczywistością w odniesieniu do misji powierzonej mu przez Boga. 

W dalszej części tekstu mowa jest o „niewoli”, której poddaje się Paweł (gr. kerdainein), a która występu-

je w jego pismach paralelnie do wyrażenia „zbawić”, co mogłoby wskazywać na to, że jedynie do-

browolne poddanie się niewoli dla sprawy zbawienia może przynieść człowiekowi prawdziwą wolność. 

Nie bez znaczenia pozostaje tu także skala przedsięwzięcia: Paweł staje się „niewolnikiem wszystkich, by 

tym liczniejsi byli ci, których pozyska”. W tym kontekście współczesna misyjność Kościoła może być 

postrzegana jako właściwe realizowanie Jego powołania „w wolności dzieci Bożych”. 

Komentarz do Ewangelii  

W tekście dzisiejszej ewangelii teściowa Piotra zostaje określona dosłownie jako (gr.) pyessousa, czyli 

płonąca. W momencie jej uzdrawiania Jezus nie wypowiada żadnej modlitwy, co wskazuje na to, że 

cudu dokonuje On bezpośrednio swoją mocą. W tradycji Kościoła scena ta interpretowana była na 

zasadzie pewnej dychotomii: tak jak woda gasi ogień, tak i Jezus (woda żywa) uzdrawia człowieka przez 

obmywający z grzechu chrzest. 

Uzdrowiona z gorączki teściowa Piotra natychmiast rozpoczyna posługiwać Jezusowi i Jego uczniom, co 

stanowi znak wyniesienia jej do nowej godności, która podobna jest do godności anielskiej (istotą 

istnienia tych czystych duchów jest bowiem służba Bogu i człowiekowi). 

Zakaz mówienia, którym w dalszej części perykopy Jezus obejmuje złego ducha może wskazywać na 

pragnienie, aby uczniowie poznawali Jego boską tożsamość raczej w doświadczeniu drogi, aniżeli na 

podstawie jednorazowych cudownych wydarzeń. 

Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipca kleryk IV roku WMSD 

http://bractwoslowa.pl/


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

February 14, 2021 

 

Saturday, February 13 

4:00 Sue Santucci 

 

Sunday, February 14 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Anna Santucci 

12:00 pm Maryla Dusza 

 

 

Wednesday, February 17 

6:00 pm Anna Santucci 

7:30 pm Katarzyna Torres 

 

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 

February 13 & 14 

Ash Wednesday  

February 17, 2021 

7:30 AM Mass in English 

6:00 PM Mass in English  

7:00 PM Mass in Polish  

 Sroda Popielcowa 

17 luty, 2021 

7:30 am w j. angielskim 

6:00 pm w j. angielskim  

7:00 pm w j. polskim  

TODAY’S READINGS 

First Reading — Job finds life on earth to be 

drudgery; he is filled with restlessness (Job 

7:1-4, 6-7). 

Psalm — Praise the Lord, who heals the bro-

kenhearted (Psalm 147). 

Second Reading — Woe to me if I do not 

preach the gospel. I have become all 

things to all, to save at least some (1 Corin-

thians 9:16-19, 22-23). 

Gospel — Jesus cured many who were sick 

with various diseases (Mark 1:29-39). 

 
The English translation of the Psalm Responses from the Lection-

ary for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on Eng-

lish in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 



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 31, 2021 .... $ 3939.00 
 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK 

YOU FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. 

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 



 
 
 
 
 
 

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. 

Ogłoszenia parafialne 

Od 15 lutego zapraszamy na 30 dniowe przygotowanie do za-

wierzenia Świętemu Józefowi. Zawierzenie rozpoczniemy w po-

niedziałek, 15 lutego o godzinie 7:00 pm po czym będziemy kon-

tynuować spotkania w każdy piątek o godzinie 7:00 pm. Więcej 

informacji można uzyskać na stronie internetowej naszej parafii, 

na parafialnym Facebook-u i w biuletynie.  

17 lutego przypada Środa Popielcowa, którą rozpoczniemy okres 

Wielkiego Postu. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźli-

wość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu 

dnia, w tym tylko jeden – do syta). Msza Święta w języku polskim z 

posypaniem głów popiołem zostanie odprawiona o godzinie 

7:00 pm.   

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Doroczną Kwestę Katolicką może 

zabrać ze sobą kopertę przeznaczona na ten cel. Koperty wyło-

żone są przy wejściu jak również przy bocznych wyjściach z ko-

ścioła. Koperty z deklaracją będzie można zwrócić 6 i 7 lutego 

podczas Mszy Świętych lub też podczas kolejnego weekendu 13 i 

14 lutego.  

  

Parish announcements 

This year Ash Wednesday is on February 17. Ash Wednesday 

marks the beginning of the Season of Lent. It is obligatory day of 

universal fast and abstinence. Traditionally, fasting on Ash 

Wednesday consists of eating only one meal, with the possibility 

of two smaller snacks that do not add up to a single full meal. 

Abstinence (from meat) is obligatory for all who have reached 

their 14th year.  

If you wish to support this year’s Annual Catholic Appeal collec-

tion please take one of the envelopes that are located at the 

entrance and by side exits of our church. We are kindly asking 

that you return those envelopes by placing them in designated 

collection boxes located by the side exits during Masses on Feb-

ruary 6 and 7 or on February 13 and 14. 
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