
      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 

Richard Dusza 

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 15 - Presidents’ Day;  

7:30 am - For all Parishioners

7:00 pm - o zbawienie wieczne dla Józefa Kalinowskiego i zmarlych z rodziny  

Tuesday, February 16 -  

7:30 am - God’s blessings upon Sofia on her birthday.  

Wednesday, February 17 - Ash Wednesday; Fast and Abstinence; Almsgiving; 

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

6:00 pm – 

7:00 pm – O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla Zofii i jej 

     rodziny. 

Thursday, February 18 – Thursday after Ash Wednesday; 

7:30 am † Władysław Kulikowski. 

Friday, February 19 – Friday after Ash Wednesday; Abstinence; 

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

7:00 pm † Elżbieta Kuberek- w 1 rocznicę śmierci, o radość 

wieczną. Saturday, February 20 – Saturday after Ash Wednesday;  

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

4:00 pm - God’s blessings upon Zofia and her family.  

Sunday, February 21 – First Sunday of Lent;   

9:00 am – Dziękczynno- błagalna z okazji 60 urodzin Urszuli.  

 † Elżbieta Kuberek- w 1 rocznicę śmierci, o radość wieczną. 

 † Anna Średniawa- w 4 rocznicę śmierci. 

 † Marian Bednarski- 56 lat po śmierci- o radość wieczną. 

 † Ewa Mrozek- 12 lat po śmierci, o spokój duszy.  

 † Janina Kuligowska. 

 † Irena Garnier – w 30 dni po śmierci. 

10:30 am † Vincenzo & Filomena Santucci- from Anna and family. 

 † Michael Santucci. 

     † Ruth Kohlin.   

12:00 pm † Eugeniusz Marculis. 

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 

Please Pray For Those 

Serving In The Military 



READINGS FOR THE WEEK 

 

Monday: Gn 4:1-15, 25; Ps 50:1, 8, 16bc-17,  

                  20-21; Mk 8:11-13 

Tuesday: Gn 6:5-8; 7:1-5, 10; Ps 29:1a, 2,  

                  3ac-4, 3b, 9c-10; Mk 8:14-21 
Wednesday: Jl 2:12-18; Ps 51:3-6ab, 12-14,  
                  17; 2 Cor 5:20 - 6:2; Mt 6:1-6, 16-18 
Thursday: Dt 30:15-20; Ps 1:1-4, 6; Lk 9:22-25 
Friday: Is 58:1-9a; Ps 51:3-6ab, 18-19;  
                  Mt 9:14-15 
Saturday: Is 58:9b-14; Ps 86:1-6; Lk 5:27-32 

Sunday: Gn 9:8-15; Ps 25:4-9; 1 Pt 3:18-22;  

 Mk 1:12-15 

 

JESUS’ WAY 
 Today’s readings present a contrast be-

tween “Jesus’ way” and the “old way.” An 

example of the old way is the law given to 

Moses and Aaron about leprosy: the leper 

was unclean and cast out of the communi-

ty. Jesus’ way is the opposite: the leper is 

reached out to, touched, and finally cured. 

 Nor ought we think of the “old way” as 

restricted to the days of Moses and Aaron, 

or even to the “old” testament. The differ-

ence between the old way and Jesus’ way 

arises in own lives. We still choose, every 

day, to live in our old way or in Jesus’ way. 

 Jesus dared to touch a leper, disregard-

ing the old way. The leper then was 

changed forever. He felt a calling. He 

couldn’t keep himself from proclaiming 

that he had been touched by Jesus (even 

though Jesus told him not to!). Once Jesus 

touches us, we are called to proclaim his 

way. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

Sixth Sunday in Ordinary Time 

February 14, 2021 
Whether you eat or drink,  

or whatever you do, 

do everything for the glory of God. 

— 1 Corinthians 10:31 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane 

 przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Trąd, który jest ciężką chorobą, opisany w pierwszym wersecie czytania, bardzo ściśle wiązał się dla 

starożytnych Izraelitów z tym, co dziś nazwalibyśmy życiem grzesznym. Pokazuje to historia Miriam – siostry 

Mojżesza, która popełniła grzech, szemrząc przeciw Mojżeszowi w czasie wędrówki przez pustynię. 

Upomnieniem za ten występek była właśnie trwająca siedem dni choroba skóry. 

Choroba jest zatem skutkiem złego postępowania i właśnie dlatego człowiek dotknięty chorobą nie 

idzie po pomoc lekarza, ale do kapłana. Tutaj widać kolejne powiązanie, a mianowicie powiązanie 

grzechu indywidualnego z jego wpływem na całą wspólnotę. Kapłani bowiem wysyłali takiego grzeszni-

ka poza obóz na cały czas trwania choroby właśnie z troski o świętość społeczności, za którą byli od-

powiedzialni. 

Ludzie odbywający taką pokutę musieli zachować odpowiedni wygląd – „włosy w nieładzie, brodę 

zasłoniętą”, a także ubiór, czyli „rozerwane szaty”. Często żyli wśród grobowców i lamentowali nad sobą 

tak, jakby sami byli umierający. To wszystko pokazuje dobitnie, że stoją na progu śmierci i to nie ze 

względu na swoją chorobę, lecz dlatego, że wystąpili przeciwko Bogu – jedynemu dawcy życia i odrzu-

cili Go swoim postępowaniem. Warto więc pamiętać, że skutki grzechu dotykają wielu sfer życia. Nie ty-

lko relacji z Bogiem, ale także społeczności, w której żyjemy, a nawet życia psychicznego i biologiczne-

go.  

Komentarz do drugiego czytania 

Święty Paweł, pisząc do Kościoła w Koryncie, porusza między innymi dwa tematy: kwestię podziałów we 

wspólnocie oraz zgorszenia spowodowanego jedzeniem pokarmów wcześniej ofiarowanych bożkom 

pogańskim. Podejmuje on ponownie te tematy, nie skupiając się jednak na samym problemie, ale 

wychodząc dalej. Daje bowiem rady nie tylko ku temu, aby nie być powodem zgorszenia albo żeby nie 

tworzyć burzących wspólnotę podziałów, lecz wskazuje na Chrystusa jako wzór i daje pozytywny wykład 

– mówi o celu dalszym, jakim jest zbawienie. Zachęta Apostoła polega na tym, żebyśmy troszczyli się o

zbawienie siebie nawzajem, a wtedy nie będziemy powodowali zgorszenia ani podziałów.

Komentarz do Ewangelii 

Historia trędowatego, podobnie jak w pierwszym czytaniu, łączy chorobę ciała z chorobą duszy. Kiedy 

uświadomimy sobie to połączenie, możemy dostrzec głębię słów i czynów Jezusa wobec chorego na 

trąd. Nasz Pan bowiem „zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego <>”. Czytając te 

słowa w kontekście oczyszczenia z grzechu, widzimy, że są one swoistym streszczeniem historii zbawienia, 

gdzie Bóg zdjęty litością nad ludźmi wyciąga do nas swoją rękę z pomocą i dotyka naszej rzeczywistości 

we Wcieleniu i przez swoje Słowo oczyszcza nas z grzechu. To jeszcze dobitniej widać w drugiej części 

dzisiejszej perykopy, ponieważ samo uzdrowienie z trądu w czasach starożytnego Izraela nie pozwalało 

jeszcze na powrót do życia w społeczności, z której przez chorobę było się wykluczonym. Należało 

jeszcze pokazać się kapłanowi, który składał ofiarę dla dopełnienia oczyszczenia przed Bogiem. Dopie-

ro wtedy człowiek mógł powrócić do swoich bliskich. Tego dopełnienia oczekiwał także Jezus od 

mężczyzny, którego uleczył. On jednak nie zrozumiał głębi swego oczyszczenia, ponieważ nie poszedł 

do Świątyni, lecz chciał oddać chwałę Bogu na swój sposób. To pokrzyżowało niejako plany samego 

Pana Jezusa, jednak On znalazł rozwiązanie. Nie mogąc wejść do miasta, wyszedł na pustynię, gdzie 

„ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. Tam, gdzie człowiek swoimi pomysłami i nieposłuszeństwem 

przeszkodził Bogu, tam Bóg znalazł inną drogę dotarcia do człowieka. 

Komentarze zostały przygotowane przez Rafała Mińkowskiego kleryk III roku WMSD 

http://bractwoslowa.pl/


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

February 21, 2021 

Saturday, February 20 

4:00 Jim Mapes 

Sunday, February 21 

9:00 am Danuta Stepkowski 

10:30 am Joe Russo 

12:00 pm Karolina Zelazko 

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 20 & 21 

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 — The leper will dwell apart, 

making an abode outside the camp 

(Leviticus 13:1-2, 44-46). 

Psalm — I turn to you, Lord, in time of trou-

ble, and you fill me with the joy of salvation 

(Psalm 32). 

Second Reading — Do everything for the 

glory of God; be imitators of Christ (1 Corin-

thians 10:31 — 11:1). 

Gospel — The leprosy left him immediately, 

and he was made clean (Mark 1:40-45). 

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 .... $ 5415.00 

Building Fund ……………...…. $ 2406.00 

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 zawierzenia 

Świętemu Józefowi. Zawierzenie rozpoczniemy w poniedziałek, 15 lutego o 

godzinie 7:00 pm po czym będziemy kontynuować 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 wstrzemięźliwość 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.   

Aby sumiennie i godnie przygotować się na radosne świętowanie 

Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy naszych parafian i gości do 

uczestnictwa w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę po Mszy Św. o godzinie 

12:00 pm.  

Wyrażamy ogromną wdzięczność kwiaciarni White Eagle, Pani Edycie i 

Pani Beacie za wieloletnią współpracę, pomoc oraz za donację kwiatów 

dla naszego kościoła. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność!     

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Doroczną Kwestę Katolicką może zabrać ze 

sobą kopertę przeznaczona na ten cel. Koperty wyłożone są przy wejściu 

jak również przy bocznych wyjściach z kościoła. Koperty z 

deklaracją będzie można zwrócić 13 i 14 lutego podczas Mszy Świętych.  

Parish announcements 

This year Ash Wednesday is on February 17. Ash Wednesday marks the be-

ginning of the Season of Lent. It is obligatory day of universal fast and ab-

stinence. 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 collection 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    February 13 and 14. 
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