
      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 22 – The Chair of Saint Peter the Apostle;  

7:30 am - For all Parishioners.  

7:00 pm † Aleksandra Krawiec. 

               † Władysława Bobek. 

Tuesday, February 23 - St. Polycarp, Bishop and Martyr;  

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

7:00 pm † Kazimierz Kochanek- w miesiąc po śmierci.  

               †  Zygmunt Banaś. 

Wednesday, February 24 -  

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

Thursday, February 25 –  

7:30 am † Patrycja Corcoran. 

Friday, February 26 – Abstinence; 

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

7:00 pm † Władysław Kulikowski. 

Saturday, February 27 – St. Gregory of Narek;  

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

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

Sunday, February 28 – Second Sunday of Lent; Penitential  

                 Rite for Candidates for Full Communion;   

9:00 am - O Boże błogosławieństwo w dniu 12 urodzin  

                  córki Kariny Zielińskiej. 

               - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Michała    

                  Florczykowskiego z okazji 13 urodzin. 

              † Maria, Mieczysław Bandur.        

              † Jan Franczyk. 

              † Janina Kuligowska. 

              † Henryk Grudziński- w 10 rocznicę śmierci. 

              † Jan Bartosz- w rocznicę śmierci. 

              † Wiesław Kwaśny. 

              † Jan Targosz- w 2 rocznicę śmierci.  

              † Marta i Włsdysław Sabor. 

              † Jan i Zofia Styrna. 

              † Leszek Styrna. 

10:30 am † George Kastory   

12:00 pm † O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie Zofii. 

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: 1 Pt 5:1-4; Ps 23:1-3a, 4-6;  

                  Mt 16:13-19 

Tuesday: Is 55:10-11; Ps 34:4-7, 16-19;  

                  Mt 6:7-15 

Wednesday: Jon 3:1-10; Ps 51:3-4, 12-13,  

                 18-19; Lk 11:29-32 

Thursday: Est C:12, 14-16, 23-25; Ps 138:1-3,  

                 7c-8; Mt 7:7-12 

Friday: Ez 18:21-28; Ps 130:1-8; Mt 5:20-26 

Saturday: Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 7-8;  

                   Mt 5:43-48 

Sunday: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps 

116:10, 15-19; Rom 8:31b-34;  

                  Mk 9:2-10 

REPENT AND BELIEVE  

IN THE GOSPEL 
 Lent is the time of year we devote to 

scrutinizing our lives in the light of our bap-

tism into the death and resurrection of Je-

sus. Today’s readings are a nice shorthand 

catechism of what our baptized lives 

mean. As Noah passed through the waters 

of the flood to a covenant with God, so did 

we enter into a covenant, a promised rela-

tionship with God through our baptism. 

 Peter’s letter gives an explicit explana-

tion of what our baptism means: it is an ap-

peal we make to God for a clear con-

science. How do we obtain this clear con-

science? The words proclaimed by Jesus 

immediately following his temptation show 

us the way: “Repent, and believe in the 

gospel” (Mark 1:15). It might be a good 

spiritual exercise to keep these readings 

before us throughout the entire season of 

Lent, a means to help us return to a life 

lived by our baptismal promises. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

First Sunday of Lent 

February 21, 2021 
Your ways, O LORD, make known to me; 

 teach me your paths. 
— Psalm 25:4 



 
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane 

 przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o zawarciu pierwszego przymierza między Bogiem a człowiekiem. 

Po opadnięciu wód potopu Noe wraz z rodziną i zwierzętami opuścił arkę, zbudował ołtarz i złożył Bogu 

ofiarę. Wówczas Bóg postanowił, że już nigdy więcej nie będzie złorzeczył ziemi. To też stało się treścią 

przymierza między Bogiem a Noem, które od jego imienia nazywamy noachickim. Dotyczyło ono jednak 

całej ludzkości, a właściwie całej ziemi, nie tylko samego Noego. Kolejne przymierza, np. z Abrahamem czy 

Mojżeszem, będą miały znacznie już węższy zakres. W tym pierwszym przymierzu widzimy niejako zapowiedź 

ostatniego przymierza – przymierza, w którym Bóg ofiarował swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrys-

tusa, dla naszego zbawienia, dla zbawienia całej ludzkości, wszystkich tych, którzy to zbawienie zechcą 

przyjąć. Widzimy tu pewne ramy: powszechne przymierze Boga z ludzkością znajdujemy bowiem na początku 

Starego Testamentu i na końcu Ewangelii, które są sercem Nowego Testamentu. To „obramowanie” pokazuje 

nam, że Bóg od samego początku pragnął dobra swojego najdoskonalszego stworzenia, jakim jest człowiek, i 

od samego początku realizował swój zbawczy plan. 

Znakiem przymierza, które Bóg zawiera przez Noego z całą ludzkością i każdą istotą żywą, jest „łuk na 

obłokach”, słusznie utożsamiany z tęczą. To piękne zjawisko naturalne, utożsamiane dziś często niestety z ant-

ywartościami, pojawia się, gdy po deszczu czy burzy zaświeci słońce. Dla ludzi ma być znakiem, że Bóg już 

nigdy nie zniszczy ziemi, dla Boga natomiast ma być „przypomnieniem” tego przymierza i tej obietnicy. 

Człowiek bowiem będzie ciągle upadał i wystawiał Boga na próbę, będzie łamał wszelkie przymierza 

zawarte z Bogiem. On jednak pozostanie wierny obietnicom danym człowiekowi, gdyż łatwiej Mu pow-

strzymać gniew, niż miłosierdzie.  

Komentarz do drugiego czytania  

Dzisiejsze drugie czytanie to ostatni z trzech hymnów pasyjnych zamieszczonych w Pierwszym Liście św. Piotra, 

obok 1,18-21 i 2,21-25. Tekst ten jest wyznaniem wiary pierwotnego Kościoła w zmartwychwstanie Chrystusa, 

choć treść jego zasadniczo wskazuje na śmierć Jezusa, przez którą Syn prowadzi nas do Ojca. W 20 wprost 

wiąże ten hymn z poprzednimi dzisiejszymi tekstami liturgii słowa. Wskazuje on na Bożą cierpliwość, która 

pozwoliła Noemu wybudować arkę, w której miał się schronić wraz z całą rodziną – łącznie było to osiem 

osób (por. Rdz 6,18). Uratowanie „przez wodę” należy rozumieć w kontekście kolejnego wersetu, który mówi o 

chrzcie. Chrzest ma moc zbawczą dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Wody potopu stają się tu niejako 

typem wody chrztu, który ratuje duszę człowieka przez obmycie z grzechu pierworodnego. Chrzest jest także 

zanurzeniem w śmierć Jezusa, a jednocześnie udziałem w Jego zmartwychwstaniu. Można tu zatem porówn-

ać na zasadzie analogii ocalenie Noego i jego rodziny podczas potopu oraz ocalenie chrześcijan przez 

chrzest. Jezus Chrystus przez swe posłuszeństwo woli Ojca zostanie wywyższony i zasiądzie po Jego prawicy, 

co ma obudzić w chrześcijanach nadzieję na uczestnictwo z Chrystusem w Jego chwale.  

Komentarz do Ewangelii  

Jezus, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela i przed podjęciem publicznej działalności, udaje się na pustynię, aby 

tam modlić się i pościć przez czterdzieści dni. W ten sposób, obcując jedynie z Ojcem, przygotowuje się do 

tego, by spełnić jak najlepiej misję, którą od Niego otrzymał. Wiemy dobrze, że podczas tego postu szatan 

próbował swoich sił, chcąc złamać Syna Bożego, jednak poniósł klęskę. Marek w swym opisie 40-dniowego 

postu Jezusa zwraca jednak uwagę na pewien istotny szczegół. Pisze bowiem, że Jezus był na pustyni „ze 

zwierzętami”. Chodzi tu zapewne o dzikie zwierzęta zamieszkujące pustynię. Jezus swoim pojawieniem się, 

przyjęciem misji zbawczej, przywraca równowagę w świecie przyrody i w jego relacji z człowiekiem. Ta pier-

wotna harmonia została zaburzona już w raju przez grzech pierworodny. Jak ważne jest życie człowieka w 

zgodzie z naturą pokazał również Bóg, każąc Noemu zabrać na arkę po parze z każdego gatunku zwierząt, 

aby mogły na nowo zapełnić odnowioną przez potop ziemię. Ewangelista wzmiankuje także, że podczas te-

go pobytu na pustyni Jezusowi usługiwali aniołowie. Fakt ten nie powinien nas dziwić, gdyż wynika to natural-

nie z pochodzenia Jezusa. Ponadto, w takich okolicznościach przyrody, jakie stanowiła pustynia, istniało małe 

prawdopodobieństwo pojawienia się jakichkolwiek świadków i wyjścia na jaw sekretu mesjańskiego. 

Po czterdziestu dniach postu Jezus wrócił do Galilei. Było to już po uwięzieniu Jana Chrzciciela. Jezus jakby 

automatycznie podejmuje jego działania, czyli zaczyna wzywać do nawrócenia ze względu na zbliżające się 

królestwo Boże; Jan bowiem wcześniej udzielał tzw. chrztu nawrócenia. Jezus wskazuje od razu dalszą drogę 

po nawróceniu: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (1,15). 
Komentarze zostały przygotowane przez dr Joannę Jaromin 

http://bractwoslowa.pl/


 

 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

February 28, 2021 

 

Saturday, February 27 

4:00 Karen Pabich 

 

Sunday, February 28 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Piotr Psuja 

 

 

 

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 27 & 28 

TODAY’S READINGS 

First Reading — I will set my bow in the 

clouds to serve as a sign of the covenant 

between me and the earth               

(Genesis 9:8-15). 

Psalm — Your ways, O Lord, are love and 

truth to those who keep your covenant 

(Psalm 25). 

Second Reading — The water of the flood 

prefigured baptism, which saves you now 

(1 Peter 3:18-22). 

Gospel — Jesus was tempted by Satan, 

and the angels ministered to him         

(Mark 1:12-15) 

 
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 February 14, 2021 .... $ 4332.00 
 

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 

W poniedziałek, 15 lutego rozpoczęliśmy przygotowanie do zawierzenia 

Świętemu Józefowi. Spotkania wprowadzające do zawierzenia będziemy 

kontynuować w każdy piątek o godzinie 7:00 pm. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie internetowej naszej parafii, na parafialnym Facebook-u i w 

biuletynie.  

Wielki Post powinien być czasem modlitwy, postu i jałmużny abyśmy mogli 

prawdziwie się nawrócić. Pokuta powinna polegać na umartwianiu ciała i 

żarliwej modlitwie oraz na czynach chrześcijańskiej miłości: jałmużnie, 

przebaczeniu i pojednaniu. Praktyki te powinny pomóc nam w odpowiednim 

przygotowaniu do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez odnowienie w 

nas postawy chrzcielnej, czyli odwrócenie się od zła i zwrócenie się całym 

sercem ku Bogu. Katolicy, którzy ukończyli 14 rok życia zobligowani są do 

powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w każdy piątek 

Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, aby w pełni 

wykorzystać nadchodzący okres Wielkiego Postu.  

Aby sumiennie i godnie przygotować się na radosne świętowanie 

Zmartwychwstania Pańskiego zachęcamy naszych parafian oraz gości do 

uczestnictwa w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale będą 

odprawiane w każdą niedzielę po Mszy Św. o godzinie 12:00 pm. Natomiast 

Droga Krzyżowa będzie sprawowana w każdy piątek o godzinie 6:30 pm.   

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne, które w tym roku 

odbędą się w niedzielę 21 lutego, poniedziałek, 22 lutego i wtorek, 23 lutego. 

Poprowadzi je Ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin z Amerykańskiej 

Częstochowy.  

Parafialna spowiedź wielkopostna będzie miała miejsce we wtorek, 23 lutego 

w godzinach od 5:30 pm do 7:00 pm.  

Parish announcements 

To ensure diligent and dignified preparation for the joyful celebration of our 

Lord's Resurrection, we invite our parishioners and guests to participate in the 

Stations of the Cross every Friday at 5:00 pm. Stations of the Cross in Polish will 

be held every Friday at 6:30 pm.  

Throughout the entire Season of Lent the rule of abstinence from meat on Fri-

days is binding upon Catholics aged 14 and onwards. During this time, we are 

also called to seek the Lord in prayer by reading Sacred Scripture; we serve by 

giving alms; and we practice self-control through fasting. We are called not 

only to abstain from luxuries during Lent, but to a true inner conversion of heart 

as we seek to follow Christ’s will more faithfully. We recall the waters of bap-

tism in which we were also baptized into Christ’s death, died to sin and evil, 

and began new life in Christ.   
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