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Monday, April 12 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, April 13 - St. Martin I, Pope and Martyr 

7:30 am – God’s blessing and good health upon Jadwiga 
Wednesday, April 14 

7:30 am † Mary Therese Schaefer 

Thursday, April 15 -  

7:30 am – For conversion and healing for Peter. God’s  

                  blessing upon him. 

Friday, April 16 –  

7:30 am – God’s blessing, gifts of the Holy Spirit and interces-

sion of Our Lady of Czestochowa for Father Marek 

Kreis on his birthday. 

7:00 pm † Jan Fudała 

Saturday, April 17 

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

4:00 pm – Thanksgiving on the 50th anniversary of wedding 

                 of Irena and Kazimierz. God’s blessing upon them  

                 and graces through the intercession of the  

                 Blessed Virgin. 

Sunday, April 18 – Third Sunday of Easter 

9:00 am – O zdrowie, potrzebne łaski i Boże  

                 stwo dla Krzysztofa z okazji urodzin 

               - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  

                 Stanisławy w dniu 70 urodzin. 

               † Czesław Kacprzyński        

               † Stefania i Julian Klimek- o szczęście wieczne 

               † Jan Bator- w 2 rocznicę śmierci 

               † Henryk Bator- w 27 rocznicę śmierci oraz za  

                  wszystkich zmarłych z rodziny Bator 

10:30 am – God’s blessing and gifts of the Holy Spirit upon    

                    Mark on 9th anniversary of his Baptism 

                 – God’s blessing and gifts of the Holy Spirit upon  

                    Madison Rose on her birthday 

                 † Bienvenido Arquiza 

12:00 pm † Katarzyna Węgrzyniak- za duszę Mamy w 21  

                    rocznicę śmierci od córki Marii Leśny.  

Please Pray For 

The Sick 

 

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:  Acts 4:23-31; Ps 2:1-3, 4-9; Jn 3:1-8 

Tuesday: Acts 4:32-37; Ps 93:1-2, 5;  

                  Jn 3:7b-15 

Wednesday: Acts 5:17-26; Ps 34:2-9;  

                  Jn 3:16-21 

Thursday: Acts 5:27-33; Ps 34:2, 9, 17-20;  

                  Jn 3:31-36 

Friday: Acts 5:34-42; Ps 27:1, 4, 13-14;  

                  Jn 6:1-15 

Saturday: Acts 6:1-7; Ps 33:1-2, 4-5, 18-19;  

 Jn 6:16-21 

Sunday: Acts 3:13-15, 17-19; Ps 4:2, 4, 7-9;  

 1 Jn 2:1-5a; Lk 24:35-48 

DOUBT 

 The desire to be able to prove the exist-

ence of a divinity has troubled humanity 

since human consciousness first became 

aware of the divine. To this very day we are 

fond of saying that any number of things—

from sunsets to hot fudge sundaes—are 

“proof that there is a God.” We get so 

caught up in the story of “doubting Thomas” 

that we fail to notice that today’s Gospel 

gives us John’s account of Pentecost, the be-

stowing of the Holy Spirit upon the disciples 

following the Resurrection. Thomas, evidently, 

missed out not only on seeing the Risen Christ, 

but receiving the Holy Spirit as well. This is not 

to be taken lightly and, perhaps, makes 

Thomas’ disbelief a bit easier to compre-

hend. It also makes his professing that Jesus is 

his Lord and God—the only time the New Tes-

tament explicitly refers to Jesus Christ as 

“God”—more remarkable. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

FEAST OF FAITH 

The Psalms in the Liturgy 

 The book of Psalms is a prayer book, 

hymnal, and anthology of verse all rolled 

into one. It contains one hundred fifty an-

cient songs—poem-prayers that express 

the joys and sorrows of the Hebrew people 

and their longing for God. The psalms are 

incredibly varied in tone. Some are solemn 

anthems of praise that once accompanied 

processions of great multitudes to the tem-

ple; others record the lonely cries of a faith-

ful soul who feels abandoned by God. 

 This ancient prayer book of the He-

brew people is our principal prayer book as 

well. The psalms are everywhere in the litur-

gy—in the antiphons and acclamations of 

the Mass, and most particularly in the re-

sponsorial psalm that follows the first read-

ing. The psalm that is sung at Mass usually 

echoes the themes of the first reading, and 

sometimes even comments on it. On this 

Second Sunday of Easter, we listen to the 

account from Acts describing the commu-

nal life in the early Church, and then the 

psalm comes to remind us: “Give thanks to 

the Lord for he is good, his love is everlast-

ing” (Psalm 118:1). In their wonderful varie-

ty, the psalms teach us how to pray. 

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

TODAY’S READINGS 

First Reading — With great power the apostles 

bore witness to the resurrection of the Lord Jesus 

(Acts 4:32-35). 

Psalm — Give thanks to the Lord for he is good, 

his love is everlasting (Psalm 118). 

Second Reading — The victory that conquers 

the world is our faith (1 John 5:1-6). 

Gospel — Blessed are those who have not seen 

and have believed (John 20:19-31). 

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. 

CHRIST IS HERE 

 Christ departed from our sight that we might 

return to our heart, and there find him. For he 

departed, and behold, he is here. 

—St. Augustine 

A CHEERFUL GIVER 

 A cheerful giver does not count the cost of 

what he gives. His heart is set on pleasing and 

cheering the one to whom the gift is given. 

—St. Julian 



 
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Dzisiejsza niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia ustanowionym zgodnie z życzeniem Jezusa, który objawił 

się św. Siostrze Faustynie. Przyjęcie orędzia Bożego miłosierdzia ma doprowadzić do odtworzenia jedności, 

jaka istniała w Kościele na początku. Wynikała ona z doświadczenia wielkiej miłości Boga, jaką żyli Apostoło-

wie i pierwsi uczniowie. Wspominali oni mękę Pańską oraz miłosierdzie, jakie im Pan okazał po swoim zmar-

twychwstaniu. To wszystko tworzyło nową rodzinę Bożą złączoną więzami silniejszymi niż więzy krwi. Była to 

wspólnota jednego Ducha będącego czystą miłością Ojca Niebieskiego i Syna Bożego. Przyjęcie miłosierdzia 

od Boga skłaniało wszystkich, by się nim dzielić wśród braci i sióstr. Poziom wiary był tak wielki, że przezwycię-

żył naturalne pragnienie posiadania i lęki egzystencjonalne. Młody Kościół widział, że im więcej rozda ubo-

gim, tym bardziej będzie bogaty duchem. W ten sposób chrześcijanie rozpoczęli opiekę nad cierpiącymi nie-

dostatek, która trwa do dziś. Odrzucenie Bożego Ducha w dzisiejszych czasach będzie prowadzić do podzia-

łów i wyzysku człowieka. Będzie istniał bezwzględny świat bez miłosierdzia. Dlatego powinniśmy tak jak pierwsi 

Apostołowie głosić z wielką mocą prawdę, że Jezus żyje! 

Komentarz do drugiego czytania 

Naszą siłą jest nasza wiara. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Te-

go, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci 

Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na speł-

nianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 

świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, 

kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. 

Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. 

Drugie pytanie jest sprawdzianem stanu naszej wiary w Syna Bożego. Warto dziś uświadomić sobie, o czym 

najwięcej myślimy? Kogo najbardziej kochamy? Odpowiedzi te ujawnią stan naszej duszy. Może się okazać, 

że Jezus wcale nie jest dla nas najważniejszy. Prawdą może być, że ktoś bardziej wierzy w wirusa niż w Boga i 

dlatego rezygnuje z przyjścia do kościoła na Mszą świętą. Wystarcza mu wirtualna obecność poprzez transmi-

sję telewizyjną lub radiową. Przykazania Boże są niezmienne: Pamiętaj abyś dzień święty święcił. To nie Bóg 

ma się dostosować do nas, ale my do Jego woli. Nie przyjmując komunii świętej przynajmniej raz w tygodniu, 

brutalnie odrzucamy Jego miłość i ponosimy wielkie straty duchowe. Zastanówmy się nad tym, jaka jest nasza 

wiara, czy wszystko w naszym życiu jej jest podporządkowane. 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza niedziela jest, jak ją określił sam Jezus, Świętem Bożego Miłosierdzia. Jest to pierwsza niedziela po 

Zmartwychwstaniu. Ewangelia z tego dnia pięknie ukazuje duchowe znaczenie tej uroczystości. Jest to ten 

ósmy dzień, kiedy Jezus Miłosierny przyszedł do św. Tomasza, aby On poznał i doświadczył tego, jak wielki jest 

Pan w swoim przebaczeniu. Można powiedzieć, że Odkupiciel przyszedł specjalnie właśnie do tego spóźnial-

skiego Apostoła, który wciąż nie wierzył, że On żyje. Niewiara i lękliwość uczniów symbolizują zamknięte drzwi. 

Jednak to Bogu nie przeszkadza. Pokonuje wszystkie obawy, lęki i przychodzi, abyśmy my przyszli do Niego. 

Chce, byśmy w tym czasie wielkanocnej radości dotknęli Jego ran i przyjęli łaskę, która z nich wypływa. 

Szczególnie jest udzielana w tym dniu poprzez sakrament Pokuty i Eucharystii. Zbawiciel powiedział, że kto te-

go dnia przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, uzyska odpuszczenie win i kar za grzechy. Przez ten dar Bóg 

nas, grzeszników, w jednym momencie, jednego dnia chce przemienić w świętych. Ktoś może się uśmiechnąć 

i pomyśleć, czy to możliwe. Tak. Tym największym darem, za którym kryje się pokój i szczęście, jest Boże prze-

baczenie. Bóg w swojej wszechmocy może uczynić wszystko. Dzisiejsza Ewangelia jest tego najlepszym dowo-

dem. To może być historia nie tylko Tomasza, lecz każdego z nas. Słowo Didymos oznacza bliźniaka. Jesteśmy 

w jakimś sensie przez opór względem łaski Bożej spokrewnieni z Tomaszem. Lecz uwierzmy, że Boże miłosier-

dzie zwycięża! Przyjrzyjmy się obrazowi Jezu, ufam Tobie. To właśnie jest ten Jezus z Wieczernika, który idzie do 

Apostoła. Lecz w tym wizerunku Jezus chce zdążyć przyjść do wszystkich złamanych na duchu i wątpiących, 

aby tchnąć w nich nadzieję. Mówi do nich: uwierz we Mnie, a Ja zabiorę twój grzech. Poświęćmy dzisiaj 

przed obrazem Jezusa Miłosiernego chociaż pięć minut i wyznajmy wiarę w Niego, w Jego miłosierdzie oraz w 

to, że On może zmienić nasze życie na lepsze. 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Michała Dłutowskiego 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

April 18, 2021 

 

Saturday, April 17 

4:00 Sue Santucci 

 

Sunday, April 18 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Anna Santucci 

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 

April 17 & 18 

                                                          Serdecznie dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za ich niestrudzoną pomoc przy 

                                                             otwarciu naszego kościoła. Wyrażamy również ogromną wdzięczność tym osobom,  

                                                                     które pomagają sprzątać nasz kościół i tym które pięknie go dekorują. Słowa  

                                                                           wdzięczności kierujemy również w stronę naszych Lektorów i Ministrantów,  

                                                                       którzy przez swoja posługę upiększają nasza Liturgię. Jesteśmy również  

                                                                        wdzięczni Góralom, którzy zawsze swoją obecnością uświetniają świętowanie  

                                                                               ważnych uroczystości w naszej parafii. Dziękujemy również wszystkim   

                                                                              tym, którzy bezinteresownie, z potrzeby serca poświęcają swój czas i swoje  

                                                                                 talenty dla naszej wspólnoty parafialnej. Jak zawsze w naszych  

                                                                                  modlitwach polecamy Bogu wszystkich darczyńców i dobrodziejów  

                                                                                 parafii Świętej Rozalii. Bóg zapłać za Waszą bezinteresowną pomoc,  

                                                                                       zaangażowanie i poświęcenie na rzecz naszej Parafii.                                                                                                                  

                                                                             Niech dobry Bóg wynagrodzi Wasz trud! 

                                                                            We would like to thank all volunteers for their tireless assistance in opening  

                                                                         our church. We also express our great gratitude to those who help to clean our     

                                                                 church and  those who beautifully decorate it. We send words of gratitude to our 

                                                                 Lectors and Altar Servers, who, through their ministry and service, beautify  

                                                                              our Liturgy. We are grateful to the Highlanders, who through their presence  

                                                                 enrich celebrations of feasts in our parish. We also thank all those who  

                                                                  selflessly, out of the need of their heart, devote their time and their talents to our  

                                                               parish community. As always ,in our prayers, we remember all the donors and 

                                                              benefactors of Saint Rosalie parish. May Good God gives you a hundred-fold  

                                                                  for your selfless help, commitment and dedication to our Parish. 

                                                                 God bless you!!! 



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 March 28, 2021 ...... $ 5357.00 

Easter flowers………….…….. $ 1919.00 

Sunday April 4, 2021……..….$ 2150.00 

Easter Offerings …..…...……$ 17097.00 

Building Fund……………….…$ 1620.00 

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. 

      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  

Pastoral Staff 

Fr. Marcin Mikulski, OSPPE             Pastor 

Fr. Tomasz Wilk, OSPPE               Associate Pastor 

Piotr Wojtasik                   Business Manager                  

Katarzyna Torres                                  Parish Secretary 

Lidia Kesik                                                Administrative Assistant 

Wojciech Kulikowski                               Church Maintenance  

Mary Lou Marcin                Music Director 

Tomasz Wojtarowicz                        Polish Music Director 

Office Hours: 

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

Friday         4:00 pm - 7:00 pm 

Saturday  9:00 am - 1:30 pm 

Ogłoszenia parafialne 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za ich niestrudzoną pomoc przy 

otwarciu naszego kościoła. Wyrażamy również ogromną wdzięczność tym osobom, 

które pomagają sprzątać nasz kościół i tym które pięknie go dekorują, w szczególności 

wszystkim tym którzy w trakcie okresu przedświątecznego znalazły czas, aby pomoc 

naszej parafii. Bóg zapłać za Waszą bezinteresowną pomoc, zaangażowanie i poświę-

cenie na rzecz naszej Parafii. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy bezinteresownie, 

z potrzeby serca poświęcają swój czas i swoje talenty dla naszej wspólnoty parafialnej. 

Jak zawsze w naszych modlitwach polecamy Bogu wszystkich darczyńców i dobro-

dziejów parafii Świętej Rozalii.  

Składamy również serdeczne podziękowania za ofiary jakie nasi parafianie oraz goście 

złożyli na tace w okresie Świąt Wielkanocnych. Suma $17097.00 w ogromnej mierze 

wspomoże budżet naszej parafii.  

Ojcowie Paulini oraz katechiści Drogi Neokatechumenalnej zapraszają na katechezy w 

języku polskim dla dorosłych i młodzieży w każdy poniedziałek i czwartek w Conrad 

Hall o godzinie 7:30 wieczorem.   

Parish announcment 

We would like to thank all volunteers for their tireless assistance in opening our church. 

We also express our great gratitude to those who help clean our church and those 

who beautifully decorate it, especially all those who during busy time before Easter 

were able to help in our parish. God bless you for your selfless help, commitment and 

dedication to our Parish.  

We also offer our heartfelt thanks for the offerings our parishioners and guests have 

made during the Easter Season. Easter collection of $17097.00 will greatly support the 

budget of our parish. Pauline Fathers assure all the benefactors and donors of our par-

ish of their prayers. 
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