


Módlmy sie za  

chorych 

Fr. Jerzy Maj 

Richard Dusza 

Stanislaw Jasiuwienas 

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, May 3 - Ss. Philip and James, Apostoles 

7:30 am † Saint Rosalie Society 

7:00 pm – O łaskę uzdrowienia dla koleżanki Haliny Misiury 
Tuesday, May 4  

7:30 am - For all Parishioners  

7:00 pm † Janina Kuligowska 
Wednesday, May 5 

7:30 am † Mary Therese Schaefer 

7:00 pm † Janina Kuligowska 
Thursday, May 6 - National Day of Prayer 

7:30 am † Agnieszka i Ludwik Komperda  

7:00 pm – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bo-

skiej Jasnogórskiej dla Ojca Jerzego Maj z okazji urodzin 

Friday, May 7- First Friday 

7:30 am † John Cisek 

7:00 pm † Maria, Aleksander, Marek, Janusz Zgirski 

Saturday, May 8 – First Saturday 

7:30 am – God’s blessings and gifts of the Holy Spirit upon Irena 

and Stanislaw Sienkiewicz by the intersession of Saint Stani-

slaus, Bishop and Martyr 

4:00 pm † Stefania Danczuk 

Sunday, May 9 – Sixth Sunday of Easter, Mother’s Day 

9:00 am - Za nasze Mamy, o Boże błogosławieństwo i opiekę  

                 Matki Bożej dla tych żyjących oraz o łaskę nieba dla  

                 tych zmarłych 

               - O opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo w  

                 pierwszą rocznicę przyjęcia Komunii Świętej przez  

                 uczniów Polskiej Szkoły imienia Generała  

                 Kazimierza Puławskiego 

               - O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla  

                 Jadwigi 

               - O łaskę cudownego uzdrowienia dla syna 

                 Ryszarda 

               - Prośba do Boga Wszechmogącego i Matki Bożej 

                 o laskę wzroku i zdrowia 

               † Andrzej Czarnota- w rocznicę śmierci 

10:30 am - For our Mothers- God’s blessings and gifts of the Holy  

                   Spirit for those that are alive and the grace of heaven  

                   for those that died.  

                 - May the grace and goodness of God be upon  

                    Firma and Patricia on Mother’s Day 

                 † Nicola & Dominica Santucci; Michael Santucci-  

                    from Anna and family  

† Mary Tranchida- from Robert and Barbara Mrozek 

† Zofia Greger  

12:00 pm † Józef Grochowski 

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 

 

May God protect them and return 

them safely to their families. 

Please Pray For Those  

Serving In The Military 



READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 1 Cor 15:1-8; Ps 19:2-5; Jn 14:6-14  

Tuesday: Acts 14:19-28; Ps 145:10-13ab, 21;  

                  Jn 14:27-31a 

Wednesday: Acts 15:1-6; Ps 122:1-5;  

                  Jn 15:1-8  

Thursday: Acts 15:7-21; Ps 96:1-3, 10;  

                  Jn 15:9-11 

Friday: Acts 15:22-31; Ps 57:8-10, 12;  

                  Jn 15:12-17 

Saturday: Acts 16:1-10; Ps 100:1b-3, 5;  

                  Jn 15:18-21 

Sunday: Acts 10:25-36, 34-35, 44-48; 

                  Ps 98:1-4; 1 Jn 4:7-10 or  

                   1 Jn 4:11-16; Jn 15:9-17 or  

                  Jn 17:11b-19 

FEAST OF FAITH 

The Homily 

 The ambo, or pulpit, is a special place—

it is the place for God’s word. That is why it 

is not used for all the spoken words of the 

Mass, even important words like the col-

lects and the blessing. The ambo is only 

used for the scripture readings, and for the 

homily and the prayer of the faithful. 

 The homily is part of the Liturgy of the 

Word. It flows from the readings we have 

just heard, and helps us to understand the 

way in which God is speaking to us today. 

The homily is not a lecture, a catechism les-

son, or a speech. It is more like an exhorta-

tion; it has an urgency about it, for it calls us 

to find ourselves in the scripture, to live the 

faith we profess, to see our world by the 

light of the Gospel. The homily, in itself a re-

sponse to God’s word, demands a re-

sponse from us. There are many styles of 

preaching and many ways to respond to 

the scriptures. But whether the homily is 

weak or strong, an open ear and an open 

heart can find in it an abundance of spiritu-

al nourishment. 

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

BEARING FRUIT 

 Few of us, even when we meditate on the 

image of the vine and branches, stop to real-

ly think about how God “prunes” us. For some 

there is the danger of thinking that we are al-

ready producing fruit for the kingdom, in 

deed and truth as John says, perhaps raising 

a family, being active in our parish, and so 

on. But even those branches which are bear-

ing fruit, the Gospel tells us, can be pruned to 

produce still more. Today Saul, freshly 

“pruned” by his conversion, arrives in Jerusa-

lem and meets resistance. Since he had been 

persecuting Christians, this was only natural. 

But even after he is accepted and begins to 

bear fruit, he meets further adversity, and his 

letters are filled with many accounts of how 

his trials “pruned” him to produce greater fruit 

for the kingdom. Like him, as long as we re-

main in Christ we will continue to bear fruit 

and, when the will of the Father determines it 

is time to prune us, the strength of the true 

vine must enable us to endure it. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

PARISH ANNOUNCEMENTS  

This week, our second collection is designated to-

wards the Building Fund.  

Next week our second collection will be designated 

towards Catholic Charities.  

Mother’s Day envelopes can be found in the back 

of the church. We kindly ask that you write on the 

envelope name of your living or deceased mother. 

Please return those envelopes prior to Mother’s Day 

either in the collection basket or at the office during 

the week. Pauline Fathers will be praying in those 

intentions during the whole month of May.    

If you shop online on Amazon, we kindly ask that 

you support our parish by choosing on Amazon 

Smile a charity campaign for Saint Rosalie Church in 

Harwood Heights. More information can be found 

on parish website or in our parish office. Thank you 

for your support! 

Fifth Sunday of Easter 

May 2, 2021 

Let us love not in word or speech 

but in deed and truth. 

— 1 John 3:18 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

W czasie pobytu Szawła w Damaszku, który miał miejsce zaraz po jego nawróceniu, najpierw spotkał 

się on z dużym dystansem ze strony chrześcijan, następnie głosił on Ewangelię i ostatecznie musiał 

uciekać do Jerozolimy, ponieważ Żydzi chcieli go zamordować. Kiedy już przybył do Świętego Miasta 

historia z Damaszku jakby się powtarza, co widzimy w dzisiejszym czytaniu. Przyszły Apostoł Narodów 

zostaje przyjęty przez wspólnotę chrześcijan dopiero po interwencji Barnaby, który zwraca uwagę na 

autentyczność powołania Szawła oraz na siłę jego przepowiadania. Widzimy tu mocne połączenie 

tych dwóch aspektów. Przepowiadanie Dobrej Nowiny nie może bowiem być nigdy oderwane od 

wcześniejszego, autentycznego spotkania z Jezusem. Inaczej staje się ono puste i pozbawione mocy 

pochodzącej z nieba, a zaczyna być głoszeniem samego siebie. Każdy chrześcijanin jest zobowiąza-

ny do świadczenia swoim życiem o Chrystusie, dlatego konieczne jest pielęgnowanie żywej relacji z 

Bogiem. Istotne jest także zaufanie Kościołowi, który założył sam Jezus. Bowiem, jak czytamy w Liście 

do Galatów, Paweł z Damaszku przybył do Jerozolimy po to, aby spotkać się Apostołami, a szczegól-

nie ze św. Piotrem. Wszczepienie w Kościół daje bowiem każdemu głoszącemu mandat prawowier-

ności i jego samego prowadzi do zbawienia.  

Komentarz do drugiego czytania 

Święty Jan, podejmując sprawę prawdziwej miłości, przedstawia pewne napięcie pomiędzy słowami 

a czynami. Pokazuje bowiem, że jeżeli czyjaś wiara i miłość kończy się tylko na samych słownych de-

klaracjach, to jego własne serce będzie go oskarżało, wyrzucając pustkę tych deklaracji. Jeżeli zaś 

miłość chrześcijańska wyraża się poprzez czyny i prawdę, wtedy serce pełne jest prawdziwej miłości. 

Czyny bowiem są zawsze autentyczne w przeciwieństwie do samych tylko słów i obietnic. Prawdzi-

wość tej miłości zasadza się w Imieniu Jezusa Chrystusa, w które według Apostoła Jana mamy wie-

rzyć w pierwszej kolejności. Imię oznacza bowiem naturę, istotę osoby je noszącej. Dlatego miłość wy-

rażona czynem jest prawdziwa, bo jest na wzór Miłości, którą jest Bóg i która objawiła się w Osobie 

Syna, w Jego Imieniu, a więc właśnie w Jego przyjściu na świat i oddaniu życia za ludzi, za nas. Skoro 

więc Objawienie Bożej miłości dokonuje się poprzez czyn, to jest to najdoskonalsza forma realizacji 

miłości. Motywacją do chrześcijańskiej miłości nie jest więc tylko uczucie, ale przede wszystkim chęć 

naśladowania Jezusa i wypełniania przykazania, które nam zostawił. To zaś prowadzi nas do życia w 

Bogu.  

Komentarz do Ewangelii  

Trwanie w Jezusie, o którym mówi dziś Ewangelia, jest łaską, ponieważ jest udzieleniem się nam Boga i 

zaproszeniem do relacji. Dobrze jest zrozumieć, czym jest owo trwanie w Nim. Istnieje bowiem pokusa 

zrozumienia trwania jako biernego oczekiwania, utrzymywania niezmiennego stanu swojego życia. 

Jest to szczególnie niebezpieczne obecnie, kiedy widzimy często brak decyzyjności. Szczególnie u 

młodych osób, które rozeznają swoje życiowe powołanie, ale także u starszych, którzy potrzebują 

podjęcia konkretnej decyzji do nawrócenia. Nasze życie duchowe potrzebuje powiem odświeżania, 

regularnego przycinania tego, co stało się jałowe i nie przynosi owocu, a jest tylko przyzwyczajeniem, 

opieszałością, a może czymś, w czym trwamy przez strach przed nieznanym. 

Trwanie w Jezusie jak gałązka w krzewie winnym jest więc relacją dynamiczną. W niej nie ma miejsca 

na bierne oczekiwanie i liczenie na to, że Pan będzie działał za mnie, że mnie nawróci. Taka postawa 

nie przynosi owocu i może doprowadzić do odcięcia, którego skutkiem jest wrzucenie do ognia. Pan 

zaprasza nas dziś do przyjęcia łaski wiary, którą nas obdarował i życia w zgodzie z jej natchnieniami. 

Komentarze zostały przygotowane przez Rafała Mińkowskiego, kleryka III roku WMSD w Warszawie 

 

http://bractwoslowa.pl/


 

The Saint  

Rosalie Society    

   
 

Holy mass for our beloved deceased  

from  Saint Rosalie Society is  

celebrated every first  Monday  

of each month at 7:30 am.   

   

Msza Św. za zmarłych z Sa-

int Rosalie Society jest  odprawiana  

w każdy pierwszy  poniedziałek  

miesiąca o godzinie 7:30 am.   

   

 

Michael Santucci & deceased members  

 of Anna and Michael’s Family  

Norbert Pabich  

Ropski & Parat Families  

Kenneth J. Rice  

JoAnna Rice  

Frank Luporini 

Daniel & Isola Luporini 

Andrew & Mary Bobor 

Francesco Cesario & deceased members  

of Francesco’s and Anna’s Family  

James Mahon & Thomas Scanlon  

Stefania Danczuk  

Deceased members of Krystyna   

Radwan & Janusz Sadelski Family   

 

 

 

Eternal rest grant unto them, O Lord,  

and let perpetual light shine upon them.  

May they rest in peace.  

  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 

a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju. 

Amen.  

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

May 9, 2021 

Saturday, May 8 

4:00 Karen Pabich  

Sunday, May 9 

9:00 am Maryla Dusza 

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 

 May 8 & 9 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Barnabas reported to the apostles 

how Saul had seen the Lord on the way (Acts 9:26

-31). 

Psalm — I will praise you, Lord, in the assembly of 

your people (Psalm 22). 

Second Reading — This is God’s commandment: 

that we may believe and love (1 John 3:18-24). 

Gospel — I am the true vine; whoever remains in 

me will bear much fruit (John 15:1-8). 
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. 



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 Devo-

tion followed by Mass (Polish) 

Month of October:  

Monday - Friday: 6:30 pm Rosary fol-

lowed 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 April 25, 2021……..….$ 4258.00 

 
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK 

YOU FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. 

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W tym tygodniu druga taca przeznaczona jest na 

Fundusz Remontowy naszej parafii. 

Z tyłu kościoła zostały wyłożone kopertki na Dzień 

Matki. Na kopercie prosimy wypisać imię żyjącej lub 

zmarłej matki i wrzucić do koszyka z kolektą. Będzie-

my modlić się w ich intencjach przez cały miesiąc 

Maj.  

Ojcowie Paulini oraz katechiści Drogi Neokatechu-

menalnej zapraszają na katechezy w języku polskim 

dla dorosłych i młodzieży w każdy poniedziałek i 

czwartek w Conrad Hall o godzinie 7:30 wieczorem.  

Przez cały miesiąc Maj codziennie od poniedziałku 

do piątku o godzinie 6:30 pm odprawiane będzie 

Nabożeństwo Majowe w naszym kościele. Bezpo-

średnio po nabożeństwie odbędzie się Msza Święta. 

W niedzielę Nabożeństwo Majowe sprawowane bę-

dzie bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 12:00pm. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

Wszystkich  którzy robią zakupy przez Internet na 

Amazon zapraszamy do wsparcia naszej parafii po-

przez wybranie na Amazon Smile akcji charytatyw-

nej na rzecz Kościoła Świętej Rozalii. Więcej informa-

cji można uzyskać na stronie internetowej naszej pa-

rafii lub tez w naszym biurze parafialnym.  



 
 
 
 
 
 

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 

 

Please remember to pray for the souls of all our  

faithful departed, especially 

 
Prosimy o pamięć w Waszych modlitwach za  

dusze wszystkich zmarłych, a szczególnie za 

 

Helen Macior 

Welcome new parishioners 

 Witamy nowych parafian:  
Juan Perez 

Denise Slaski 

Sylwester i Maria Kaminscy 

Zofia i Zdzislaw Chabura 

Fr. Marcin and Fr. Tomasz  
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