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chorych 

Fr. Jerzy Maj 

Richard Dusza 
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Susan Anderson 
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Mila Todorova 
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Janet Lundquist 
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Lee Malkin 
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Walter Niemaszyk 

 
 
 
 
 
 

Monday, May 17  

7:30 am - For all Parishioners  

7:00 pm † Michał Zawadzki- w 2 rocznicę śmierci 
Tuesday, May 18 - St. John I, Pope and Martyr 

7:30 am – Birthday blessings upon JoAnn 

7:00 pm – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Kingi i Jana Czupty oraz ich dzieci i wnuków 
Wednesday, May 19 

7:30 am – For miracle of healing for son Richard 

7:00 pm – O miłość i jedność dla małżeństwa Małgorzaty 

                  i Kazimierza oraz o wiarę i opiekę Matki Bożej dla  

                  ich dzieci i wnuków 
Thursday, May 20 - St. Bernardine of Siena, Priest  

7:30 am † For the Souls in purgatory  

7:00 pm † Pamela Heider i Danna Miętus- o szczęście  

                  wieczne 

Friday, May 21 - St. Christopher Magellanes and  

                 Companions, Martyrs 

7:30 am † Michael Kloc 

7:00 pm † Jozef Bobek- w rocznicę śmierci 

Saturday, May 22 - St. Rita of Cascia; Vigil of Pentecost  

7:30 am – Thanksgiving with a request for God’s blessing  

                  for Piotr 

4:00 pm † John Garham 

Sunday, May 23 – Pentecost Sunday 

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

                 Matki Bożej dla tych żyjących oraz o łaskę nieba  

                 dla tych zmarłych 

               - Helena Woźniczka- o Boże błogosławieństwo,  

                 opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa oraz dary  

                 Ducha Świętego z okazji urodzin 

               † Kazimierz Faber- na pamiątkę urodzin,  

                  o radość wieczna 

               † Franciszka Sorys- o pokój duszy 

               † Aniela Pałka  

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.  

                † Bienvenido Arquiza 

                † Mary Therese Schaefer- from Mary Lou Marcin 

12:00 pm – Jadwiga Gubała- w Bogu wiadomej intencji 

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: Acts 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 

                  6-7ab; Jn 16:29-33 

Tuesday: Acts 20:17-27; Ps 68:10-11, 20-21;  

 Jn 17:1-11a 

Wednesday: Acts 20:28-38; Ps 68:29-30,  

                  33-36ab; Jn 17:11b-19 

Thursday: Acts 22:30; 23:6-11; Ps 16:1-2a, 5, 

                  7-11; Jn 17:20-26 

Friday: Acts 25:13b-21; Ps 103:1-2, 11-12,  

                  19-20ab; Jn 21:15-19 

Saturday: Acts 28:16-20, 30-31; Ps 11:4, 5, 7;  

 Jn 21:20-25 

Sunday: Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a,  

                  16-20b or Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5; 

                  Ps 104:1-2, 24, 35, 27-30;  

                  Rom 8:22-27; Jn 7:37-39  

 Day: Acts 2:1-11; Ps 104:1, 24, 29- 

                  31, 34; 1 Cor 12:3b-7, 12-13 or  

                  Gal 5:16-25; Jn 20:19-23 or  

                  Jn 15:26-27; 16:12-15  

FEAST OF FAITH 

The General Intercessions 

 The general intercessions were restored 

to the liturgy in the reforms that followed 

the Second Vatican Council. In these pray-

ers—also known as the “universal prayer” or 

“prayer of the faithful”—the assembly prays 

for the Church, the world, and the local 

community. As the name “prayer of the 

faithful” reminds us, these intercessions are 

a privilege of the baptized, which is why 

any catechumens are dismissed before the 

Creed and the intercessions. In baptism, we 

become members of a royal priesthood, 

and what do priests do? They intercede; 

they pray. In standing to pray to God as a 

community, we are living out our royal 

priesthood. 

 The intercessions at Mass usually follow a 

clear pattern, moving from general to spe-

cific needs. We pray for the whole Church. 

We pray for the world and for our nation. 

We pray for our local community, for those 

who have died and for all the sick and af-

flicted. In our united prayer, we reach be-

yond ourselves and our own needs and 

grow in awareness of and compassion for 

the needs of others. 

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

THE SIGNIFICANCE OF 

THE ASCENSION 

 The theological unity, or perhaps even the 

temporal experience of the early community, 

made it seem that Jesus’ resurrection and his 

ascension were inseparable aspects of a sin-

gle mystery. Only in the later writings of Luke 

and John has further theological reflection 

helped the Christian community to distinguish 

different dimensions of the mystery. Liturgical 

tradition has followed the forty-day chronolo-

gy formulated by Luke. We would miss the 

point, however, if we were to demand a pre-

cise historical chronology of events such as 

the Resurrection-Ascension that are primarily 

spiritual in nature and that clearly surpass the 

bounds of time and space as we know them. 

 What is important for us to grasp is the signif-

icance of the Ascension. For Luke, it is the deci-

sive turning point that marks the end of Jesus’ 

earthly ministry and the beginning of the disci-

ples’ Spirit-led ministry and thus the ministry of 

the whole church down to our own day. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — This Jesus will return in the 
same way as you have seen him going into 
heaven (Acts 1:1-11). 
Psalm — God mounts his throne to shouts of 
joy: a blare of trumpets for the Lord (Psalm 
47). 
Second Reading — God seated Jesus at his 
right hand in the heavens (Ephesians 1:17-
23) or Ephesians 4:1-13 [1-7, 11-13]. 
Gospel — The Lord Jesus was taken up into 
heaven and took his seat at the right hand 
of God (Mark 16:15-20). 

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. 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane  

przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Jakie myśli towarzyszyły Apostołom podczas tego wydarzenia? Otrzymali misję, która począt-

kowo ich przerastała. Nie rozumieli jej, nie wiedzieli, jak mają ją realizować. Mieli świadczyć o 

zmartwychwstałym Jezusie nie tylko w swoich rodzinnych stronach, ale także tam, gdzie nie 

byli przyjmowani z radością. Dopiero zesłanie Ducha Świętego i Jego moc sprawi, że sprostają 

zadaniu. 

Misja apostolska jest aktualna dla każdego chrześcijanina przez całe życie Kościoła. Trwa już 

od 2000 lat, lecz my ciągle zachowujemy się jak pierwsi Apostołowie. Pytamy, czy przywrócisz 

królestwo Izraela? Czy zapanuje pokój, dobro, świat bez pandemii takiej czy innej? Żyjemy i 

działamy tak, jak rozumiemy. 

Jezus przykazał nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać Ducha Świętego. Bo do apostol-

stwa trzeba dojrzewać. Bez względu na moment historyczny, miejsce czy sytuacje życiowe jest 

to zawsze droga osobistej duchowej przemiany. Od niezrozumienia do poznania naszego za-

dania w Bożym planie, którego nie naszą rzeczą jest znać. 

Nie wystarczy spotkać Jezusa i zachwycić się Nim. Słuchać Jego nauk. Warunkiem niezbęd-

nym do mądrego działania jest decyzja, że chcę sprostać powołaniu. I we własnej duszy szu-

kać Ducha Świętego, którym już zostaliśmy zaszczepieni. 

Komentarz do psalmu  

Ekstatyczna radość „wykrzyczana” przez psalmistę jest zrozumiała dla każdego, kogo łączy 

szczera więź z Bogiem. Chociaż w tym związku nie jesteśmy równi, Bóg jest potężny, jest Królem 

całej ziemi, zostaliśmy stworzeni, by cieszyć się z wzajemnej obecności.  

Komentarz do drugiego czytania 

Ten tekst przypomina nam coś ważnego: jesteśmy jednością, wspólnotą, która została powo-

łana, aby każdy osiągnął dojrzałą wiarę i pełnię człowieczeństwa, której miarą jest Jezus Chry-

stus. Ten cel jest możliwy do osiągnięcia, jeśli będziemy nawzajem dla siebie nauczycielami, 

pasterzami, apostołami dzięki zasobom, jakimi dysponujemy. 

Niepełnosprawność, bieda, starość, wydają się być raczej przekleństwem niż darem. Ale wła-

śnie do tworzenia wspólnoty opartej na tych brakach jesteśmy zaproszeni. Takiej, w której bo-

gactwem jest różnorodność kulturowa, materialna, zdrowotna, intelektualna. Bo jeden jest Bóg 

i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ze 

względu na kondycję naszego człowieczeństwa nie do uniknięcia są konflikty, problemy czy 

wszelkie różnice. Ale nie muszą być destrukcyjne, jeśli podejmiemy refleksję nad własnym ży-

ciem. Czy to, w jaki sposób myślę, co robię, buduje czy przeciwnie – dzieli?  

Komentarz do Ewangelii 

Słowo stawia nas przed koniecznością dokonania wyboru, od którego zależy nasz los: zbawie-

nie lub potępienie. Nie ma dróg pośrednich. Albo aktem woli podporządkowuję życie Jezuso-

wi i dzięki Niemu odkrywam pełnię swojego życia, albo umieram w poczuciu bezsensu i zagu-

bienia. 

Moc Pana uwalnia od wszelkich „demonów”, uzależnień, strachu, poczucia winy. Pozwala nie 

tylko mierzyć się z trudami własnego życia, ale także wspierać innych. Tak jak Apostołowie zo-

stajemy wezwani do podjęcia wysiłku niesienia Ewangelii całemu światu. 

Komentarze zostały przygotowane przez Klementynę Pawłowicz-Kot 

http://bractwoslowa.pl/


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

May 23, 2021 

Saturday, May 22 

4:00 Karen Pabich  

Sunday, May 23 

9:00 am Katarzyna Torres 

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 

 May 22 & 23 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Z tyłu kościoła zostały wyłożone kopertki na Dzień 

Matki. Na kopercie prosimy wypisać imię żyjącej 

lub zmarłej matki i wrzucić do koszyka z kolektą. 

Będziemy modlić się w ich intencjach przez ca-

ły miesiąc Maj.   

Przez cały miesiąc Maj codziennie od poniedział-

ku do piątku o godzinie 6:30 pm odprawiane bę-

dzie Nabożeństwo Majowe w naszym kościele. 

Bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się Msza 

Święta. W niedzielę Nabożeństwo Majowe spra-

wowane będzie bezpośrednio po Mszy Świętej o 

godz. 12:00pm. Wszystkich serdecznie zaprasza-

my!  

Ojcowie Paulini oraz katechiści Drogi Neokate-

chumenalnej zapraszają na katechezy w języku 

polskim dla dorosłych i młodzieży w każdy ponie-

działek i czwartek w Conrad Hall o godzinie 7:30 

wieczorem.  

Składamy serdeczne wyrazy podziękowania fir-

mie Lowell International Foods, a w szczególności 

Pani Marcie Kichard, przedstawicielowi sprzedaży 

hurtowej, za donacje na upominki z okazji Dnia 

Matki. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hoj-

ność!  

Przypominamy i zachęcamy do zapisywania się 

do parafii, aby uniknąć niepotrzebnych komplika-

cji w przygotowaniu do sakramentów. Więcej in-

formacji można otrzymać w biurze parafial-

nym.                 

PARISH ANNOUNCEMENTS  

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 de-

ceased mother. Please return those envelopes 

either in the collection basket or at the office dur-

ing 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 of-

fice. Thank you for your support! 

The Ascension of the Lord 

May 16, 2021 

 
Whoever believes and is baptized  

will be saved. 

— Mark 16:16 



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 : 6:30 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 May 9, 2021……..….$ 5786.00 

Flowers collection …………… 1236.00 

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 

Niebo istnieje 

Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia. Patrzymy na 

niebo i ponownie widzimy Jezusa w Jego boskim majestacie. 

Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i „został wzięty do nie-

ba i zasiadł po prawej stronie Boga”. On otworzył nam niebo. A 

w domu Ojca jest mieszkań wiele. My też mamy nadzieję, że kie-

dyś tam zamieszkamy. Dlatego starajmy się żyć blisko Jezusa, 

być Jego świadkami i dzielić się Jego miłością z bliźnimi. I tak ta-

jemnica Wniebowstąpienia Pańskiego staje się dla nas źródłem 

prawdziwej radości. Przypomina nam o czymś wielkim – o tym, że 

istnieje niebo. 

 

Panie, dziękuję Ci, że obdarowałeś mnie miłością, że otworzyłeś 

przede mną niebo. 

 
Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021   ks. Mariusz Frukacz, Edycja Świętego Pawła 
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