


Módlmy sie za  

chorych 

Fr. Jerzy Maj 

Richard Dusza 

Stanislaw Jasiuwienas 

JoAnn 

James Petzinger 

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, June 7 - Tenth Week in Ordinary Time  

7:30 am † Saint Rosalie Society 
Tuesday, June 8 -  

7:30 am - For all Parishioners  
Wednesday, June 9 - St. Ephrem, Deacon and Doctor of the 

Church 

7:30 am † Julian and Stefania Klimek- death anniversary 
Thursday, June 10 -  

7:30 am † For the Souls in purgatory 
Friday, June 11 - The Most Sacred Heart of Jesus 

7:30 am – May God bless, protect and grant good health 

upon Alexa, Carter and Jenna. Birthday blessings 

upon Kate.  

7:00 pm † Jan Leśny  

Saturday, June 12 - Immaculate Heart of the Blessed  
                  Virgin Mary 

7:30 am † For the Souls in purgatory 

4:00 pm † Olga, Grazyna, Zenon Klepaccy 

Sunday, June 13 – Eleventh Sunday in Ordinary Time 

9:00 am † Józef Węgrzyniak- w 22 rocznice śmierci od siostry 

                  Marii Leśny 

               † Julian i Stefania Klimek- w rocznicę śmierci 

               † Władysław Piątek- na pamiątkę urodzin  

               † Eugeniusz, Michał, Stanisława Wesołowski 

               † Rozalia I Kazimierz Król, rodzice i rodzeństwo 

               † Jan I Julia oraz ich dzieci i wnuki 

10:30 am † Cecilio Diaz- death anniversary 

                 † Vincenzo, Nunziatina, Philomena Dicristofano 

                 † Henry Hebler & Maria Dzielski 

12:00 pm † Wanda Średniawa- w 15 rocznicę śmierci 

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: 2 Cor 1:1-7; Ps 34:2-9; Mt 5:1-12 

Tuesday: 2 Cor 1:18-22; Ps 119:129-133, 135;  

 Mt 5:13-16 

Wednesday: 2 Cor 3:4-11; Ps 99:5-9;  

                  Mt 5:17-19 

Thursday: 2 Cor 3:15 — 4:1, 3-6; Ps 85:9ab, 

10- 14; Mt 5:20-26 

Friday: Hos 11:1, 3-4, 8c-9; Is 12:2-6;  

 Eph 3:8-12, 14-19; Jn 19:31-37 

Saturday: 2 Cor 5:14-21; Ps 103:1-4, 9-12;  

                  Lk 2:41-51 

Sunday: Ez 17:22-24; Ps 92:2-3, 13-16;  

 2 Cor 5:6-10; Mk 4:26-34 

FEAST OF FAITH 

The Corpus Christi Procession 

 In the thirteenth century, a Belgian nun by 

the name of Juliana had a vision: she saw the 

full moon silvery and radiant except for one 

dark spot. The meaning of the vision was re-

vealed to her: the moon was the Church’s 

liturgical year, the dark spot a missing feast in 

honor of the Blessed Sacrament. Today’s 

feast of Corpus Christi—the Most Holy Body 

and Blood of Christ—grew from Juliana’s vi-

sion. 

 On this feast, many parishes observe the 

traditional Corpus Christi procession, giving 

honor to the Eucharist by carrying this great-

est treasure out of the safety of our churches 

and into our streets. At the end of every Mass 

we are not just let out, we are sent forth, 

strengthened by the Eucharist, to be the 

Body of Christ in the world. The Corpus Christi 

procession is the dismissal writ large! We take 

Jesus with us, not only in our hearts, but car-

ried in our midst and exposed in a mon-

strance. It is a public profession of faith and a 

blessing of the world. Jesus walks with us on 

these streets that we walk day after day, 

among those who know him but yearn to 

know him better, and among those who do 

not know him. The Eucharist is a mystery to be 

believed, to be celebrated—and to be lived. 

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

SACRIFICE 

 Today the Church focuses on the Eu-

charist. Today’s readings remind us how 

connected to ancient blood sacrifices we 

are when offering our unbloody sacrifice. 

The reading from Exodus describes a sol-

emn ritual designed so the Israelites would 

never forget their covenant with God. 

 The reading from the Letter to the He-

brews turns us from those ancient animal 

sacrifices, the first efforts to worship the liv-

ing God. Our sacrifice is the body and 

blood of the Son of God. Because of Christ 

we have a new covenant. 

 The Gospel from Mark retells the estab-

lishment of that covenant, the familiar story 

of the Last Supper. Juxtaposed with the sto-

ry of animal sacrifice as it is here, we are 

challenged to listen with new attention, to 

remember the great price paid for our sal-

vation. Jesus gave his body and every drop 

of his blood for us. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — This is the blood of the cov-

enant that the Lord has made with you 

(Exodus 24:3-8). 

Psalm — I will take the cup of salvation, and 

call on the name of the Lord (Psalm 116). 

Second Reading — Christ is the mediator of 

a new covenant (Hebrews 9:11-15). 

Gospel — This is my body. This is my blood  

(Mark 14:12-16, 22-26). 

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. 

OUR SACRIFICE 

Let us offer Christ the great universal sacrifice    

of our love. For he offered his cross to God as 

sacrifice in order to make us all rich. 

—St. Ephrem 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane  

przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Początek Księgi Rodzaju, opisujący upadek pierwszych ludzi, zwany jest też Protoewangelią, ponieważ nie tylko 

ukazuje, jak człowiek uległ pokusie, ale niesie też proroctwo o Niewieście i Jej potomstwie, które pokona zwodzi-

ciela ludzkości. 

Bóg stwarzając świat, widział, że wszystko, co czyni jest bardzo dobre, również tak określił najdoskonalsze swoje 

dzieło, którym był człowiek. W zamyśle Bożym człowiek w ogrodzie Eden miał mieć wszystko, było to miejsce, 

które miało dać człowiekowi pełnię szczęścia. Dlaczego więc z tego nie skorzystał? Dlaczego pierwsi ludzie zła-

mali jedyny zakaz, jaki był im dany przez Boga i spożyli owoc z drzewa poznania dobra i zła? Żeby to zrozumieć, 

trzeba najpierw dostrzec, że to nie było ich pierwsze wykroczenie przeciwko Bogu. Zanim niewiasta zerwała 

owoc, uwierzyła w kłamstwo szatana, że Bóg ich nie kocha i odrzuciła Bożą miłość. Konsekwencją tego kroku 

był strach, który zagościł w sercu mężczyzny i niewiasty. Po spożyciu owocu ukryli się oni przed Bogiem. Ich serca 

przepełnił lęk, który towarzyszy człowiekowi po dziś dzień. Jest to lęk przed odrzuceniem, przed byciem ocenia-

nym. Jest to lęk, który sprawia, że niejednokrotnie w relacji do Pana Boga, ale też i do drugiego człowieka, sta-

wiamy się w pozycji dziecka, które najpierw nabroiło, a teraz musi sobie zasłużyć na akceptację, na miłość. Czy 

na pewno do relacji z takim Bogiem jesteśmy zaproszeni, czy taki jest Jego prawdziwy obraz? Oczywiście, że nie, 

o czym zapewnia nas tenże sam fragment, będący, jak już wspomniano na początku, także proroctwem zapo-

wiadającym przyjście Tego, który zmaże zapis „winny” i ukaże pełnię miłości Boga do człowieka. 

Komentarz do drugiego czytania 

Paweł w przywołanym fragmencie Listu do Koryntian zdaje się kontynuować wątek, z którym spotkaliśmy się w 

pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju. Mówi o Jezusie, którego Bóg wskrzesił z martwych i, dzięki któremu także 

nam przywróci życie (por. 2 Kor 4,14). W Księdze Rodzaju czytaliśmy o potomku niewiasty, który zdepcze głowę 

węża – szatana. Paweł jest świadkiem Tego, który przyszedł, jako nowy Adam, by dać życie człowiekowi. Sam 

tego doświadczył, kiedy na nowo narodził się w Damaszku. W ogrodzie Eden Bóg zapytał człowieka Gdzie je-

steś? i św. Paweł też zdaje się pytać Koryntian, ale też każdego z nas: Człowieku, gdzie jesteś? Gdzie jest twoje 

serce? Przypomina, byśmy nie poddawali się zwątpieniu i nie budowali na zewnętrznym człowieku, ale byśmy 

weszli w głąb siebie, bo tylko tam prawdziwie się odnawiamy. W tych najtajniejszych zakamarkach naszego ser-

ca możemy prawdziwie spotkać się z Bogiem, który chce do nas przemawiać, który przygotował dla nas nie-

przemijające dary i zaprasza nas do swojej chwały. 

Czy jest we mnie gotowość, by odrzucić to, co zewnętrzne i doczesne? Czy chcę przyjąć to, co Bóg dla mnie 

przygotował? 

Komentarz do Ewangelii 

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35) – śmiało można powiedzieć, że jest to jedno z 

tych zdań zapisanych na kartach Biblii, które streszcza całą naukę Jezusa. Również św. Łukasz nazywa matką i 

braćmi Jezusa tych, którzy słuchają i wykonują wolę Boga (Łk 8,21). Co to dla nas oznacza? Jezus, swoim krew-

nym, członkiem rodziny, czyni każdego z nas. Mamy tylko i aż wypełniać wolę Boga, być Bogu posłusznym. 

Drugi wątek, który pojawia się w dzisiejszej perykopie, to stosunek uczonych w Piśmie do Jezusa, to zarzucenie 

Jezusowi, że działa nie mocą Ducha Świętego, tylko mocą Belzebuba. Uczeni z Jerozolimy przez swoją niekom-

petencję nie rozpoznali Ducha Świętego, którym był napełniony Jezus. Ten brak poznania sprawił, że pomylili 

Go z Belzebubem. To fałszywe świadectwo rozgłaszali wśród ludzi. Jezus tę sytuację skomentował bardzo jedno-

znacznie: Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im 

odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien 

jest grzechu wiecznego (Mk 3,28-29). Te słowa mogą przerażać. Jednak warto na nie spojrzeć nie przez pryzmat 

strachu, tylko prawdy o Bożej miłości i ludzkiej kondycji. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 

„Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, od-

rzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może 

prowadzić do ostatecznego braku pokuty i wiecznej zguby” (KKK 1864). Zatem grzech przeciwko Duchowi Świę-

temu jest swoistym wyrazem wewnętrznego oporu i w pełni świadomym odrzuceniem Boga i zbawienia. A to z 

kolei pociąga za sobą konkretne konsekwencje, o których mówi Jezus. 

Do której grupy, patrząc na swoje czyny, przynależę? Do krewnych Jezusa czy może do tych, którzy Mu zarzuca-

ją szarlataństwo? 

Komentarze zostały przygotowane przez Joannę Człapską 

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   

Kluza 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 

June 13, 2021 

Saturday, June 12 

4:00 Sue Santucci  

Sunday, June 13 

9:00 am Maryla Dusza 

10:30 am AnnA SAntucci 

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 

 June 12 & 13 

The Most Holy Body  

and Blood of Christ 

June 6, 2021 

 
The cup of salvation I will take up, 

 and I will call upon  

  the name of the LORD. 

— Psalm 116:13 



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 30, 2021 

Loose ………..……..….$ 2344.00 

Envelopes …………… $ 2382.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK 

YOU FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. 

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

We would like to INVITE   

the ALTAR SERVERS  

of Saint Rosalie Church 

with families 

for ANNUAL MEETING 

on June 13 , 

after 12:00 PM Holy Mass. 

 

Hope to see you ALL there!!! 



 
 
 
 
 
 

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 

W tym tygodniu druga taca przeznaczona będzie na Fundusz Remontowy 

naszej Parafii.  

Ze względu na uroczystość Bożego Ciała, zmiana Tajemnic Różańcowych 

nastąpi w niedzielę 13 czerwca po Mszy Świętej o godzinie 12:00 pm.   

Zapraszamy wszystkich naszych ministrantów wraz z rodzinami na nasze 

coroczne Spotkanie Ministrantów w niedzielę 13 czerwca po Mszy Świętej 

o godzinie 12:00 pm.    

Nowy grafik dla lektorów jest do odebrania w zakrystii.  

Przypominamy i zachęcamy do zapisywania się do parafii, aby uniknąć 

niepotrzebnych komplikacji w przygotowaniu do sakramentów. Więcej 

informacji można otrzymać w biurze parafialnym.       

PARISH ANNOUNCMENTS 

Next Sunday, June 6 our second collection is designated towards the 

Building Fund.   

We would like to invite all Altar Servers of Saint Rosalie with fami-

lies for Annual Meeting on June 13 after 12:00 PM Holy Mass. We hope to 

see you all there!  

New Lectors Schedule is available for pickup in the sacristy. 
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