


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 14 - Eleventh Week in Ordinary Time  

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, June 15 -  

7:30 am † For the Souls in purgatory 
Wednesday, June 16 -  

7:30 am † For the Souls in purgatory  
Thursday, June 17 -  

7:30 am † Maria & Stanisław Gofron 
Friday, June 18 -  

7:30 am – Birthday blessings upon Alexa  

7:00 pm † Czesława Kaczyńska- w 19 rocznicę śmierci 

               † Eugeniusz Kaczyński- o radość wieczną   

Saturday, June 19 - St. Romuald, Abbot; Blessed Virgin Mary  

7:30 am – God’s blessing and good health upon Ewa on  

                  her birthday 

4:00 pm † James Mahon 

Sunday, June 20 – Eleventh Sunday in Ordinary Time;  

               Father’s Day 

9:00 am – Kamil Laszczkowski- dziękczynna z prośbą o  

                  Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z  

                  okazji urodzin 

               † Józef Węgrzyniak- w 22 rocznice śmierci od siostry 

                  Marii Leśny 

               † Jan Leśny- w 3 rocznicę śmierci męża od Marii  

                  Leśny  

               † za duszę dziecka Jana Leśny- od Mamy  

                  Marii Leśny 

               † Janina i Jan Golik 

               † Anna i Jan Szewczyk 

               † Jan Bochenek- o miłosierdzie Boże i radość  

                  wieczną  

               † Aniela i Joanna Początek  

10:30 am † Bienvenido Arquiza 

                 † James Budzban 

                 † Edmund Greger 

                 † Nelson Dela Cruz 

                 † Joseph Diciaula- from family on Father’s Day 

12:00 pm – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  

                    dla Leontyny w dniu urodzin                  

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 6:1-10; Ps 98:1, 2b, 3-4; 

                  Mt 5:38-42 

Tuesday: 2 Cor 8:1-9; Ps 146:2, 5-9a;  

                  Mt 5:43-48 

Wednesday: 2 Cor 9:6-11; Ps 112:1bc-4, 9;  

 Mt 6:1-6, 16-18 

Thursday: 2 Cor 11:1-11; Ps 111:1b-4, 7-8; 

                  Mt 6:7-15 

Friday: 2 Cor 11:18, 21-30; Ps 34:2-7;  

                  Mt 6:19-23 

Saturday: 2 Cor 12:1-10; Ps 34:8-13;  

                  Mt 6:24-34 

Sunday: Jb 38:1, 8-11; Ps 107:23-26, 28-31;  

 2 Cor 5:14-17; Mk 4:35-41 

FEAST OF FAITH 

The Preparation of the Altar 
 The altar is the focal point of our church-

es. It is a sign of Christ in our midst; indeed, it 

has been said that “the altar is 

Christ” (Dedication of an Altar, 4). The altar 

is a table “on which the sacrifice of the 

cross is perpetuated in mystery throughout 

the ages until Christ comes”; but it is also 

the place for a festive meal: “a table at 

which the Church’s children assemble to 

give thanks to God and receive the body 

and blood of Christ” (Dedication of an Al-

tar, 4).  

 Both these functions of the altar are 

clear in the rites for the preparation of the 

altar that follow the general intercessions, 

which remind us of the preparations we 

make at home for a festive meal. The dea-

con or altar servers come forward and, 

bowing, place a cloth known as a corporal 

(from the Latin for “body”) over the altar 

cloth. They place the chalice, the cup to 

be used in the celebration of the Eucharist, 

and the Sacramentary or Roman Missal, 

which contains the prayers of the Mass, on 

the altar. These reverent preparations help 

us to focus on what is about to happen: the 

sharing of a holy meal, a solemn sacrifice. 

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

GOD’S TIME 

 We either pay attention to or ignore 

“clock time” as we play in the summer sun 

and note the earth’s tilt and the lengthening 

days. We live by time. We reckon time in sec-

onds and minutes and hours, or we use 

broader chunks like suppertime and summer-

time. 

 God keeps another sort of time. God 

speaks to us of “saving time,” that is, the time 

of salvation. This sense of time is called kairos, 

and this time is always now, always present 

and available, always revealing, often surpris-

ing.  

 This Sunday’s readings alert us to the 

reality and the import of God’s time. Ezekiel 

and the Gospel of Mark remind us that our 

labor and our plotting and our planning rest 

in God. For God takes our smallest efforts and 

makes of them great works. Paul points us to 

the “harvest” time, urges us to be watchful 

for its coming, and calls us to recognize that 

we must spend our time pleasing God. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — I have lifted high the lowly 

tree (Ezekiel 17:22-24). 

Psalm — Lord, it is good to give thanks to 

you (Psalm 92). 

Second Reading — Whether we are at 

home or away, we aspire to please the 

Lord (2 Corinthians 5:6-10). 

Gospel — It is the smallest of all seeds, and 

becomes the largest of plants (Mark 4:26-

34) 
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. 

THE CHURCH AND THE SPIRIT 

 Where the Church is, there is the Spirit of 

God; and where the Spirit of God is, there is 

the Church and all grace, and the              

Spirit is truth. 
—St. Irenaeus 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane  

przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

W słowach zapisanych przez Ezechiela widać zapowiedź Jezusa. Syn Boży pochodził z rodu Da-

wida zajmującego ważne miejsce w historii Izraela. Górę, o której wspomina prorok, możemy zaś 

utożsamiać z Golgotą. To na niej wyrosło drzewo życia, które wydało owoc w postaci zbawienia 

całej ludzkości. Zamieszkaliśmy pod nim i skryliśmy się w jego cieniu. Nie ma na świecie bardziej 

płodnego i błogosławionego drzewa niż krzyż Chrystusa. Jego gałązkami były stróżki krwi wypły-

wające z ran Zbawiciela. To w niej mamy źródło uświęcenia, oczyszczenia, uzdrowienia i umoc-

nienia. Gałązkami są także łaski płynące dla tych, którzy nie boją się wpatrywać w krzyż Syna 

Bożego, którzy szukają w nim sił i pociechy. Nie bójmy się stawać w jego cieniu, nie lękajmy się 

jego ramion. Korzystajmy z Owocu, jaki na nim wisiał. Nigdzie nie znajdziemy tyle miłości, miło-

sierdzia i przebaczenia co u jego stóp. W każdym położeniu nieustannie odwołujmy się do męki i 

śmierci Jezusa. Jego krzyż jest darem dla każdego z nas. 

Komentarz do drugiego czytania 

Święty Paweł daje nam dziś receptę na dobre życie. Podpowiada, czym mamy się kierować w 

naszym postępowaniu i decyzjach. Każdy nasz czyn i zamiar winno poprzedzać zasadnicze py-

tanie: „Czy to, co zrobię, będzie podobać się Bogu”? Nie powinniśmy więc w pierwszej kolejno-

ści oglądać się zbytnio na opinię ludzi; na to, czy w danej sprawie odniesiemy jakieś korzyści, czy 

to lub owo nam się opłaci. To argumenty drugiej kategorii. Mamy podobać się Bogu a nie świa-

tu. Im bardziej jesteśmy związani z Panem, tym mocniej żyjemy według Jego woli. Jeśli napraw-

dę mamy Boga w sercu, to nie posuniemy się do czynów, które są grzeszne. Jeżeli rzeczywiście 

wierzymy w Najwyższego i traktujemy Go poważnie, to nasza wiara i życie duchowe nie będą 

oderwane od codzienności. Relacja z Panem nie ogranicza się przecież do systematycznej mo-

dlitwy i poszczenia w piątki. Nasza więź z Bogiem każe nam kochać innych, przebaczać, czuć 

odpowiedzialność za bliźnich oraz Kościół i być otwartym na potrzeby tych, których mamy wo-

kół. Przyjdzie czas, gdy będziemy musieli zdać z tego wszystkiego relację przed tronem Boga. 

Nikogo to nie ominie. Wtedy w pełni poznamy, jak bardzo albo jak mało kochaliśmy naszego 

Stwórcę. 

Komentarz do Ewangelii 

Pod pojęciem „Królestwo Boże” trzeba rozumieć obecność, działanie i panowanie Boga. Jak to 

się ma do naszego życia? Jezusowe nawiązanie do ziarna pokazuje, że nasze duchowe życie 

nie ma nic wspólnego z fast-foodem. Tu nic nie dzieje się błyskawicznie. Nasienie, aby wydać 

plon, potrzebuje czasu. Podobnie jest z naszym dojrzewaniem w wierze i człowieczeństwie. Po-

patrzmy na swoje życie. Na jakim etapie rozwoju dziś jesteśmy? Czy mamy solidne korzenie? A 

może już kwitniemy albo wydajemy owoc? Każde dobro wymaga czasu i cierpliwości. Poszukaj-

my dziś „Królestwa Bożego” w naszej pracy, posłudze, małżeństwie, macierzyństwie lub ojco-

stwie… Jak odpowiadamy na Boże wezwania i na działanie Pana? Czy przyjmujemy Jego na-

tchnienia i zaproszenia? On jest najlepszym Ogrodnikiem ludzkiej duszy. Zależy Mu na naszym 

wzroście. To On uzdalnia nas do pięknego owocowania. Nie zamykajmy się na to, co chce nam 

uczynić. On wie, jak sprawić, byśmy prawdziwie wzrastali na pożytek ludzi i na Jego chwałę. 

Komentarze zostały przygotowane przez Agnieszkę Wawryniuk 

http://bractwoslowa.pl/


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

June 20, 2021 

Saturday, June 19 

4:00 Jim Mapes  

Sunday, June 20 

9:00 am Piotr Psuja 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

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 

 June 19 & 20 

Eleventh Sunday in                     

Ordinary Time June 13, 2021 

They that are planted  

 in the house of the LORD 

shall flourish in the courts of our God. 

—Psalm 92:14 

Święty Antoni z Padwy 

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. 

Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Ka-

noników Regularnych św. Augustyna. W roku 1219 

otrzymał święcenia kapłańskie. Potem wstąpił do 

franciszkanów i zmienił swoje imię na Antoni. Za-

palony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił 

udać się do Afryki, by tam oddać swoje życie dla 

Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni 

zachorował śmiertelnie i musiał wracać do 

ojczyzny. W roku 1221 odbywała się w Asyżu ka-

pituła generalna nowego zakonu. Antoni udał się 

tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po 

skończonej kapitule oddał się pod władzę brata 

Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu 

wyznaczył erem w Montepaolo w pobliżu Forli. Po 

kilku latach został wędrownym kaznodzieją. Kiedy 

powrócił do Italii, na kapitule generalnej został 

wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Medio-

lanu. Antoni obdarzony był wieloma charyzmata-

mi - miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumie-

niach, proroctwa. W roku 1230 na kapitule gener-

alnej zrzekł się urzędu prowincjała. Był zupełnie 

wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. 

Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcel-

la, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczo-

rem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu 

ducha mając zaledwie 36 lat. 



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 June 6, 2021 

Loose ………..……..….$ 2226.00 

Envelopes …………… $ 2591.00 

Building Fund………… $ 2464.00 

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  

      Emergency Phone: 708-941-3888  

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 

Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12:00 pm nastąpi zmiana Tajemnic 

Różańcowych. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Róz Różańco-

wych. 

Zapraszamy wszystkich naszych ministrantów wraz z rodzinami na nasze 

coroczne Spotkanie Ministrantów dzisiaj 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 unik-

nąć niepotrzebnych komplikacji w przygotowaniu do sakramen-

tów. Więcej informacji można otrzymać w biurze parafialnym.       

PARISH ANNOUNCMENTS 

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

lies for Annual Meeting today 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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