


PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 
Fr. Jerzy Maj 

Jadwiga Zawislak 

Stanisław Zachemski                   

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, July 5 - St. Anthony Zaccaria, Priest;  

                              St. Elizabeth of Portugal 

7:30 am † Saint Rosalie Society  
Tuesday, July 6 - St. Maria Goretti, Virgin and Martyr 

 7:30 am - For all Parishioners   
Wednesday, July 7 -  

7:30 am † Stanisław Krawiec 
Thursday, July 8 -  

7:30 am † Alicja Sadowska- death anniversary 
Friday, July 9 - St. Augustine Zhao Rong, Priest,  

                 and Companions, Martyrs 

7:30 am † Mary Therese Schaefer 

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

Bożej dla Edyty Kołacz z okazji urodzin 

Saturday, July 10 - Blessed Virgin Mary  

7:30 am † For the Souls in Purgatory 

4:00 pm † James Mahon- birthday commemoration 

Sunday, July 11 – Fifteenth Sunday in Ordinary Time;  

9:00 am – Piotr Psuja i Agata Kielczynska- o Boże  

                  błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej  

                  Jasnogórskiej z okazji zawarcia związku  

                  małżeńskiego  

               † Danna Miętus- w pierwsza rocznice śmierci,  

                  o radość wieczną 

               † Pamela Heider- o radość wieczną 

               † Maria i Bruno Rogalski 

10:30 am † Joseph DiCiaula- birthday commemoration,  

                    from family 

12:00 pm † Jerzy Średniawa- w drugą rocznicę śmierci  

                    oraz za duszę Anny Średniawa  
 

Please Pray For Those  

Serving In The Military 

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. 



READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Gn 28:10-22a; Ps 91:1-4, 14-15ab;  

                   Mt 9:18-26 

Tuesday: Gn 32:23-33; Ps 17:1b, 2-3, 6-7ab, 

                  8b, 15; Mt 9:32-38 

Wednesday: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a;  

                  Ps 33:2-3, 10-11, 18-19; Mt 10:1-7 

Thursday: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5;  

                  Ps 105:16-21; Mt 10:7-15 

Friday: Gn 46:1-7, 28-30; Ps 37:3-4, 18-19,  

                  27-28, 39-40; Mt 10:16-23 

Saturday: Gn 49:29-32; 50:15-26a;  

                  Ps 105:1-4, 6-7; Mt 10:24-33 

Sunday: Am 7:12-15; Ps 85:9-14;  

 Eph 1:3-14 [1:3-10]; Mk 6:7-13 

FEAST OF FAITH 

Little Mysteries 

 Two small rites—or, as one liturgist has called 

them, “little mysteries”—accompany the prep-

aration of the gifts. The priest or deacon takes a 

small cruet of water from the server and adds a 

drop of water to the wine. Then, after the ele-

vation of the chalice (and the incensation, if 

incense is used), the priest washes his hands. 

Both of these actions were at first practical, 

matter-of-fact realities: in the ancient world the 

wine was usually quite thick, and was generally 

mixed with water before it was drunk. And in 

the early church, when the faithful brought for-

ward a great variety of gifts at this time, there 

was a definite need for the presider to wash his 

hands! 

 But now these rites serve a purely symbolic 

function. The mingling of the water and wine is 

accompanied by a prayer that speaks of the 

wonderful exchange of the Mass, the mingling 

of Christ’s divinity and our humanity. And as 

the priest washes his hands, he prays words of 

supplication from Psalm 51, acknowledging his 

own sinfulness in the presence of the assembly 

before he dares to approach the altar for this 

most sacred action. 

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

NO BAD NEWS 

 There are many times when we say, “Tell 

me what I want to hear, and don’t confuse me 

with facts.” And we don’t take kindly to some-

one who might be bold enough to snuff out our 

expectations. 

 The biggest problem with such an attitude is 

not that we miss out on the truth or the facts, 

but that we miss out on the new and surprising 

gifts others can give us. Like the townspeople in 

today’s Gospel story, we too often refuse to al-

low others to display the talents that can be 

good news for us. 

 Today’s readings call for hospitality and 

faith and discernment. Hospitality opens the 

doors of our hearts and minds to the “stranger” 

among us, no matter how familiar he or she 

may seem to be. Faith enables us to accept 

the gifts of others, no matter how alarming or 

“strange” they may seem to be. Discernment 

helps us discover the prophets in our midst, no 

matter how amazing they may seem to be. 

Hospitality, faith, and discernment—cultivate 

these. Then, nobody can bring bad news. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — They shall know that a prophet 

has been among them (Ezekiel 2:2-5). 

Psalm — Our eyes are fixed on the Lord, plead-

ing for his mercy (Psalm 123). 

Second Reading — I am content with weak-

nesses and hardships for the sake of Christ (2 

Corinthians 12:7-10). 

Gospel — “Where did this man get all this? Is he 

not the carpenter, the son of Mary?” (Mark 6:1-

6a). 

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. 

Fourteenth Sunday in Ordinary Time 

July 4, 2021 

My grace is sufficient for you,  

for power is made perfect in weakness.  

— 2 Corinthians 12:9 

THE SHAPE OF THINGS 

 We cannot help conforming ourselves to 

what we love. 

—St. Francis de Sales 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane  

przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli podejmuje trudny temat napominania tych, którzy tkwią w stanie tak głębo-

kiego grzechu, że nie wykazują żadnej skruchy. Tę trudną i niebezpieczną misję powierza Bóg prorokowi Eze-

chielowi, aby wzywał do nawrócenia ludzi, których twarze są bezczelne a serca zatwardziałe. Te dosadne 

określenia opisują wszystkich tych, którzy nie chcą słuchać Boga. Bezczelna twarz wyraża tutaj jakąś butę wo-

bec Bożych przykazań, Bożego słowa i Bożych natchnień. Zatwardziałe serce, czyli takie, przez którego twar-

dą skorupę nie może się już przebić Boża łaska; jest sercem, które znalazło upodobanie w grzechu i zapo-

mniało o pulsie żalu i łzach pokuty. 

Kiedy tracimy wrażliwość na delikatny głos sumienia, potrzebne staje się braterskie napomnienie. Bóg wyraź-

nie liczy na to, mówiąc: A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież 

będą wiedzieli, że prorok jest pośród nich. W wezwaniu do nawrócenia i pokuty Bóg posługuje się także i ludź-

mi, którzy mają nam przypominać, że grzech czyni nasze serce zatwardziałym. W ten sposób przemawia do 

nas dzisiejsza liturgia. Podczas obrzędów wstępnych Mszy świętej, zaraz po znaku krzyża, odpowiedzieliśmy: I z 

duchem twoim. Wyraziliśmy tym samym zgodę na poddanie się Duchowi Bożemu, który utworzył nasze zgro-

madzenie liturgiczne. Następnie uczestniczyliśmy w akcie pokuty. A teraz przemawia do nas słowami Pisma, 

żeby uchronić nas od sklerozy serca, a uwrażliwić na to, co mówi do nas Bóg, żeby twarze nasze stawały się 

podobne do Tego, który nas stworzył na swój obraz. 

Komentarz do drugiego czytania 

Drugi List do Koryntian jest bodaj najbardziej osobistym listem św. Pawła z Tarsu. Jego lektura pozwala nam 

bardziej poznać niezwykłą postać Apostoła, którego wyjątkowe zaangażowanie w ewangelizację zmieniło 

historię świata i przyniosło Mu zaszczytny tytuł Apostoła Narodów. Wspólnota chrześcijańska w Koryncie przy-

sparzała wielu zmartwień św. Pawłowi. Apostoł wykazywał oznaki niedojrzałości tamtejszych chrześcijan, pięt-

nował swobodę obyczajów, grzechy przeciw jedności i nadużycia, które zakradały się nawet do zgromadzeń 

liturgicznych. Najwyraźniej jednak zdając sobie sprawę, że słowa może i pouczają, ale to przykłady o wiele 

bardziej pociągają, użył dość wymownego środka, a mianowicie świadectwa o swoim życiu. Przypomina o 

swoich trudach apostolskich, poświęceniu, bogatym życiu duchowym, ale i o słabościach. Nie wiemy, czym 

był ów „oścień dla ciała, policzkujący Apostoła wysłannik Szatana”. Może choroba, słabość, pojawiające się 

przeciwności lub pokusy? Nasza ciekawość w tym względzie nie zostanie zaspokojona. Pawłowa prośba o 

oddalenie tych trudności nie została najwyraźniej spełniona tak, jakby sobie tego Apostoł życzył. Bóg jednak 

wysłuchał tej udręczonej modlitwy na tyle, że zapewnił Apostoła o swojej łasce. Nie odjął Mu słabości, ale 

zapewnił o swojej pomocy w zmaganiu się z nimi. Św. Paweł chciał tym samym zapewnić korynckich chrze-

ścijan, że nigdy nie pozostaną sami z tym, co ich dręczy i prawdę tę przypomina nam właśnie dzisiejsza litur-

gia. 

Komentarz do Ewangelii 

Odczytywana podczas dzisiejszej liturgii Ewangelia mówi o niesłychanym wręcz lekceważeniu, jakiego doznał 

Pan Jezus w rodzinnym Nazarecie. Nikt nie negował Jego mądrości nauczyciela i nie podważał cudotwórczej 

mocy. Mieszkańcy Nazaretu chcieli widzieć w Jezusie tego samego Nazarejczyka, jakim Go zapamiętali. Nad-

zwyczajne znaki i pełną mocy naukę postanowili zignorować i dać do zrozumienia, że skoro jest jednym z 

nich, to nie może być też lepszym niż oni. Upór mieszkańców Nazaretu w tym względzie jest tak wielki, że, jak 

zanotował św. Marek, Jezus dziwił się ich niedowiarstwu. Innymi słowy, ich niewiara była tak wielka, że budziła 

zdziwienie Tego, który wszystko wie i któremu nie jest tajna żadna ludzka myśl. Okazuje się, że można – choć 

przyznać trzeba w tym przypadku, że to tragiczne – wzbudzić zdumienie samego Boga! Nie ma jednak powo-

du, abyśmy zatrzymywali się dłużej nad postawą mieszkańców Nazaretu. Jest ona przestrogą, że można 

szczelnie zamknąć swoje serce na Boże słowo, Boże napomnienia i Boże natchnienia. Na szczęście w Ewan-

gelii znajdziemy i takie fragmenty, które opisują zdziwienie Pana Jezusa, kiedy znalazł w kimś wiarę: w setniku, 

w Syrofenicjance. Z jednej strony mamy zatem gorszącą, zamykającą i posuniętą do bezczelności niewiarę, z 

drugiej zaś przemieniającą, leczącą i góry przenoszącą wiarę. Człowiek bowiem zdolny jest do otwarcia się 

na Boga i przyjęcia Go. Nasze możliwości w tym względzie są w stanie wzbudzać Boskie zdumienie i najlepiej 

będzie, jeśli z nich skwapliwie skorzystamy. 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Krzysztofa Filipowicza 

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 

Joseph DiCiaula & Deceased members of 

Joe & Elaine’s 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.  

One of the largest crowds ever assembled for a canoni-

zation—250,000—symbolized the reaction of millions 

touched by the simple story of Maria Goretti. She was 

the daughter of a poor Italian tenant farmer, had no 

chance to go to school, never learned to read or write. 

When Maria made her First Communion not long be-

fore her death, she was one of the larger and some-

what backward members of the class. 

On a hot afternoon in July, Maria was sitting at the top 

of the stairs of her house, mending a shirt. She was not 

quite 12 years old, but physically mature. A cart 

stopped outside, and a neighbor, 18-year-old Ales-

sandro, ran up the stairs. He seized her and pulled her 

into a bedroom. She struggled and tried to call for help. 

“No, God does not wish it,” she cried out. “It is a sin. You 

would go to hell for it.” Alessandro began striking at her 

blindly with a long dagger. 

Maria was taken to a hospital. Her last hours were 

marked by the usual simple compassion of the good—

concern about where her mother would sleep, for-

giveness of her murderer (she had been in fear of him, 

but did not say anything lest she cause trouble to his 

family), and her devout welcoming of Viaticum, her last 

Holy Communion. She died about 24 hours after the 

attack. 

Alessandro was sentenced to 30 years in prison. For a 

long time he was unrepentant and surly. One night he 

had a dream or vision of Maria gathering flowers and 

offering them to him. His life changed. When he was 

released after 27 years, his first act was to beg the for-

giveness of Maria’s mother. 

Devotion to the young martyr grew, miracles were 

worked, and in less than half a century she was canon-

ized. At her beatification in 1947, her 82-year-old moth-

er, two sisters, and her brother appeared with Pope Pius 

XII on the balcony of St. Peter’s. Three years later, at 

Maria's canonization, a 66-year-old Alessandro Serenelli 

knelt among the quarter-million people and cried tears 

of joy. 



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 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

July11, 2021 

 

Saturday, July 10 

4:00 Jim Mapes  

 

Sunday, July 11 

9:00 am Piotr Psuja 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Halina Grajek 

 

 

 

 

 

Regular Sunday Offering:   

Sunday June 13, 2021 

Loose ………..……..….$ 2371.00 

Envelopes …………… $ 2419.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY AND    

COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

Wszystkich którzy robią zakupy przez Internet 

na Amazon zapraszamy do wsparcia naszej 

parafii poprzez wybranie na Amazon Smile 

akcji charytatywnej na rzecz Kościoła Świę-

tej Rozalii. Więcej informacji można uzyskać 

na stronie internetowej naszej parafii lub tez 

w naszym biurze parafialnym. 

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!  



 
 
 
 
 
 

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 

Doroczny Piknik Parafialny, połączony z Odpustem z okazji Uro-

czystości Świętej Rozalii odbędzie się w niedziele, 29 sierpnia po 

Mszy Świętej o godzinie 12:00 pm. Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich parafian oraz gości do uczczenia z nami naszej patronki. 

Prosimy o donacje ciast i ciasteczek na słodki stol jak również 

fantów na nasza loterie. Poszukujemy również wolontariuszy, któ-

rzy byliby chętni pomoc w organizacji i prowadzeniu pikniku. 

Więcej informacji można uzyskać w biurze parafialnym. 

PARISH ANNOUNCMENTS 

Our annual Parish Picnic will take place on Sunday, August 29, 

after the Mass at 12:00 pm. We cordially invite all parishioners 

and guests to celebrate our Patron, Saint Rosalie. We are asking 

for donation of cookies and cakes for our sweet table as well as 

prizes for our raffle. We are also looking for volunteers who would 

be willing to help organize and run our picnic. For more infor-

mation, please contact our parish office. 
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