


 
 
 
 
 
 

Monday, July 19 – Sixteenth Monday in Ordinary Time 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, July 20 - St. Apollinaris, Bishop and Martyr 

 7:30 am † For the Souls in purgatory 
Wednesday, July 21 - St. Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of 

the Church 

7:30 am † For the Souls in purgatory 
Thursday, July 22 - St. Mary Magdalene 

7:30 am - God’s blessing upon Janusz Sadelski 
Friday, July 23 - St. Bridget, Religious 

7:30 am - God’s blessing upon Krystyna Radwan and her family 

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

Saturday, July 24 - St. Sharbel Makhlūf, Priest 

7:30 am † Franciszek Rypel- for eternal peace 

4:00 pm † Ernestina Alvarez 

Sunday, July 25 – Seventeenth Sunday in Ordinary Time;  

9:00 am – O uzdrowienie i nawrócenie do Boga i do Kościoła 

                 dla moich dzieci i wnuków oraz o Boże  

                  błogosławieństwo dla Nich 

               † Anna Kuciński– na pamiątkę imienin 

               † Maria, Mieczysław Bandur 

               † Anna i Stanisław Gofron 

               † Krystyna i Stanislaw Maj  

               † Wojciech Szybisty- w 46 rocznicę śmierci, o szczęście  

                  wieczne      

               † Teodora Szybisty- w 1 rocznicę śmierci, o pokój duszy 

               † Lucyna Szybisty- w 1 rocznicę śmierci- o radość wieczną 

               † Stanisław Wróbel- w 2 rocznicę śmierci- o szczęście  

                  wieczne 

               † Barbara Wróbel- w 5 rocznicę śmierci, o pokój duszy        

10:30 am – God’s blessing and gifts of the Holy Spirit upon  

                    Magdalena on 47th anniversary of her Baptism 

               † James Budzban 

               † Bienvenido Arquiza 

12:00 pm – Dziękczynna, za otrzymane łaski z prośbą o Boże  

                    błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej  

                    Jasnogórskiej dla Doroty i Piotra Wiącek 

Banns of Marriage 

   II         Piotr Stepkowski           

               &  Monika Gruba 

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 

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: Ex 14:5-18; Ex 15:1bc-6;  

                  Mt 12:38-42 

Tuesday: Ex 14:21 — 15:1; Ex 15:8-10, 12, 17;  

 Mt 12:46-50 

Wednesday: Ex 16:1-5, 9-15; Ps 78:18-19,  

                  23-28; Mt 13:1-9 

Thursday: Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17;  

                  Ps 63:2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18 

Friday: Ex 20:1-17; Ps 19:8-11;  

                  Mt 13:18-23 

Saturday: Ex 24:3-8; Ps 50:1b-2, 5-6, 14-15;  

 Mt 13:24-30 

Sunday: 2 Kgs 4:42-44; Ps 145:10-11, 15-18;  

 Eph 4:1-6; Jn 6:1-15 

FEAST OF FAITH 

The Prayer Over the Offerings 

 In the liturgy of the 1570 Missal, this pray-

er was called the “secret” prayer. It was 

“secret” not because its content was mys-

terious, but because it was prayed in si-

lence by the priest, who only recited the 

conclusion aloud: . . . per omnia saecula 

saeculorum. With the reforms of the Second 

Vatican Council, we again hear these rich 

prayers spoken aloud. They remind us to 

prepare ourselves for what is to happen in 

the Eucharistic Prayer, for it is not only the 

bread and wine that will be transformed. 

 The Prayer Over the Offerings is a prayer 

for transformation, an expression, in a few 

words, of all that we hope that the liturgy 

will accomplish in our lives. We ask God to 

accept the gifts we present, and to 

change us even as God hallows the bread 

and wine. As we listen carefully to the Pray-

er Over the Offerings, we are reminded of 

what it is that we seek in the Eucharist: to 

be made holy; to be drawn closer to God; 

to come to eternal joy, unity, peace, and 

salvation. 

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

THE DAYS ARE COMING 

 Separation, isolation, and hostility are ter-

rible things. We are, sadly, too familiar with 

all of them in our modern life, whether we 

look at world events or events in our own 

neighborhoods and families. All three read-

ings today refer to these same sad human 

conditions. 

 The prophet Jeremiah describes world 

conditions as if the people of his time were 

sheep who had been scattered by poor 

leadership and corrupt shepherds. But “the 

days are coming,” he assures us (Jeremiah 

23:5), when a new shepherd, a just king, will 

come. We meet that king in the second 

reading and the Gospel. Paul reminds us in 

the Letter to the Ephesians that all divisions 

can now cease in Christ Jesus, who has 

brought us together through his blood. In 

Mark’s Gospel we see Jesus himself, looking 

with pity on those searching for him as if 

they were sheep without a shepherd. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — I shall gather the remnant 

of my flock and bring them back to their 

meadow (Jeremiah 23:1-6). 

Psalm — The Lord is my shepherd; there is 

nothing I shall want (Psalm 23). 

Second Reading — You who were once far 

off have become near by the blood of 

Christ (Ephesians 2:13-18). 

Gospel — When Jesus saw the vast crowd, 

his heart was moved with pity for them, 

and he began to teach them many things 

(Mark 6:30-34). 

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. 

Sixteenth Sunday in Ordinary Time 

July 18, 2021 

Behold, the days are coming,  

says the LORD, when I will raise up  

a righteous shoot to David. 

— Jeremiah 23:5a 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jesteśmy powołani do życia społecznego i potrzebujemy przywód-

ców. Już od wieków wiemy, że są przywódcy o szlachetnym i prawym sercu, ale są też tacy, którzy 

władzy nadużywają, wykorzystując ją do własnych celów. Prorok Jeremiasz potępia złych przywód-

ców czy to politycznych, czy religijnych. Zapowiada interwencję Boga i rzeczywiście sam Bóg w oso-

bie Jezusa Chrystusa wkroczył w historię rodzaju ludzkiego. Mesjasz przyniósł prawo miłości i pokoju. 

Ale czy my chcemy żyć według tego prawa? 

W dzisiejszym świecie jest wielu przywódców. Politycznych, kulturowych, religijnych; tych związanych z 

modą, sportem, urodą. Jest też wiele działań negujących każde przywództwo i promujących indywi-

dualizm, a nawet egoizm. Jest wokół nas wiele medialnego szumu, wiele działań, których sensu nie 

jesteśmy w stanie uchwycić. Część z nich przypomina poruszanie się po omacku. Tylko w Chrystusie 

odnajdziemy prawdziwe szczęście, bo tylko On jest Drogą i Prawdą, i Życiem. Nasz Pan jest wzorem 

prawdziwego pasterza – życie swoje daje za owce. Dla nas umarł i zmartwychwstał – do końca nas 

umiłował. Z otwartymi ramionami zawsze na nas czeka. 

Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu (św. Augustyn). Ale czy Syn Człowieczy 

znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18, 8b) 

Komentarz do psalmu 

Psalm 23 jest psalmem ufności. Ten, kto ufa Panu, nie musi się niczego obawiać. Nasz Pan i Bóg jest 

naszym Pasterzem i Gospodarzem. Jako Pasterz wiedzie nas i czuwa nad nami w naszej pielgrzymce 

przez życie. Jako Gospodarz zapewnia nam szczęśliwy pobyt; częściowe szczęście tu na ziemi, a peł-

ne i ostateczne – w Ojczyźnie Niebieskiej. Sam jest bramą, za którą znajdziemy odpoczynek i życiodaj-

ny pokarm. Zmartwychwstały Pan jest Świątynią czasów ostatecznych, ku której zmierzamy. Jezus, Do-

bry Pasterz, w mocy Ducha Świętego, wiedzie nas po bezpiecznych ścieżkach w ramiona kochające-

go Ojca, który wie, czego nam potrzeba. 

Komentarz do drugiego czytania 

Świat coraz wyraźniej staje się globalną wioską, a jednak wciąż wiele w nim podziałów, wojen i niezro-

zumienia. Dzisiaj chrześcijaństwo nie jest na topie, co więcej, wyznawcy Chrystusa są wyśmiewani, a 

nawet prześladowani. Głoszenie Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny, że Bóg kocha każdego człowieka, 

doprowadziło do rozpowszechnienia się chrześcijaństwa po całej ziemi. Nazwa Kościół Katolicki 

oznacza powszechność Kościoła. Chrystus umarł za wszystkich i w ten sposób przyniósł pokój i pojed-

nanie. On chce, byśmy tworzyli wspólnotę miłości – czy to poganie, czy Izraelici, niezależnie od miej-

sca, w którym żyjemy czy pracujemy. Idea braterstwa opartego na miłości, którą z wysokości krzyża 

obdarzył nas Chrystus, jest znakomitym tworzywem jedności w świecie niezgody i niezrozumienia. Co-

raz częstsze współcześnie odchodzenie od Chrystusa prowadzi człowieka do samotności i naraża na 

częstsze konflikty i nieporozumienia. 

Komentarz do Ewangelii 

Kiedyś byłem na pogrzebie księdza (przeżył zaledwie 52 lata). Wielu chwaliło go za to, że od 20 lat 

nie wyjechał na urlop, że nie pozostawił na dłużej swojej parafii. To z jednej strony piękna postawa i 

ofiara z siebie, ale z drugiej strony zagrożenie, które nie pozwala złapać oddechu, „przewietrzyć” 

umysłu, spojrzeć z boku na własne życie i nabrać dystansu do wielu problemów. Sam Jezus zaleca 

uczniom, by pobyli osobno i odpoczęli. Jesteśmy stworzeni do wspólnoty, ale potrzebujemy też chwil 

samotności. By nabrać świeżego spojrzenia na nasze życie, by odnaleźć prawdziwe wartości i obrać 

właściwy duchowo-moralny kurs. By w końcu odpocząć i usłyszeć głos naszego Pana, Dobrego Pa-

sterza, który prowadzi po właściwych ścieżkach, obdarza pokojem i daje nam przystęp do Ojca. 

Komentarze zostały przygotowane przez o. Kazimierza Szałaja SVD 

http://bractwoslowa.pl/




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 June 27, 2021……..…. $ 5082.00 

Sunday July 4, 2021………...….$ 3887.00 

Building Fund July 4, 2021 ...… $ 2436.00 

Sunday June 27 25, 2021 ….… $ 4891.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK 

YOU FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. 

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Doroczny Piknik Parafialny, połączony z Odpu-

stem z okazji Uroczystości Świętej Rozalii odbę-

dzie się w niedziele, 29 sierpnia po Mszy Świętej 

o godzinie 12:00 pm. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich 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 wolontariu-

szy, którzy 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 information, please contact our par-

ish office. 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

July 25, 2021 

 

Saturday, July 24 

4:00 Sue Santucci  

 

Sunday, July 25 

9:00 am Katarzyna Torres 

10:30 am Anna Santucci 

12:00 pm Karolina Zelazko 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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 

Welcome new parishioners 

 Witamy nowych parafian:  

Wojciech &  Beata Obrzut 

Fr. Marcin and Fr. Tomasz 

Through the Sacrament of Baptism we have 

 welcomed into our Church community  

Antoni Gabriel Gajdek 

Son of Kamil Gajdek and Edyta Sroka 
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