


 
 
 
 
 
 

Monday, July 26 – Seventeenth Monday in Ordinary Time, Ss. 

Joachim and Anne, Parents of the Blessed Virgin 

Mary 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, July 27 -  

 7:30 am – God’s blessing upon Sonia Mullings 
Wednesday, July 28 -  

7:30 am † Eternal peace for Anna & Wojciech Sagula and 

their parents 
Thursday, July 29 - Ss. Martha, Mary, and Lazarus 

7:30 am † Margarita& Steve Koscak 
Friday, July 30 - St. Peter Chrysologus, Bishop and Doctor of 

the Church  

7:30 am -  

7:00 pm – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Najświętszej dla Janiny i Tadeusza z 

okazji 46 rocznicy ślubu oraz dla ich całej rodziny 

Saturday, July 31 - St. Ignatius of Loyola, Priest 

7:30 am † Franciszek Rypel- for eternal peace 

4:00 pm - 

Sunday, August 1 – Eighteen Sunday in Ordinary Time;  

9:00 am – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 

                  dla syna Franka przez wstawiennictwo Świętego  

                  Franciszka z Asyżu 

               † Stanisława Janowska 

               † Stanisława Błachut- w 4 rocznice śmierci, o  

                  radość wieczna 

10:30 am - 

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

                    błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej  

                    Jasnogórskiej na dalsze wspólne lata dla Doroty  

                    i Piotra Wiącek 

Banns of Marriage 

   III         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 32:15-24, 30-34; Ps 106:19-23;  

 Mt 13:31-35 

Tuesday: Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28; Ps 103:6-

13; Mt 13:36-43 

Wednesday: Ex 34:29-35; Ps 99:5-7, 9;  

                  Mt 13:44-46 

Thursday: Ex 40:16-21, 34-38; Ps 84:3-6a, 8a, 

11; Jn 11:19-27 or Lk 10:38-42 

Friday: Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37;  

 Ps 81:3-6, 10-11ab; Mt 13:54-58 

Saturday: Lv 25:1, 8-17; Ps 67:2-3, 5, 7-8;  

                  Mt 14:1-12 

Sunday: Ex 16:2-4, 12-15; Ps 78:3-4, 23-25, 

54; Eph 4:17, 20-24; Jn 6:24-35 

FEAST OF FAITH 

The Preface Dialogue 

 “Lift up your hearts.” “We lift them up to 

the Lord.” “Let us give thanks to the Lord 

our God.” “It is right to give him thanks and 

praise.” With this ancient dialogue we enter 

the Eucharistic Prayer, the heart of the 

Mass. These venerable words have been 

part of the Christian liturgy almost from the 

beginning—by the time of Hippolytus of 

Rome (c. 215) they were already fixed in 

the liturgy. 

 Several times during the Mass the priest 

has invited us to pray. There is something 

different here. We are invited to be “lifted 

up,” to ascend, to climb the Lord’s Moun-

tain, as it were, to go to a new place for this 

most solemn part of the Mass. And we are 

invited to a new frame of mind, a sense of 

joy, of focused dedication: our hearts must 

not be cast down, but lifted up, and lifted 

to the Lord. Why? Because we are going to 

give thanks—we are going to “eucharist!” It 

is right and just that we do this. 

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

ONE LORD, ONE FAITH 

Do you suppose the authors of the four 

Gospels were aware of today’s first reading 

from the second book of Kings? Of course, 

they were. The prophet Elisha fed a hun-

dred men with twenty barley loaves in or-

der to prove God’s power. This same mira-

cle, now multiplied by more people fed by 

fewer loaves, is attributed to Jesus in all four 

Gospels. In today’s passage from John, we 

even have the detail that the loaves were 

barley, reminding every pious Jew of that 

miracle that Elisha worked. Yet Jesus went 

into hiding when they wanted to make him 

king. It is the passage from Paul’s Letter to 

the Ephesians that gives us the reason for 

this. The power of Jesus comes from God. It 

is not meant merely to feed us, or to pro-

vide one group with a king. There is one 

Lord, one faith, one God and Father of all 

who works through Jesus Christ and through 

us all. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Elisha feeds a hundred peo-

ple with twenty barley loaves (2 Kings 4:42-

44). 

Psalm — The hand of the Lord feeds us; he 

answers all our needs (Psalm 145). 

Second Reading — Paul urges the Ephesians 

to live in a manner worthy of the call they re-

ceived (Ephesians 4:1-6). 

Gospel —Jesus feeds a large crowd with five 

barley loaves and two fish (John 6:1-15). 

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. 

Seventeenth Sunday in Ordinary Time 

July 25, 2021 

The eyes of all look hopefully to you, 

 and you give them their food  

  in due season. 

— Psalm 145:15 

GOVERNING OUR PASSIONS 

 Whoever governs their passions is master of 

the world. We must either command them, or 

be commanded by them. It is better to be the 

hammer than the anvil. 

—St. Dominic 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

W omawianym fragmencie Drugiej Księgi Królewskiej pewien mąż przynosi Elizeuszowi w darze nie byle jaki 

chleb, ale chleb z pierwocin. W naszym ”polskim chrześcijaństwie” niewiele jest takich momentów, w których 

akcentuje się doniosłe znaczenie tego, co pierwsze na drodze rozwijania w sobie życia duchowego. Kiedy w 

Kościele słyszymy o ofiarności, to (posługując się terminologią starotestamentalną) mamy na myśli przeważnie 

okazjonalne dary albo oddawanie dziesięciny, stąd dzisiejsze pierwsze czytanie możemy potraktować jako 

zachętę do głębszego zrozumienia i osobistego praktykowania składania ofiar z pierwocin. 

Treść omawianej lekcji mszalnej moglibyśmy streścić innym fragmentem ze Starego Testamentu. W Księdze 

Przysłów czytamy: Czcij Pana [ofiarą] z twego mienia i pierwocinami całego dochodu, a twoje spichrze na-

pełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem (Prz 3, 9n). Oryginalne brzmienie słowa pierwociny z powyż-

szego fragmentu to reshith i pojawia się ono chociażby w kontekście stworzenia świata w pierwszym zdaniu 

Księgi Rodzaju. W sensie duchowym możemy więc uznać, że ofiara z pierwocin jest doskonałym naśladowa-

niem Boga w Jego stwórczym akcie, który polega na powoływaniu i utrzymywaniu tego, co się powołało do 

życia. Może nas to prowadzić do wniosku, że nie ma lepszego zabezpieczenia naszych inwestycji, planów, 

marzeń, dochodów i osiągnięć niż oddanie ich pierwszych owoców w ręce samego Boga. Wiąże się to oczy-

wiście z ryzykiem utraty wszystkiego, co do tej pory wypracowaliśmy (jak w przypadku Abrahama), jednak 

dopiero w takich warunkach nasza wiara może się w pełni rozwinąć i przynieść plony daleko wykraczające 

poza nasze indywidualne potrzeby: Nasycą się i pozostawią resztki. 

Komentarz do drugiego czytania 

Dzisiejsze pierwsze czytanie oraz psalm zdają się zachęcać nas do wiary w doświadczenie obfitowania zarów-

no w doczesności jak i w wieczności. Uzasadnienia tej nadziei dostarcza nam w Liście do Efezjan św. Paweł: 

Jedno jest Ciało i jeden Duch. Idea jedności, która zagwarantować ma wspomniany dostatek i której wykład 

daje nam Apostoł, przekracza zdecydowanie sposób jej pojmowania jemu współczesnych. Żydzi, myśląc o 

jedności, odwoływali się do zjednoczenia plemion Izraela przed Panem, natomiast Grecy wierzyli, że całym 

stworzeniem rządzi jakaś jedna zasada filozoficzna i to właśnie w odniesieniu do niej upatrywali oni jedności i 

porządku społecznego. Tymczasem św. Paweł mówi o jedności jako uczestnictwie w Boskiej Naturze. Potwier-

dza to chociażby jego przemówienie na Areopagu, w którym zwraca się do Ateńczyków: […] w Nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28). Nie ma wątpliwości, że wspomniana jedność – w myśl nauczania św. 

Pawła – możliwa jest tylko wtedy, kiedy postępujemy w sposób godny powołania, do jakiego zostaliśmy we-

zwani. Rozważanie to podprowadza nas do jeszcze jednego, znacznie istotniejszego wniosku: doświadczenia 

obfitowania nie zagwarantuje nam machinalne życie w powołaniu, jakie przeznaczył nam Pan. Na pełnię 

Bożych darów może nas zatem otworzyć jedynie jego świadome strzeżenie i rozwijanie. 

Komentarz do Ewangelii 

W okolicy Święta Paschy w okupowanym przez Rzymian Izraelu na nowo odżywały nastroje nacjonalistyczne i 

mesjańskie. Komentatorzy tego fragmentu Ewangelii wykazują, że to najprawdopodobniej z tego powodu tak 

wielki tłum (mowa jest o pięciu tysiącach mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci) zgromadził się w wokół Jezusa. 

Wielu Żydów wierzyło, że Jezus z Nazaretu jest nowym Mojżeszem – prawodawcą i królem, który przywróci im 

niepodległość. Chrystus świadom oczekiwań skupionych wokół Niego ludzi nie odrzuca ich, ale postanawia 

nakarmić. Wielu z nas może doświadczać dziś podobnej sytuacji w Kościele, który nierzadko nie jest wspólno-

tą myślącą w Boży sposób; który obejmuje ludzi bardzo różnych, często niedających się ze sobą pogodzić 

poglądów. Każdy z nas przychodzi do Jezusa z innym obrazem Kościoła, z innym obrazem Jego samego, a 

On nas karmi. Rozmnożenie chleba jest typem Eucharystii i to właśnie od niej powinniśmy rozpoczynać nasze 

myślenie o jedności w Kościele. Wymownym w tym kontekście staje się fakt, że Jezus korzysta z chlebów i ryb 

dostarczonych przez prostego chłopca, rezygnując z zakupu pożywienia za zgromadzone przez Apostołów 

pieniądze. On bezpośrednio swoim uczniom, ale także i nam stara się ukazać, że prawdziwa jedność nie po-

chodzi z kosztownych przedsięwzięć i wzniosłych deklaracji, ale skromnych wyrzeczeń ponoszonych przez naj-

mniejszych, które z wiarą oddawane są w ręce Boga. Jedynie takie ofiary mogą zaspokoić doraźny głód i 

stać się pokarmem trwalszym od pustynnej manny. 

Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipica, kleryka IV roku WMSD w Warszawie 

 

http://bractwoslowa.pl/


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!  



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 July 11, 2021………...….$ 4891.00 

Sunday July 18, 2021………...….$ 4153.00 

 
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK 

YOU FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. 

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

August 1, 2021 

 

Saturday, July 31 

4:00 Jim Mapes  

 

Sunday, August 1 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Piotr Psuja 

 

 

 

 

Please remember to pray for the                    

souls of all our  

faithful departed, especially 

 

Prosimy o pamięć w Waszych                   

modlitwach za dusze wszystkich            

zmarłych, a szczególnie za 

Joseph A. Russo 

Betty J. Naquin 

 
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. 



 
 
 
 
 
 

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 przyszłą niedzielę, 1 sierpnia, druga taca przeznaczona będzie na 

Fundusz Remontowy naszej parafii.   

Doroczny Piknik Parafialny, połączony z Odpustem z okazji Uroczystości 

Świętej Rozalii odbędzie się w niedziele, 29 sierpnia po Mszy Świętej o 

godzinie 12:00 pm. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz go-

ści do uczczenia z nami naszej patronki. Prosimy o donacje ciast i cia-

steczek na słodki stol jak również fantów na nasza loterie. Poszukujemy 

również wolontariuszy, którzy byliby chętni pomoc w organizacji i pro-

wadzeniu pikniku. Więcej informacji można uzyskać w biurze parafial-

nym. 

PARISH ANNOUNCMENTS 

Next Sunday, August 1, our second collection will be designated to-

wards the Building Fund.   

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 cele-

brate 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 parish office. 
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