


 
 
 
 
 
 

Monday, August 9 – Nineteenth Monday in Ordinary Time, 

                 St. Teresa Benedicta of the Cross, Virgin and Martyr 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, August 10 - St. Lawrence, Deacon and Martyr 

7:30 am – God’s blessing for Michael Mullings  

Wednesday, August 11 - St. Clare, Virgin 

7:30 am † Eternal peace upon Lemuel 
Thursday, August 12 - St. Jane Frances de Chantal, Religious  

7:30 am † Agnieszka Radwan 
Friday, August 13 - Ss. Pontian, Pope, and Hippolytus,  

                 Priest, Martyrs 

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

                 and her family  

7:00 pm – Jadwiga Gubała- w Bogu wiadomej intencji 

Saturday, August 14 - St. Maximilian Kolbe, Priest and Martyr 

7:30 am  

4:00 pm † Władysław Klepacki 

Sunday, August 15 – The Assumption of the Blessed  

                Virgin Mary 

9:00 am - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  

                 Barbary i Henryka Smolińskich w 25 rocznice ślubu 

               - O łaskę uzdrowienia z choroby bezsenności dla  

                 Stanisławy Bartosz 

                 † Krystyna Dymara -w 30 rocznicę śmierci oraz za  

                  zmarłych z rodziny Dymarów i Batorskich 

               † Robert Kamiński- na pamiątkę urodzin, o radość 

                  wieczną 

               † Za dusze w czyśćcu cierpiące 

10:30 am † Bienvenido Arquiza 

12:00 pm – O łaski potrzebne dla Elżbiety i Stanleya z okazji  

                  ich rocznicy ślubu. O Boże błogosławieństwo dla  

                  Elżbiety z okazji jej urodzin 

 

 

Regular Sunday Offering:   

Sunday August 1, 2021………...….TBA 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR GEN-

EROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

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 

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: Dt 10:12-22; Ps 147:12-15, 19-20;  

 Mt 17:22-27 

Tuesday: 2 Cor 9:6-10; Ps 112:1-2, 5-9;  

                Jn 12:24-26 

Wednesday: Dt 34:1-2; Ps 66:1-3a, 5, 8,  

                16-17; Mt 18:15-20 

Thursday: Jos 3:7-10a, 11, 13-17; Ps 114:1-6;  

 Mt 18:21 — 19:1 

Friday: Jos 24:1-13; Ps 136:1-3, 16-18,  

                 21-22, 24; Mt 19:3-12 
Saturday: Jos 24:14-29; Ps 16:1-2a, 5, 7-8, 11; 
 Mt 19:13-15 

Sunday: Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2; 

                 Ps 132:6-7, 9-10, 13-14;  

                1 Cor 15:54b-57; Lk 11:27-28   

                Day: Rv 11:19a;  12:1-6a, 10ab;  

 Ps 45:10-12, 16; 1 Cor 15:20-27;  

                Lk 1:39-56 

FEAST OF FAITH 

Sanctus, Sanctus, Sanctus:    

Song of Heaven 
 The words of the Sanctus are rooted in 

the scriptures. They recall the song of the 

seraphim in the prophet Isaiah’s vision of 

God in majesty: “Seraphim were stationed 

above; each of them had six wings: with 

two they veiled their faces, with two they 

veiled their feet, and with two they hovered 

aloft. ‘Holy, holy, holy is the LORD of hosts!’ 

they cried one to the other. ‘All the earth is 

filled with his glory!’ ” (Isaiah 6:2-3). They re-

call the Gospel accounts of Jesus’ entry in-

to Jerusalem: “Hosanna to the Son of Da-

vid; blessed is he who comes in the name 

of the Lord; hosanna in the high-

est” (Matthew 21:9). Yet the liturgy adds 

something new to these ancient texts. The 

seraphim sang, “the earth is filled with his 

glory.” But the liturgy proclaims, “heaven 

and earth are full of your glory.” In the Eu-

charist, earth and heaven meet. For a mo-

ment in time, we join in the song that the 

angels sing for all time. The Sanctus raises us 

to heaven, but does not remove us from 

the earth. It is the song of the King who took 

on our human flesh so that we might share 

in his divine life. 

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

CIVIL DISCOURSE 

 “Do not grieve the Holy Spirit of God.” 

These words bring us up short! What could 

we be doing to grieve the Holy Spirit? Alas, 

the same things that the Ephesians were 

doing in the time of Paul, that is, fighting, 

shouting, reviling each other with fury, an-

ger, and malice. Just tune in to talk radio 

some day or observe some “road rage” on 

the expressway. If we who are partakers of 

the Body of Christ can treat one another 

this way, what does that mean about our 

belief in Christ’s message of peace and 

reconciliation? The Eucharist is the sacra-

ment of unity. It is communion with God 

and with each other. A good first step 

would be to speak civilly to each other, 

even in disagreement! 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — After resting and taking nour-

ishment twice, Elijah is strengthened to walk to 

the mountain of God, Horeb (1 Kings 19:4-8). 

Psalm — Taste and see the goodness of the 

Lord (Psalm 34). 

Second Reading — Be sealed by the Holy Spir-

it of God so as to be imitators of God and live 

in love (Ephesians 4:30 — 5:2). 

Gospel — Jesus professes that he is the living 

bread and whoever eats this bread will live 

forever (John 6:41-51). 

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. 

Nineteenth Sunday in Ordinary Time 

August 8, 2021 

I am the living bread  

that came down from heaven. 

— John 6:51 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Dzisiejsze czytanie przenosi nas do czasów żyjącego w IX w. przed Chrystusem Eliasza. Jego misja koncen-

truje się na konflikcie religijnym pomiędzy wiarą w Boga Jedynego – Jahwe, a zapożyczonym za pośred-

nictwem królowej Jezabel od fenickich sąsiadów pogańskim kultem Baala. Prorok ten, choć uznawany był 

za największego oprócz Mojżesza spośród licznych w historii Izraela Mężów Bożych, popadał w związku ze 

swoją broniącą monoteizmu działalnością w konflikty z władcami Królestwa Północnego. Wynikające z 

gróźb Jezabel zagrożenie zmusiło go właśnie do ucieczki na pustynię i to mimo wcześniejszego spektaku-

larnego sukcesu, jakim było pokonanie proroków Baala. To, o czym czytamy w dzisiejszej perykopie, czyli 

rodzące się w Eliaszu, a kierowane ku Bogu życzenie śmierci, nie wydaje się być uzasadnione wcześniejszy-

mi wydarzeniami, a raczej jest skutkiem czy to odczuwanego głodu, czy też fałszywego przekonania o 

tym, że jego życiowa misja dobiegła właśnie końca. Jahwe ma jednak inne plany i chcąc, by prorok opu-

ścił pustynię i kontynuował misję, okazuje niezwykłą troskę o swego wybrańca. Zamiast anioła śmierci po-

syła więc dwakroć innego posłańca niosącego tak duchowe pocieszenie jak i pomoc materialną. 

Komentarz do drugiego czytania 

Lekcja wpisuje się w przewodnie tematy Listu do Efezjan, jakimi są utrzymanie jedności oraz czystość i świę-

tość Mistycznego Ciała Chrystusa – Kościoła. List ten pisany jest do wspólnoty dobrze znanej Pawłowi. Jak 

wiemy z Dziejów Apostolskich, Paweł dwukrotnie odwiedzał Efez, a jego drugi około trzyletni pobyt miał 

niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju i formacji tamtejszej wspólnoty chrześcijańskiej. Dzisiejsze wezwa-

nie przeciwstawia sobie cechy starego „światowego” i nowego „Bożego” życia. Jest ono uzasadnione 

teologicznie, opierając się na odwołaniu postrzeganego nie jako moc, a jako osoba - Ducha Świętego i 

Jego owoców. Paweł oczekuje od swych czytelników odrzucenia szeregu stanowiących ich przeciwień-

stwa, a prowadzących do konfliktów, wad i postaw, których krytyka nie traci i dziś niczego na swej aktual-

ności. Zawiera ono także element pozytywny – zachętę do opartej na naśladowaniu Chrystusa i Jego mi-

łości do ludzi oraz wzajemnym wybaczeniu, budowy wspólnoty Kościoła. Powiązanie pomiędzy sferą nad-

przyrodzoną, a życiem ziemskim stanowić ma oczywisty dowód tego, że włączający się w Chrystusowe 

dzieło zbawienia członkowie wspólnoty są prawdziwie dziećmi Boga, a nie świata. 

Komentarz do Ewangelii 

Jezus chwilę wcześniej okazał swą ponadludzką moc. Znakiem dla otaczającego Go ludu stało się roz-

mnożenie chleba, podczas gdy uczniowie zostali dodatkowo umocnieni w wierze widokiem nie mniej nie-

zwykłym, jakim był Mistrz kroczący po falach jeziora Genezaret. W dzisiejszej perykopie Jezus przechodzi 

do kwestii jeszcze ważniejszej, jaką jest Jego samo-objawienie jako pochodzącego z nieba Chleba Życia. 

Pomimo dowodu ze znaków Żydzi nie dowierzają słowom Mesjasza dotyczącym Jego niebiańskiego po-

chodzenia. „Szemrając”, a więc zachowując się tak samo jak ich niewierzący w moc Jahwe przodkowie 

podczas wyjścia z Egiptu, zmuszają Go do zdecydowanej odpowiedzi i do pogłębienia wcześniejszej argu-

mentacji. Warto jest także zauważyć to, że określenie „Żydzi” stanowi w tym miejscu zdecydowanie bar-

dziej synonim dla niewierzących w Jezusa niż termin o wydźwięku geograficznym. Dyskusja toczy się naj-

prawdopodobniej nie z Judejczykami, a z mieszkańcami Galilei Ci zaś, będąc sąsiadami Nazarejczyka, 

pamiętają Jego przeszłość i pochodzenie. Znając Go od dziecka jako syna prowincjonalnego cieśli, z trud-

nością mogą myśleć o Nim jako o prawdziwym Mesjaszu. Idąc tropem swych wcześniejszych myśli, Jezus 

po raz kolejny uświadamia rozmówcom, że prawdziwy obraz Jego synowskiej relacji z Bogiem Ojcem, łą-

czący ze sobą elementy Bóstwa i człowieczeństwa, może być dostrzeżony jedynie oczami wiary. Ta z kolei 

niemożliwa jest bez uprzedniej łaski Bożej i bez otwartości człowieka na ten dar Jahwe. Co więcej, to wła-

śnie za pośrednictwem Jezusa i ustanowionej przez Niego podczas Ostatniej Wieczerzy eucharystii, a w 

szczególności, zapowiadanego tu w sposób niebezpośredni i nie do końca oczywisty, przyszłego aktu naj-

wyższej miłości, jakim jest umożliwiające późniejsze spożywanie Jego Ciała wydanie się na śmierć, dokony-

wać się ma samo-objawienie się Boga. Jezus staje się w ten sposób chlebem życia wiecznego zapewnia-

jącym niemożliwe bez łączności z dawcą wszelkiego życia - Ojcem wiekuiste trwanie przy Stwórcy. 

Komentarze zostały przygotowane przez Macieja Siekierskiego 

http://bractwoslowa.pl/


The Women’s Center Bulletin Announcement for August, 2021 

Please consider helping The Women’s Center in our mission to save babies and moms by do-

nating material goods, hosting a Baby Shower or donating online or on the phone. Please see 

below for more information or you can donate today at www.gotwc.org or by calling 773-794-1313. 

THE WOMEN’S CENTER IS HIRING! (Please see our website for further details) 

CLIENT ADVOCATE (Evergreen Park Office): Polish or Spanish is a plus. Please send resume and cover let-

ter to pbrunk@gotwc.org. 

CLIENT ADVOCATE (Cicero Avenue Office): Polish speaking preferred. Please send resume and cover 

letter to pbrunk@gotwc.org. 

DIRECTOR OF HEALTH SERVICES: Please send resume and cover letter to kconmey@gotwc.org. 

CLIENT RESOURCES COORDINATOR (Cicero Avenue Office): Spanish speaking preferred. Please send re-

sume and cover letter to kconmey@gotwc.org.  

SEEKING DONATIONS:   

We are in extreme need of diaper bags, baby swings and infant car seats/carriers (by law all car seats 

must be less than 7 years old). Additionally, we need children’s winter clothes sizes 0 months-14/16, ex-

ersaucers, single strollers, high chairs and allergy-friendly baby formula. Donations are accepted at our 

Cicero Avenue location on Tuesdays and Thursdays from 9:30am-4:30pm. Please call 773-794-1313 when 

you arrive to hand your donations to an employee. Please also find the most up-to-date list of what we 

accept on our website www.gotwc.org.  

HOST A BABY SHOWER FOR THE WOMEN’S CENTER!  Want to support our brand new moms? Consider 

hosting a Baby Shower for The Women’s Center! All NEW items that we put in our layettes include pacifi-

ers, baby bottles, baby wipes, baby shampoo and lotion, teether toys, baby utensils, baby clothes sizes 

0-12 months and more. Help us give this wonderful bundle of brand new items to a mom to be! 

http://www.gotwc.org/
mailto:pbrunk@gotwc.org
mailto:pbrunk@gotwc.org
mailto:kconmey@gotwc.org
mailto:kconmey@gotwc.org
http://www.gotwc.org


LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

August 15, 2021 

 

Saturday, August 14 

4:00 Sue Santucci  

 

Sunday, August 15 

9:00 am  Danuta Stepkowski 

10:30 am Anna Santucci 

12:00 pm Karolina Zelazko 

 

 

 

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  

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 

Przypominamy o zaleceniu noszenia maseczek ochronnych w miejscach pu-

blicznych w celu zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.  

Pragniemy poinformować, iż w dniu 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, Związek Klubów Polskich będzie świętował dożynki 

na terenie naszej parafii. Tego dnia Msza Święta o godzinie 12:00 pm zostanie 

odprawiona na zewnątrz przy Ołtarzu Polowym. 

Już dziś zapraszamy naszych parafian oraz gości na nasz doroczny piknik para-

fialny który w tym roku będzie połączony z odpustem parafialnym z okazji Uro-

czystości Świętej Rozalii. Piknik parafialny odbędzie się w niedzielę, 29 sierpnia 

po Mszy Świętej o godzinie 12:00 pm. Tego dnia, Msza Święta Odpustowa zo-

stanie odprawiona na zewnątrz przy Ołtarzu Polowym. Pokornie prosimy o do-

nację nagród na loterię fantowa jak również ciast i ciasteczek na słodki 

stół. Poszukujemy również wolontariuszy, którzy byliby chętni pomóc w organi-

zacji i prowadzeniu pikniku. Więcej informacji można uzyskać w biurze parafial-

nym.       

PARISH ANNOUNCMENTS 

We encourage everyone to wear facial masks upon arrival to Mass and during 

Mass in order to follow the safety guidelines. Thank you! 

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

at 12:00 pm in our picnic area. 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 parish office. 
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