


 
 
 
 
 
 

Monday, August 16 – Twentieth Week in Ordinary Time;  

 St. Stephen of Hungary 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, August 17 -  

7:30 am † For souls in purgatory  
Wednesday, August 18 -  

7:30 am † Jose and Naomi Riveral 
Thursday, August 19 - St. John Eudes, Priest 

7:30 am † Ernesto and Erlina Purisima 

Friday, August 20 - St. Bernard, Abbot and Doctor of the Church  

7:30 am † Stanisław Mieczkowski 

7:00 pm † Krystyna i Jan Psuja- o radość życia wiecznego 

Saturday, August 21 - St. Pius X, Pope 

7:30 am † Jeanette Pinlac 

4:00 pm † Katharina & Ferdinand Weiterschan- from family 

Sunday, August 22 – Twenty-first Sunday in Ordinary Time 

9:00 am – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,  

                  opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa oraz dary  

                  Ducha Świętego na dalsze lata wspólnego życia  

                  dla Jadwigi i Stanisława z okazji rocznicy ślubu  

                 † Franciszek i Józefa Rypel-  o szczęście wieczne  

               † Za dusze w czyśćcu cierpiące 

10:30 am  

12:00 pm – Piotr Wiącek- z okazji urodzin, z podziękowaniem  

                  za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,  

                  błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boskiej  

                  Jasnogórskiej 

 

 

Sunday August 1, 2021………...….$4526.00 

Building Fund August 1, 2021 ..…. $2328.00 

Sunday August , 2021 ………...…. $4481.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY 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. 

The Assumption of the Blessed Virgin Mary                           

August 15, 2021 

Blessed are you among women,                                           

and blessed is the fruit of your womb. 

— Luke 1:42 



READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Jgs 2:11-19; Ps 106:34-37, 39-40,  
                  43ab, 44; Mt 19:16-22 
Tuesday: Jgs 6:11-24a; Ps 85:9, 11-14;  
                  Mt 19:23-30 
Wednesday: Jgs 9:6-15; Ps 21:2-7;  
                  Mt 20:1-16 
Thursday: Jgs 11:29-39a; Ps 40:5, 7-10;  
                  Mt 22:1-14 
Friday: Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22;  
                  Ps 146:5-10; Mt 22:34-40 
Saturday: Ru 2:1-3, 8-11; 4:13-17;  
                  Ps 128:1b-5; Mt 23:1-12 
Sunday: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Ps 34:2-3, 
                  16-21; Eph 5:21-32 [2a, 25-32];  
                  Jn 6:60-69 

FEAST OF FAITH 

The Shape of the Eucharistic Prayer 

 Our Eucharistic Prayers originated in the 

traditional Jewish meal prayers known as be-

rakah, which were prayers of thanksgiving 

used at meals. Over the centuries, the Chris-

tian thanksgiving, or Eucharist, gradually took 

shape. While in the East the Eucharistic Pray-

ers (called anaphora) took many forms, in 

the Roman Church there was for many cen-

turies just one Eucharistic Prayer, called the 

Roman Canon (now known as Eucharistic 

Prayer I). Almost all Eucharistic Prayers include 

the same basic elements. They begin with 

thanksgiving and acclamation. Then there is 

an epiclesis, as the priest calls down the Holy 

Spirit upon the gifts. Then follows the institution 

narrative and consecration, as the words that 

Jesus spoke at the Last Supper are repeated. 

After the consecration, we remember in an 

explicit way all that Christ has done for us—

this is the anamnesis, or remembering. The 

prayer concludes with the offering, the inter-

cessions—prayers for the Church, our leaders, 

ourselves—and a final doxology of praise. 

 The reforms of the Second Vatican Coun-

cil enriched our liturgy with additional Eucha-

ristic Prayers, including both ancient texts 

(Eucharistic Prayer II is based on the most an-

cient of all existing Eucharistic Prayers) and 

new compositions. 

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

THE DESTINY OF ALL MORTAL FLESH 

 The celebration of today’s feast on a Sun-

day is unusual on our Roman Catholic calen-

dar. Our observance of the Lord’s Day is held 

in such high esteem that few other feasts re-

place it. Occasionally there is a feast—

usually of one of the saints—in which the sav-

ing power of God in Christ is so uniquely fo-

cused that the Roman rite deems it worthy of 

celebration on the Lord’s Day. Today is such 

a feast. Yet some are surprised at the brevity 

of the dogma in its entirety: “We pronounce, 

declare and define it to be a divinely re-

vealed dogma: that the Immaculate Mother 

of God, the ever Virgin Mary having com-

pleted the course of her earthly life, was as-

sumed body and soul to heavenly glory.” The 

Roman Catholic Church never defined any 

specifics or particulars about the event itself. 

It is not in the scriptures. There are no verifia-

ble eyewitness accounts. At its core, the 

dogma reveals in Mary the destiny of all mor-

tal flesh, and reinforces our creedal belief in 

resurrection of the body. This feast strength-

ens our faith, defined last week in Hebrews 

as the realization of things hoped for. We 

find, in Mary, that realization of what we all 

hope for, what Paul today affirms: “In Christ 

shall all be brought to life” (1 Corinthians 

15:22). 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — The vision concerning the 

woman clothed with the sun (Revelation 

11:19a; 12:1-6a, 10ab). 

Psalm — The queen stands at your right 

hand, arrayed in gold (Psalm 45). 

Second Reading — Christ, the firstfruits; then 

those who belong to him (1 Corinthians 

15:20-27). 

Gospel — Mary praises God in the         

Magnificat (Luke 1:39-56). 

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. 



Matki Bożej Zielnej 

W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywano świę-

tem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną. W dniu 15 sierpnia obchodzono jedno z najstar-

szych świąt Maryjnych na Wschodzie, bardzo popularne wśród ludu. 

Było to święto, podczas którego oddawano cześć Maryi jako Matce Boga. Od początku wieku VI 

to święto w Palestynie i Syrii staje się wspomnieniem zakończenia życia ziemskiego Maryi, zwane 

Zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny. 

Ten dzień wiąże się przede wszystkim z historią wniebowzięcia. Jest wiele apokryfów, czyli poboż-

nych opowieści, które w prosty sposób tłumaczą prawdy wiary. W jednym z tych apokryfów jest 

piękna opowieść o śmierci i wniebowzięciu Maryi. Gdy Matka Boża umarła, apostołowie chcieli ją 

pochować. Złożyli ciało w trumnie, ale musieli poczekać, bo św. Tomasz zwany niedowiarkiem - 

ten sam, który nie uwierzył w zmartwychwstanie, dopóki nie dotknął rany Chrystusa - spóźnił się. 

Gdy już wreszcie dotarł, chciał zobaczyć ciało Najświętszej Marii Panny. Po otwarciu trumny, nie 

było w niej ciała Maryi, a jedynie piękne, pachnące lilie i inne kwiaty i zioła. Nazwa Matki Bożej 

Zielnej ma też związek z porami roku. Połowa sierpnia to czas zbiorów, pierwszych dożynek. Dlate-

go w tym dniu święci się kwiaty, zboża, zioła i warzywa. 

Co w bukiecie? 

Na 15 sierpnia zbieramy ostatnie kłosy z pola, zioła, dodajemy warzywa i maryjną różę. Niektórzy 

dodają marchew i ziemniaka. To, co kto uprawia, co kto lubi, kto czego potrzebuje. 

W dniu Matki Boskiej Zielnej we wszystkich kościołach święci się płody ziemi, a przede wszystkim 

dojrzałe zboża i zioła, warzywa i owoce, związane w bukiet. Wiązankę, w zależności od regionu, 

nazywa się czasem zielem, ograbką, rózgą, kępką albo po prostu bukietem. Czasem ma formę 

zbliżoną do palmy wielkanocnej – czasem kosza z płodami rolnymi lub wianka. 

Dodajemy do bukietu zioła, zwłaszcza lecznicze. One będą potem wykorzystywane przez cały 

rok. Piołun, dziurawiec, macierzankę, krwawniki i babkę. Ale i trzewiczki Matki Boskiej, choć to tru-

jący tojad. 

Według starej tradycji bukiet do poświęcenia w Matkę Boską Zielną powinien składać się z 7 lub 

77 różnych ziół, zbóż, a także kwiatów. Siódemka już w Starym Testamencie jest bowiem symbo-

lem doskonałości. Do 7 podstawowych ziół zalicza się: rumianek, miętę, melisę, bazylię, rozmaryn, 

lubczyk i nasturcję. Poświęcone rośliny miały dodatkowo różnorodne zastosowanie. 

Lecznicza moc ziół 

Poświęcone zioła, z okazji święta Matki Boskiej Zielnej co do bukietu zostały włożone, mają bo-

wiem ogromną moc leczniczą. Te trujące – trzymają z dala od domu robactwo i choroby. Te lecz-

nicze – będą zaparzane i gotowane, trafią do karmy zwierząt w gospodarstwie i będą wspierać 

domowników w chorobie. 

Dawniej na Matkę Boską Zielną gospodynie zwykle piekły słodkie bułki i chleb, przygotowywały 

smakowite dania z tegorocznych płodów rolnych, a stoły uginały się od owoców z własnego sa-

du. Do Matki Boskiej Zielnej nie wolno było jeść jabłek, grusz i innych owoców – dopiero wtedy, 

gdy zostały poświęcone można się było nimi cieszyć. Tego dnia drzwi każdej chaty były szeroko 

otwarte dla wszystkich. To dzień, kiedy sąsiedzi się odwiedzali, a przy specjałach z warzywnika i 

sadu wspólnie modlono się, śpiewano pieśni maryjne i ucztowano do późnego wieczora, dzięku-

jąc za urodzaj. 

Obyczaj świecenia ziół w święto Wniebowzięcia znany jest także w innych krajach Europy – w 

Czechach, w Niemczech, w Austrii, w Nadrenii, Bawarii i Szwabii, w Estonii. Zioła i bukiety z ziół 

święci się także u Ormian, na Kaukazie i na Sycylii. 

POŚWIĘCENIE BUKIETÓW i WIANKÓW PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII. 



Komentarz do Ewangelii przygotowany przez Bractwo Słowa Bożego 

Słuchamy dziś pięknego hymnu Magnificat, który mamy nie tylko rozważać intelektualnie, 

ale przyjąć sercem. To modlitwa, która ma każdego dnia kształtować naszą modlitwę – Ko-

ściół odmawia ją zawsze w Nieszporach, wieczornej modlitwie Liturgii Godzin. 

Maryja nie skupia się na sobie, ale na Bogu. Ona jest cała zapatrzona w Boga, cała piękna, 

pełna uwielbienia. Ona uwielbia Jezusa, którego nosi w sobie, którego, jak uczą ojcowie Ko-

ścioła, najpierw poczęła w duszy przez wiarę, a potem w ciele. I właśnie ze skupienia na Je-

zusie płynie Jej radość. Możemy powiedzieć, że choć te słowa wypowiedziała po raz pierw-

szy w domu Elżbiety, to wypowiada je teraz nieustannie w niebie – jako Królowa Wniebo-

wzięta, całkowicie zjednoczona ze swoim Synem. 

W każdej Eucharystii głosimy zwycięstwo Chrystusa na drzewie krzyża i wyznajemy wiarę w 

to, że ostatecznie to On pokona wszelkie zło w świecie, że ostatecznie, pomimo tak groźnej 

walki, to Chrystus jest zwycięzcą szatana. To wyznanie wypowiadamy zwłaszcza po konse-

kracji; „Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy 

Twego przyjścia w chwale”. Ale jest ono też zawarte w słowach odmawianych wspólnie z 

kapłanem po modlitwie Ojcze nasz: „Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki”. 

Nie bójmy się wypowiadać tych słów z wiarą i pewnością, że po czasie naszych codzien-

nych zmagań i cierpień – osobistych, rodzinnych, zawodowych – ostatecznie zwycięży Chry-

stus, a w ich przeżywaniu wystarczy nam Jego łaski. 

Komentarz został przygotowany przez ks. Mateusza Mickiewicza 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

August 22, 2021 

 

Saturday, August 21 

4:00 Karen Pabich  

 

Sunday, August 22 

9:00 am  Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Piotr Psuja 

 

 

 
 

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 required 

to participate in the prepa-

ration 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 arrange-

ments for weddings be 

made 6 months in ad-

vance. Please call the of-

fice for an appointment.  
Required Documents: 

Baptismal certificates for 

the engaged, proof of 

membership to a Catholic 

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 
Archidiecezja Chicago ponownie zachęca nas do noszenia maseczek 

ochronnych w miejscach publicznych w celu zachowania zasad bezpieczeń-

stwa i higieny.  

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

rafialny który w tym roku będzie połączony z odpustem parafialnym z okazji 

Uroczystości Świętej Rozalii. Piknik parafialny odbędzie się w niedzielę, 29 

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

stowa zostanie odprawiona na zewnątrz przy Ołtarzu Polowym. Pokornie pro-

simy o donację nagród na loterię fantowa jak również ciast i ciasteczek na 

słodki stół. Poszukujemy również wolontariuszy, którzy byliby chętni pomóc w 

organizacji i prowadzeniu pikniku. Więcej informacji można uzyskać w biurze 

parafialnym.       

PARISH ANNOUNCMENTS 
The Archdioceses of Chicago once again encourages everyone to wear fa-

cial 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 look-

ing 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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