


 
 
 
 

Monday, November 22 - Thirty-fourth or Last Week in Ordinary Time;  

                  St. Cecilia, Virgin and Martyr;  

7:30 am † Andrzej Franczyk 
Tuesday, November 23 - St. Clement I, Pope and Martyr;  

                  St. Columban, Abbot; Bl. Miguel Agustín Pro,  

                  Priest and Martyr; 

7:30 am - For all Parishioners  
Wednesday, November 24 - St. Andrew Dũng-Lạc and  

                 Companions, Martyrs; 

7:30 am – Protection of Blessed Virgin Mary upon Patryk Talaga on  

                  24th birthday. God’s blessing upon Talaga Family. 
Thursday, November 25 Thanksgiving Day; St. Catherine of  

                  Alexandria, Virgin  

7:30 am † Bienvenido Arquiza & James Budzban 
Friday, November 26 - St. Josaphat, Bishop and Martyr 

7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanislaw 

7:00 pm † Zbigniew Gubała- w rocznicę śmierci 

Saturday, November 27 - Blessed Virgin Mary  

7:30 am † Rozalia Kychma 

4:00 pm † Romuald Sadowski and the deceased from his family,  

                  on death anniversary 

Sunday, November 28 – First Sunday of Advent 

9:00 am  † Za zmarłych polecanych w Wypominkach 

               † Maria Mieczysław Bandur 

               † Stefan Duda- o szczęście wieczne 

               † Tekla Duda- o pokój duszy 

               † Zofia, Władysław, Walenty Stopa 

               † Zofia Kenar 

               † Za dusze w czyśćcu cierpiące i za dusze zapomniane 

10:30 am – God’s blessing upon Kris on her birthday  

                 † Joseph Tranchida- 106 birthday anniversary, from 

                    Robert & Barbara Mrozek 

                 † Virgilio Porticos 

12:00 pm † Danuta i Jan Janiga 

 

 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Anna 

Danuta Melchud 

Zygmunt Kaluza 

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. 



 

Sunday November 14, 2021 …. $ 4743.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT.               

MAY GOD BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Dn 1:1-6, 8-20; Dn 3:52-56; Lk 21:1-4 

Tuesday: Dn 2:31-45; Dn 3:57-61; Lk 21:5-11 

Wednesday: Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28;  

                    Dn 3:62-67; Lk 21:12-19 

Thursday: Dn 6:12-28; Dn 3:68-74; Lk 21:20-28 

 Thanksgiving Day, Suggested: Sir   

                    50:22-24; Ps 145:2-11; 1 Cor 1:3-9;  

                    Lk 17:11-19 

Friday: Dn 7:2-14; Dn 3:75-81; Lk 21:29-33 

Saturday: Dn 7:15-27; Dn 3:82-87; Lk 21:34-36 

Sunday: Jer 33:14-16; Ps 25:4-5, 8-10, 14; 

 1 Thes 3:12 — 4:2; Lk 21:25-28, 34-36  

FEAST OF FAITH 

Procession 

 “The Mass is ended, go in peace.” At the 

beginning of Mass, the ministers entered in sol-

emn procession, an emblem of the diverse 

community that comes together around the 

altar each week to celebrate the Eucharist. As 

Mass ends, another procession forms, and the 

ministers go forth from the church. This conclud-

ing procession also acts as an emblem of the 

entire assembly, who, nourished by the Eucha-

rist, will now go forth to our scattered homes 

and places of work to be a transforming leaven 

of the gospel in the world. At the beginning of 

Mass, the priest kissed the altar as a sign of 

greeting, a gesture of reverence for Christ. Now, 

the priest reverences the altar again, this time in 

a gesture of farewell. We gather our things and 

go forth as we entered—but not quite. Through 

our celebration of the Eucharist, we have re-

newed our commitment to service of Christ our 

King, and we go forth nourished, strengthened, 

renewed—changed. 

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

CHRIST, THE KING 

 The selection from the book of Daniel present-

ed in today’s first reading was part of an attempt 

to weave a vision of ultimate success for the Jews 

under persecution. Exactly whom the author had 

in mind when he refers to “one like a Son of Man” 

is hotly disputed by scholars today. The fact is, we 

simply do not know if the author meant anyone in 

particular or if this is a collective, figurative image 

of Israel’s triumph. What we do know is that the 

early Christian community seized upon this pas-

sage and recognized it as a messianic prophecy, 

a foretelling of the ultimate triumph of Jesus as 

the Christ of God. The Lectionary’s juxtaposition of 

this text with today’s Gospel narrative of Jesus be-

fore Pilate is a wonderful example of how the litur-

gy “layers” passages with new meaning by insert-

ing them in a particular context. 

 The celebration of Christ the King allows us to 

hear these passages with a new depth of mean-

ing in light of our contemporary understanding 

of how, in Jesus and his resurrection and ascen-

sion, we have seen the fulfillment of Daniel’s vi-

sion of ultimate deliverance. The veiled admis-

sion of Jesus before Pilate that he did indeed 

have a kingdom “not here” takes on new mean-

ing against the cosmic vision of Daniel, who al-

lows us to glimpse the “Ancient One” on his 

heavenly throne. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — One like a Son of man received 

dominion, glory, and kingship (Daniel 7:13-14). 

Psalm — The Lord is king; he is robed in majesty  

(Psalm 93). 

Second Reading — Jesus Christ is the faithful wit-

ness, the firstborn of the dead (Revelation 1:5-8). 

Gospel — For this I came into the world, to testi-

fy to the truth (John 18:33b-37). 

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. 

GREATNESS 
 The measure of greatness is not the number 

of servants you have, but the number of people 

you serve. 
—Anonymous 

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe 

November 21, 2021 
Jesus Christ is the faithful witness, 

 the firstborn of the dead 

 and ruler of the kings of the earth. 
— Revelation 1:5 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

„Wyjęta” z Dziejów Apostolskich perykopa sytuuje się w obszerniejszej opowieści o początkach działalności misyjnej 

Kościoła. Fundamentem Kościoła jest męczeństwo jego apostołów, misjonarzy, ewangelizatorów. Bez krwi św. 

Szczepana – pierwszego męczennika w dziejach Eklezji – nie byłaby głoszona Ewangelia ani zakładany Kościół, 

jego stacje misyjne, gminy, parafie, diecezje. Jego krew stała się posiewem chrześcijan! 

W czasie przesłuchania przed Sanhedrynem Szczepan w wielkim skrócie – idąc drogą chronologii, od Abrahama 

do Mojżesza – przedstawił relacje między człowiekiem a Bogiem. Na tej drodze miejsce szczególne zajmuje Józef. 

„Patriarchowie sprzedali (swojego brata) Józefa do Egiptu przez zazdrość, ale Bóg był z nim” (Dz 7, 10). Zazdrość 

zawsze była, jest i będzie wyjątkowo absurdalną postawą. Rodzi ona siły niszczące tego, który jej się daje spętać. 

Zazdrość nic a nic nie uczyni temu, któremu się zazdrości. Chyba, że pójdą za nią czyny nienawiści, bowiem jest 

ona w gruncie rzeczy jedną z jej symptomów, ale też i „ucieleśnień”. Kiedy z osobą prześladowaną przez zazdrość 

jest Bóg, jest ona mocna Jego potęgą. 

Józef – Mąż Boży wolnym był od zemsty za to, że potraktowany został przez braci jako „żywy towar”, jako rzecz, 

którą można kupczyć. Ukazał on swoją twarz braciom – handlarzom, nie tyle żądnym zysku, ile chcącym się uwol-

nić od brata otoczonego wielką miłością ojca. Potraktowali go jak niewolnika, stając się… niewolnikami zawiści. 

Co więcej, Józef, pamiętający o domu ojcowskim, wyzwolił swojego ojca Jakuba i całą rodzinę, również zawist-

nych braci, z niebezpieczeństwa śmierci głodowej. Ukazał swoją wspaniałomyślność i wolność od rewanżu. To po-

stawa prawdziwie królewska, w której mający władzę respektuje godność swoją i równocześnie godność innych 

ludzi. 

Komentarz do drugiego czytania 

Św. Jan Apostoł w Apokalipsie, dziele rysującym wizje czasów ostatecznych, a więc „końca świata”, zamieszcza 

fragment zatytułowany „Listy do siedmiu Kościołów, które są w Azji”. W adresie tych „Listów”, stanowiącym ważną, 

bo początkową ich część wskazuje na Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem, jest wieczny. Podaje też tytuły chry-

stologiczne, nieczęsto analizowane przez współczesną chrystologię, stanowiącą dział teologii dogmatycznej, ale 

też dział teologii fundamentalnej. Jedna i druga teologia uwiarygodnia fakt boskości Jezusa Chrystusa: Świadek 

Wierny, Pierworodny umarłych, Władca królów ziemi. Z tytułów tych „emanuje” nadzieja człowieka, którego mocą 

jest wierność Jezusa. Skoro On jest Pierworodnym umarłych, to kolejnymi po Nim następującymi są inni ludzie, nie 

idący w niepamięć, ale stanowiący jedną istniejącą – żywą rodzinę. On panuje nad wszelkimi władcami. Króle-

stwo króla bezwzględnego, niesprawiedliwego, bezdusznego, okrutnego, nawet jeśli trwa latami, jest przemijające. 

Zło niesprawiedliwego władcy pokonane zostanie przez króla, który miłuje każdego człowieka. Władca ten bo-

wiem jest uwolniony od zła, mocą krwi przelanej na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. 

Jezus Chrystus uczynił ludzi „kapłanami”, którzy ze swojego życia będą Bogu w każdej chwili składać ofiarę z sa-

mych siebie. To najwyższa ofiara! 

Ci, którzy w konkretnej chwili dziejów ukrzyżowali Pana Jezusa i którzy Go wciąż krzyżują – w ciągu historii swojego 

życia i historii świata – zrozumieją swój czyn w chwili Paruzji Mesjasza. Wówczas obudzą się ich sumienia, a ich wy-

rzuty spowodują nawrócenie. Dowodem tegoż nawrócenia będzie płacz wszystkich „pokoleń ziemi”. Bóg – Alfa i 

Omega jest praprzyczyną i celem ostatecznym wszechrzeczy. Tylko Bóg, „Który jest, który był i który przychodzi”, 

jest prawdziwym, wiecznym królem. Jego królestwo, wciąż przez dzieje ludzkości przychodzące, nie ma końca. 

Komentarz do Ewangelii 

Św. Jan Ewangelista opisuje drogę Jezusa z Ogrójca na Golgotę. „Stacją” na tejże drodze było przesłuchanie Pa-

na Jezusa. W perykopie tej Jezus ukazany jest jak pokorny Sługa, „poddany” woli człowieka. Pojmany i uwięziony 

nie ujawnił przez to swojej słabości, niemocy, przegranej. Wręcz przeciwnie! W okolicznościach tych ukazała się 

wielka moc Jezusa, który jako Bóg mógł unicestwić swoich wrogów, a przecież tego nie uczynił. To znak wielkości 

„Króla żydowskiego”. Prawdziwie wielkim władcą jest ten, kto posiadając skuteczne narzędzia kary, nie użyje ich 

natychmiast. 

Jezus wydany został przez pobratymców – swój naród i arcykapłanów religii biblijnego Izraela, w kontekście której 

wzrastał jako dziecko i młodzieniec, respektując tradycję. Sytuacja ta wskazuje na wyjątkowy dramatyzm okolicz-

ności i wydarzenia. Winą Jezusa było głoszenie przezeń Królestwa. Wizja tegoż Królestwa nie pasowała, nie przysta-

wała do jakiegokolwiek ziemskiego królestwa. Królewskość Jezusa wyrażała się w świadczeniu prawdy, jej prokla-

macji, obrony za cenę męki i śmierci. Każdy, idący przez dzieje śladami Jezusa, słuchając Jezusa, który sam jest 

Prawdą, służy prawdzie. Nie zawiedzie się w tej służbie nigdy, chociaż chwilami wydawać by się mogło, że fałsz, 

kłamstwo i obłuda są potężniejsze od prawdy. To tylko pozory. 

Komentarze zostały przygotowane przez Prof. dr hab. Eugeniusza Sakowicza 

http://bractwoslowa.pl/




LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

November 28, 2021 

 

Saturday, November 27 

4:00 Sue Santucci 

 

Sunday, November 28 

9:00 am  Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Krzysztof Sak 

 

 

 

PARISH ANNOUNCMENTS 

Next Sunday, November 28, our second collec-

tion will be designated towards purchase of 

flowers for our Church for the Christmas Season. 

Thank you for your generosity! 

Catechists of the Neocatechumenal Way 

would like to cordially invite all adults and youth 

to the Catechesis in our parish every Monday 

and Thursday at 7:30 pm in Conrad Hall. Cat-

echesis will start on Monday, November 15th.  

We would like to remind you that by the end of 

the year offerings for the Saint Rosalie Society 

are due. Holy mass for our beloved deceased 

from Saint Rosalie Society, is celebrated every 

first Monday of the month at 7:30 am. 

Knights of Columbus Fanny May Candy Drive for 

Seminarians and Religious Sister will take place 

this year in our parish on Saturday, December 

4th and Sunday, December 5th after each Mass. 

Price of the chocolate bars that the Knights of 

Columbus will be selling will be $1.50 single bar, 

or 4 bars for $5.00 or 20 bars for $25. Please be 

generous! 



 
 
 
 
 
 

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  

      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 

W niedziele, 28 listopada druga taca przeznaczona będzie na zakup 

kwiatów do dekoracji naszej Świątyni na Święta Bożego Narodzenia. Bóg 

zapłać za Waszą ofiarność! 

Przypominamy, iż z końcem roku upływa termin ofiar na Saint Rosalie     

Society. Msza Św. za zmarłych z Saint Rosalie Society jest odprawiana w 

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 7:30 am. 

Parafialne rekolekcje adwentowe w tym roku odbędą się w dniach 28, 

29 oraz 30 listopada. Rekolekcje poprowadzi je Ojciec Marcin Ćwierz, 

Przeor Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy. Serdecznie zapraszamy 

do uczestnictwa w naszych rekolekcjach. 

Katechiści z angielskiej Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej zapraszają 

dorosłych i młodzież na katechezy w naszej parafii w każdy poniedziałek i 

czwartek o godzinie 7:30 pm w Conrad Hall. Katechezy rozpoczną się w 

poniedziałek, 15 listopada. 

Rycerze Kolumba Fanny May Candy Drive dla Seminarzystów i Zakonnic 

odbędzie się w tym roku w naszej parafii w sobotę 4 grudnia i w niedzielę 

5 grudnia po każdej Mszy Świętej. Cena batoników czekoladowych które 

będą sprzedawać Rycerze Kolumba, wyniesie $1.50 za pojedynczy ba-

ton lub 4 batony za $5.00  lub 20 batonów za $25.00.  
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