


 
 
 
 

 

Monday, June 13 - Eleventh Week in Ordinary Time;  

 St. Anthony of Padua, Priest and Doctor of the Church 

7:30 am - For all Parishioners 
Tuesday, June 14 - Flag Day   

7:30 am – God’s blessing and good health upon Emil 
Wednesday, June 15 

7:30 am - God’s blessing upon Rose Ann and Conrad on their  

                 wedding anniversary 
Thursday, June 16  

7:30 am † Maria Mieczykowska & her son Stanisław  
Friday, June 17  

7:30 am - God’s blessing and good health upon Ewa on her  

                 birthday 

7:00 pm † Maria i Stanisław Gofron 

Saturday, June 18 - Blessed Virgin Mary 

7:30 am - God’s blessing, protection and good health upon Alexa  

                 on her birthday 

4:00 pm † James Machon- on Father’s Day, from wife and family 
Sunday, June 19 – The Most Holy Body and Blood of Christ- Corpus 

Christi; Father’s Day 

9:00 am – W 25 rocznicę ślubu Magdalena i John Miętus, o zdrowie 

                  i błogosławieństwo Boże na dalsze wspólne lata  

               † Michał Foryś 

               † Julian i Stefania Klimek 

               † Franciszek Rypel- o szczęście wieczne 

10:30 am – God’s blessing, protection and good health upon  

                    Bien on Father’s Day 

                 † Bienvenido Arquiza, James Budzban 

                 † Vincenzo Dicristofano 

12:00 pm † Jan Leśny- w 4 rocznicę śmierci, od żony Marii Leśny 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Victoria Ojrzynski 

Teresa Grochowska 

Anna 

Danuta Merchud 

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 

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 

Daniel Jarosz                   PO1, USN 

May God protect them and return 

them safely to their families. 

The Most Holy Trinity June 12, 2022 
[T]he love of God has been poured out  

into our hearts through the Holy Spirit. 

— Romans 5:5b 



WEEKLY COLLECTION 

Sunday June 5, 2022 …. $ 4523.00 

Building Fund …………… $1598.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 1 Kgs 21:1-16; Ps 5:2-3ab, 4b-7;  

                    Mt 5:38-42 

Tuesday: 1 Kgs 21:17-29; Ps 51:3-6ab, 11, 16;  

 Mt 5:43-48 

Wednesday: 2 Kgs 2:1, 6-14; Ps 31:20, 21, 24;  

 Mt 6:1-6, 16-18 

Thursday: Sir 48:1-14; Ps 97:1-7; Mt 6:7-15 

Friday: 2 Kgs 11:1-4, 9-18, 20;  

 Ps 132:11-14, 17-18; Mt 6:19-23 

Saturday: 2 Chr 24:17-25; Ps 89:4-5, 29-34;  

                    Mt 6:24-34 

Sunday: Gn 14:18-20; Ps 110:1-4;  

                   1 Cor 11:23-26; Lk 9:11b-17 

BIBLICAL ROOTS OF THE TRINITY 

 Today’s readings show some biblical 

roots of what Christians would later call the Trini-

ty. Proverbs showcases the role of Wisdom in the 

work of creation, portrayed as a reality outside 

of God but integrated into God’s work of form-

ing the heavens and the earth. We join the 

psalmist in sharing Wisdom’s delight in God’s 

handiwork: “O Lord, our God, how wonderful 

your name in all the earth” (Psalm 8:2). In his let-

ter to the Romans, Paul writes of peace with 

God through Jesus, and the love of God re-

ceived through the Holy Spirit, distinguishing 

God, Jesus, and the Holy Spirit while also dis-

playing their abiding unity. Finally, in the farewell 

discourse from John’s Gospel, Jesus—who had 

earlier spoken of himself as Son of the Father—

promises his friends that they will receive the 

Spirit of truth that will teach and guide them af-

ter his departure. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Before anything was created, 

the wisdom of God was brought forth (Proverbs 

8:22-31). 

Psalm — O Lord, our God, how wonderful your 

name in all the earth! (Psalm 8). 

Second Reading — God’s love has been 

poured out into our hearts through the Holy Spir-

it that has been given to us (Romans 5:1-5). 

Gospel — Everything that the Father has is mine; 

the Spirit will take from what is mine and declare 

it to you (John 16:12-15).  

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. 

HEAVEN-MADE 

 I have been made for heaven and heaven 

for me. 

—St. Joseph Cafasso 

FORGIVENESS 

To forgive is to set a prisoner free 

and to discover that the prisoner is me. 

—Anonymous 

PRAYER OF THE WEEK 

The Most Holy Trinity 

God our Father, who by sending into the world 

the Word of truth and the Spirit of sanctification 

made known to the human race your wondrous 

mystery, 

grant us, we pray, that in professing the true 

faith, 

we may acknowledge the Trinity of eternal glory 

and adore your Unity, powerful in majesty. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you  

in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 

 

Reflection question: 

How do I profess my faith in the Trinity in my dai-

ly life? 

Collect text from the English translation of The Roman Missal, © 

2010, International Commission on English in the Liturgy Corpora-

tion. All rights reserved. 

Copyright © J. S. Paluch Company, Inc. 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez  

Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Mądrość, odwieczny Logos, zasada wszechświata. Zanim świat został stworzony, została zrodzo-

na mądrość. W duecie ze Stwórcą w mistrzowski, radosny sposób powoływała świat do istnie-

nia. Jest ciągle obecna, dana człowiekowi jako dar od Boga. 

Przez mędrców biblijnych mądrość była rozumiana jako sztuka życia. Podobnie jak artyści i rze-

mieślnicy doskonale znali się na swojej pracy, tak mędrcy - kobiety i mężczyźni - byli ludźmi, któ-

rzy swoją umiejętność opanowali po mistrzowsku. 

Wiedzę zdobywali na podstawie obserwacji i oceny doświadczeń życiowych, zjawisk dotyczą-

cych człowieka i otaczającego go świata. Udzielali wskazówek, porad, ocen dotyczących ludz-

kich cech i postaw. Ukazywali konsekwencje podejmowanych przez człowieka działań. 

Wnioski z refleksji nad światem przekazywali w różnych formach literackich. Powstawała literatu-

ra mądrościowa, wśród której Księga Przysłów zawiera najstarsze treści. Oprócz przysłów jest 

zbiorem sentencji, maksym i dłuższych utworów poetyckich religijno-moralnych. 

Według starożytnych mędrców źródłem i dawcą wszelkiej mądrości jest wszechmocny Bóg. Jej 

personifikacja przygotowywała grunt nowotestamentowemu objawieniu Chrystusa jako wcielo-

nej mądrości Boga. 

Komentarz do psalmu 

Psalm jest hymnem wyśpiewywanym na cześć Boga, Stwórcy wszechświata. W tym świecie 

człowiek zajmuje szczególne miejsce. Stworzony na obraz Boga, niewiele mniejszy od aniołów, a 

jednak kruchy i słaby. Znikomy wobec wszechświata, rozdarty między niebem a ziemią, jedno-

cześnie obdarzony władzą nad wszystkim, co stworzone. 

Komentarz do drugiego czytania 

Święty Paweł, przed spotkaniem Chrystusa zagorzały wyznawca judaizmu, dzieli się z nami swo-

im doświadczeniem przemiany życia. Metamorfoza była niespodziewana, niezwykła i przez nie-

go nie zainicjowana. Była decydująca dla jego wiary i rozprzestrzeniania się Ewangelii. Głosił 

Dobrą Nowinę w sposób autentyczny, ponieważ osobiście przekonał się o mocy miłości Boga, 

która pod Damaszkiem „powaliła” go na kolana. 

Pierwszym owocem usprawiedliwienia jest pokój. To nie jest spokój umysłu czy sumienia po od-

puszczeniu grzechów. To stan, który jest efektem właściwych relacji z Bogiem. To nie zawsze są 

romantyczne chwile. Czasami jest źle, ale dopóki nie zerwiemy przyjaźni i nie odwrócimy się od 

Boga, możemy mieć nadzieję na obiecaną chwałę. 

Komentarz do Ewangelii 

Otrzymaliśmy od Boga tajemniczy dar, którym jest Duch Święty, nauczyciel i przewodnik po 

ścieżkach życia duchowego. Niestety, często opakowujemy Go własną „mądrością”, nie po-

zwalając Mu odkrywać przed nami tajemnicy Boga. Uczniowie zmagali się ze zrozumieniem Je-

zusa jako Syna Bożego, Pism czy przepowiadanych cierpień i prób, które miały czekać wspólno-

tę chrześcijańską. 

Działanie Ducha jest związane z Chrystusem, a Ten z Ojcem. Ich doskonała komunia i jedność 

działania ma swoje źródło w Ojcu. Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy Boskie Osoby, połączone w 

sposób nierozerwalny, pragną przyciągnąć do siebie człowieka, by miał współudział w pełni 

życia. By był szczęśliwy, spełniony i wolny. 

Komentarze zostały przygotowane przez Klementynę Pawłowicz-Kot 

http://bractwoslowa.pl/


PARISH ANNOUNCMENTS 

Sunday, June 19 we will celebrate The Solemnity 

of the Most Holy Body and Blood of Christ. Holy 

Mass with a procession to the Four Altars will be 

celebrated at 12:00 pm. 

The Pauline Fathers would like to cordially invite 

all parishioners and guests to the farewell pic-

nic, which will take place on Sunday, June 26 

after the Holy Mass at 12:00 pm. 

Our intention calendar is currently open until the 

end of September. Please stop by our office to 

order your Mass intentions.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W następną niedziele, 19 czerwca uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza Świę-

ta z procesją do Czterech Ołtarzy będzie spra-

wowana o godzinie 12:00 pm. 

Ojcowie Paulini pragną serdecznie zaprosić 

wszystkich parafian oraz gości na pożegnalny 

piknik, który odbędzie się w niedzielę, 26 czerw-

ca po Mszy Świętej o godzinie 12:00 pm. 

Księga intencji jest otwarta do końca września. 

Aby zamówić intencje prosimy o kontakt z biu-

rem parafialnym w godzinach jego pracy. 

ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ 

Otrzymaliśmy łaskę wiary w Chrystusa i dzię-

ki tej wierze zostaliśmy uniewinnieni z wszyst-

kich grzechów i mamy pokój z Bogiem. 

Trwamy w wierze i oczekujemy na Bożą 

chwałę, przechodząc przez wiele ucisków, 

nabywając cierpliwości i wytrwałości, aby 

obumrzeć i wydać plon obfity. A to wszystko 

nie jest z nas, ale dzieje się mocą Ducha 

Świętego, który rozlał w sercach naszych 

miłość Bożą. 

Marek Ristau 

WIARA TO PROCES 

Jezus traktuje naszą wiarę jako proces, na 

który składa się wiele małych etapów rozło-

żonych w czasie. On wie, że nie wszystko je-

steśmy w stanie przyjąć od razu, że nie 

wszystko jesteśmy w stanie od razu zrozu-

mieć. Jest najlepszym pedagogiem, który 

małymi krokami, przez zagadnienia łatwiej-

sze, doprowadza swoich uczniów do tego, 

co największe. Miałbym wam jeszcze dużo 

do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w 

stanie tego udźwignąć – mówi Jezus do 

nas, swoich uczniów. A mówi to przecież u 

progu wydarzeń, które będą musiały za-

chwiać naszą wiarą, które przekroczą wszel-

kie nasze wyobrażenie – u progu swojej mę-

czeńskiej śmierci. On wie, że musimy dojrzeć 

do zrozumienia krzyża, do zrozumienia ta-

jemnicy cierpienia. Jesteśmy niemowlętami, 

które strawią tylko najprostszy pokarm, które 

muszą nauczyć się swoich pierwszych kro-

ków. Jednocześnie jednak jesteśmy w szkole 

Jezusa Chrystusa, który przeprowadzi nas 

przez najtrudniejszą lekcję – lekcję Golgoty – 

aż do poznania świętego oblicza Boga Oj-

ca w niebie. 

Panie Jezu Chryste, pragnę stać się pokor-

ny, bo tylko wtedy udzielona zostanie mi ta 

niezwykła wiedza, która zanurzy mnie w mi-

łości Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha 

Świętego. Ty żyjesz i królujesz na wieki wie-

ków. Amen. 

Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022 o. Michał Legan 

OSPPE Edycja Świętego Pawła                                                                                                                        



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

June 19, 2022 

Saturday, June 18 

4:00 pm Jim Mapes 

Sunday, June 19 

9:00 am Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Krzysztof Sak 



 
 
 
 
 
 

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 

Dominik Libiszewski, 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 
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CUMBERLAND CHAPELS 
Funeral Home

8300 W. Lawrence Ave. 
Norridge, IL

www.cumberlandchapels.com
Family Owned and Operated Since 1985

Traditional Services, Cremations & Pre-Arrangements Available
ANTHONY J. LUPO SR.   •   ANTHONY J. LUPO JR. 

LOUIS A. MARTINO, JR.

708.456.8300

NUZZO SEWER & PLUMBING INC.
708-456-7300       Power Rodding 773-625-6280

All Sewer & Plumbing Repairs & Installation
Specializing in Flood Control • Correcting Low Water Pressure

Video Sewer & Locating Service www.nuzzoplumbing.com
Lic. # 14636  Lic. # 055-024301

DANIEL L. JACONETTI D.D.S. LTD.
General Family Dentistry

Hours by Appointment – 24 Hour Emergency
7601 W. Montrose  – Norridge

708-453-8700 • 847-678-1130 • Fax 708-453-1564
www.jaconettidds.com

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
708.652.1444
Best Work • Best Rates

PARISHIONER DISCOUNT

“Don’t Ask Siri, Don’t 
Ask Alexa” Just Ask

708-583-8300
4840 N. Cumberland Ave
Norridge, Illinois 60706

AL AIR HEATING & AIR CONDITIONING
   Family Owned & Operated Since 1978
    *HOT WATER TANKS *GENERATORS *FREE ESTIMATE
              7703 W. Lawrence • Norridge, IL

www.alairinc.com   Al Lechowski, Owner       708-453-4531
Discounts for Seniors & Veterans

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable

waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400

•  LeafGuard®  
is guaranteed never 
to clog or we’ll clean 
it for FREE*

•  Seamless, one-piece system keeps out leaves, 
pine needles, and debris

•  Eliminates the risk of falling off a ladder to 
clean clogged gutters

•  Durable, all-weather tested system not a 
flimsy attachment

Get it. And forget it.®

Say Good-bye to Clogged Gutters!

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373
*Guaranteed not to clog for

as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

$99
Installation*

*Does not include cost of material. Expires 3/31/22.

Receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate

& free gutter inspection! 
Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product 
consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary.  Retail value is $50. Offer sponsored by LeafGuard 
Holdings, Inc. Limit one gift card per household. LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection. 
This offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or have a life partner, both cohabitating persons 
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID, understand English, and be 
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for this offer: employees of LeafGuard or 
affiliated companies or entities, their immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home 
consultation within the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be 
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal or greater value if it 
deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.darden.com/gift-cards/terms-and-conditions) of 
such gift card will be mailed to the participant via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form 
provided at consultation. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not 
sponsored or promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation. 
Offer ends 3/31/2022.

Służymy Polonii oferując szeroki zakres usług finansowych: konta oszczędnosciowe i czekowe, karty VISA, 
kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz korzystać z naszych usług on-line, dzięki Bankowości 
Internetowej PSFCU. Dla przedsiębiorców oferujemy kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto 
przez internet na stronie www.NaszaUnia.com lub odwiedź nasz oddział w Norridge (4147 N. Harlem Avenue, 
Norridge, IL 60706, tel. 708-457-0750). PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZISIAJ!

www.NaszaUnia.com

PrimeCare offers affordable quality health
care for the whole family.

*Our Enrollment Specialists can also assist you in navigating your insurance options

Our Services:
• Primary Care • Midwifery • Dental • Counseling

• Substance Use Disorder

For more information about our services or
to make an appointment call (312) 633-5841.

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!    Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
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Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

✂

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping

under an ADVERTISED blanket

on an ADVERTISED mattress

and pulls off ADVERTISED pajamas

bathes in an ADVERTISED shower

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth

with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup 

of ADVERTISED coffee
drives to work

in an ADVERTISED car
and then . . . .

refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor

he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Your
ad

could
be in
this

space!

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.


