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MASS INTENTIONS 

Monday, December 12 – Third week of Advent, Our Lady of Guadalupe 

Tuesday, December 13 - St. Lucy, Virgin and Martyr 

Wednesday, December 14 - St. John of the Cross, Priest and Doctor  

                  of the Church 

7:30 am  
Thursday, December 15  

7:30 am – God’s blessing, and gifts of the Holy Spirit for Mark Mitrovic  

                  on his birthday 

Friday, December 16 - Las Posadas begins 

7:30 am – God’s blessing and gifts of the Holy Spirit upon Daniel  

                  Lulkiewicz on his birthday 

7:00 pm † Maria, Aleksander, Marek Janusz Zgirski 

               † Halina Wolarek- o życie wieczne 

Saturday, December 17  

9:00 am  

4:00 pm † Norberth and Elizabeth Skora 

               † Rebecca Ramonez 

               † Edward Goryczko- 2nd anniversary of death 

               † Antonino Dugo– requested by Mother 

               - God’s blessing and grace of health upon Waleria Goryczko  

                 on he 89th birthday 

               - For a quick health recovery 
Sunday, December 18 – Fourth Sunday of Advent 

9:00 am   † Franciszek Zaglaniczny 

11:00 am † Regina, Antoni Babinski 
                   

PLEASE PRAY FOR THE 

SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA     

CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Jim Mapes 

Elaine DiCiaula 

Sophie Hrisco 

Victoria Ojrzynski 

Teresa Grochowska 

Anna 

Danuta Merchud 

Jadwiga Zawislak 

Stanisław i Antonina 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. 



WEEKLY COLLECTION 

Sunday November 20, 2022 ………. $3648.00 

Sunday November 27, 2022 ………. $3309.00 

Sunday December 4, 2022 ………. $3503.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD BLESS YOU. 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a,  

                   10ab; Jdt 13:18bcde, 19; Lk 1:26-38  

                     or Lk 1:39-47, or any readings from the  

                    Common of the Blessed Virgin Mary,  

                    nos. 707-712 

Tuesday: Zep 3:1-2, 9-13; Ps 34:2-3, 6-7, 17-19,  

                   23; Mt 21:28-32 

Wednesday: Is 45: 6b-8, 18, 21b-25; Ps 85:9ab,  

                   10-14; Lk 7:18b-23 

Thursday: Is 54:1-10; Ps 30:2, 4-6, 11-12a, 13b;  

 Lk 7:24-30 

Friday: Is 56:1-3a, 6-8; Ps 67:2-3, 5, 7-8;  

                    Jn 5:33-36 

Saturday: Gn 49:2, 8-10; Ps 72:1-4ab, 7-8, 17; 

 Mt 1:1-17 

Sunday: Is 7:10-14; Ps 24:1-6; Rom 1:1-7;  

                     Mt 1:18-24 

THE ONE FOR WHOM OUR HEARTS 

LONG 

 Put yourself in the scene of today’s Gospel 

passage. John the Baptist is in prison. He has 

heard stories of what Jesus is doing, and wants 

reassurance that Jesus is the long-awaited Mes-

siah. John’s disciples and those who surrounded 

Jesus were faithful Jews who would have known 

Isaiah’s prophecies by heart. God would send 

One who would bring sight to the blind, healing 

to those who were ill, salvation to all who 

longed to know God’s mercy and peace. Je-

sus’ response to the disciples’ question rings as 

powerfully in our ears today as it surely did for 

the people who were with him that day. His ac-

tions are precisely those that the people had 

been told to expect. Jesus is the One for whom 

the people have been patiently yet anxiously 

waiting, like the farmer who waits for the fruits of 

his labor. Jesus is the One for whom our hearts 

long. 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — The barren deserts will rejoice 

and flower. Tired bodies will receive strength. 

Aching hearts will be made glad (Isaiah 35:1-6a, 

10). 

Psalm — The Lord saves us when he comes 

(Psalm 146). 

Second Reading — Be patient, for the coming 

of the Lord is as sure as the rain (James 5:7-10). 

Gospel — Tell of what you hear and see: The 

blind regain their vision, the crippled their move-

ment, the deaf their hearing (Matthew 11:2-11). 

OUR FASCINATING FAITH 

Our Lady of Guadalupe (December 12) 

 Our Lady of Guadalupe, Patroness of the 

Americas, first appeared to Cuauhtlatzin (Juan 

Diego) on December 9, 1531 while he was on 

his way to a Eucharistic celebration in Tlatelol-

co, Mexico. The Virgin addressed him by his in-

digenous name, asking him to go to the palace 

of Archbishop Zumárraga to request that a 

shrine be erected there at the site of the appa-

rition, in Tepeyac, so as to share her love and 

compassion for all believers. Juan Diego did so, 

but the archbishop did not believe him, de-

manding proof of his story and of the Lady’s 

identity. He returned to Our Lady daily, and on 

December 12, he conveyed to her the arch-

bishop’s request for proof. She showed him Cas-

tilian roses blooming there through the stony 

ground despite the winter’s cold. He picked the 

flowers and carried them in his tilma (mantle) to 

the archbishop. When he unfolded his tilma to 

present the roses, Mary’s image was imprinted 

on the mantle! Her blue sash and the flower 

over her womb were traditional Aztec symbols 

of pregnancy and new life. But her features 

were those of a mestiza, indicating mixed Aztec

-European heritage. Thus Our Lady of Guada-

lupe remains the enduring icon of unity-in-

diversity, the fruit of our one baptism into Jesus, 

her Son. 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

To czytanie, w wersetach 1-2 rozpoczyna się od zachęty do radości. W tekście radować się ma pustynia i zie-

mia wyschnięta, a także step, ponieważ przed nimi jest całkowita zmiana. Według tekstu step TERAZ rozkwita 

jak krokus i ma okryć się obfitym kwiatem. Także pustynia przeobrazi się tak, że będzie miała udział w chwale 

Libanu, Karmelu i Szaronu. W tej części tekstu zauważamy zapowiedź niezwykłego wydarzenia, którym ma być 

przemiana pustyni i stepu w ukwiecony i zalesiony teren tętniący życiem. Z takiej perspektywy tematem tekstu 

jest przemiana, która może dotyczyć nas i naszej osobistej sytuacji. Przez to Słowo Pan nam zapowiada możli-

wość przemiany naszej życiowej sytuacji, zwłaszcza, gdy utknęliśmy w bezkresnych piaskach pustyni, to znaczy 

jesteśmy w lęku, który nas paraliżuje, doświadczamy samotności czy wręcz odrzucenia i nie jawi nam się żadna 

perspektywa zmiany na lepsze. Właśnie w takiej sytuacji Pan mówi do nas dzisiejsze słowa i zapewnia nas, że 

mamy powody do radości. Jeśli uważnie przeczytamy tekst, to zauważymy, że radość nie tyle jest nagrodą, co 

naszym zadaniem, że radość można sobie nakazać. Wskazują na to zastosowane imperatywy, którymi Pan wy-

daje polecenie: niech się raduje pustynia, niech się okryje kwieciem, niech się cieszy i weseli. Jest to tryb rozka-

zujący, zatem, chodzi o to, że radość jest zadaniem, które mamy do wykonania, mamy radość obudzić w so-

bie. Dokładnie tak mówi do nas tekst, dając nam polecenie: okryj się kwieciem, wesel się, ciesz się, a to ozna-

cza, że do tych słów trzeba podejść jak do zadania. Radość, o której mowa, ma być w nas, zanim nastąpi 

przemiana pustyni. Chodzi o taką postawę przed naszym Panem, w której zanim Go o coś poprosimy, już mamy 

w sobie radość pewności wysłuchania, pewności działania Pana w naszej sprawie. Takie podejście jest możliwe 

wtedy, gdy wierzymy, że Pan działa, że On naprawdę przemienia, że zadania, które stawia przed nami, są dla 

nas możliwe do spełnienia. Jeśli zdecydujemy się na taką postawę, wówczas zobaczymy chwałę Pana i wspa-

niałość Boga naszego, o czym zapewnia nas dzisiejsze Słowo. Daje nam ono także bardzo dynamiczne wska-

zówki do działania: pokrzepcie omdlałe ręce, wzmocnijcie osłabłe kolana. Mówcie małodusznym 

(tchórzliwym, kapitulanckim): Bądźcie mężni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg. W dalszej części tekstu następuje za-

powiedź tego, że nadchodzi odpłata, Boża nagroda i będzie nią przyjście Pana i wybawienie, które On przyno-

si. Jego przyjście będzie rozpoznawalne i będzie skutkowało tym, że niewidomi odzyskają wzrok, głusi - słuch, 

kulawi – sprawność, a niemi zyskają mowę. 

Zauważmy, jaka jest logika radości, o której tu mowa. Radość jest z powodu odzyskania wzroku, słuchu, spraw-

ności, mowy. Żeby odzyskać trzeba najpierw stracić i tę stratę warto zaakceptować. Tekst kończy zapowiedź 

tego, że odkupieni przez Pana powrócą, przyjdą z weselem na Syjon, wieczna radość zagości na ich twarzach. 

Czas straty ma przeminąć i nadejdzie szczęście i radość, a udręka i smutek ulecą daleko. 

Komentarz do drugiego czytania 

Tematem jest cierpliwe trwanie w oczekiwaniu na przyjście Pana, które jest już bliskie. Słowa zostały napisane 

ok. dwa tysiące lat temu i wciąż są aktualne. Przyjście Pana, o którym pisze św. Jakub, było bardzo żywe w cza-

sie, gdy powstawał ten list. Wciąż żyli apostołowie, uczniowie i wielu ludzi, którzy znali Jezusa osobiście, spotykali 

się z Nim, rozmawiali, słuchali Jego nauki, byli świadkami Jego czynów, a także Śmierci i Zmartwychwstania oraz 

Wniebowstąpienia. Jeśli Jezus powiedział im, że wróci na ziemię i że świat Go ujrzy ponownie, oni nie mieli wąt-

pliwości co do tego, że tak się stanie, że Jezus naprawdę powróci na ziemię. Zatem czekali i zadanie czekania 

na powrót Jezusa przekazali kolejnym pokoleniom. Kiedy mówimy o przyjściu Pana, mówimy o przyjściu na róż-

nych poziomach. Na poziomie powszechnym czekamy na Jego eschatologiczny powrót, ale bardzo ważne 

jest zauważenie Jego przychodzenia do nas na poziomie bardzo osobistym, które odbywa się tu i teraz i doty-

czy bezpośrednio nas samych. Jezus przychodzi do nas cały czas i chodzi o to, by każdy z nas mógł rozpozna-

wać Jego Obecność w swoim codziennym życiu. Zauważenie Jezusa, dostrzeganie Jego Obecności jest możli-

we dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie, jeśli nawiązujemy osobową relację z Jezusem, traktujemy Go po-

ważnie i dajemy Mu pierwsze miejsce w naszym życiu, i jeśli jesteśmy w tym wytrwali i cierpliwi. Św. Jakub za 

przykład cierpliwości i wytrwałości daje nam proroków. Warto zauważyć, że chodzi o tych proroków, którzy 

przemawiali w imię Pańskie. Nasuwa się pytanie o to, czy mogą być inni prorocy, tacy, którzy nie przemawiają 

w imię Pańskie? Mogą i byli. Jest o nich mowa na kartach Ksiąg Świętych. Są oni nazywani fałszywymi proroka-

mi, byli też prorocy pogańscy. W starożytności funkcjonowały różne grupy proroków, były też szkoły prorockie, 

które przygotowywały do pełnienia funkcji proroka. Inaczej było z prorokiem wybranym przez Boga. Różnica 

polegała na tym, że nie człowiek decydował o swojej funkcji, ale wybierał go do niej Bóg i mówimy wówczas o 

sytuacji, w której Bóg obdarzał człowieka prorockim powołaniem i zadaniem. Wówczas taki prorok rzeczywiście 

miał mandat do tego, by reprezentować Boga, mówić w Jego imieniu, głosić Jego słowo. To jest tło dla słów 

autora dzisiejszego listu, kiedy za wzór stawia nam tych proroków, którzy przepowiadali w Imieniu Pana, co od-

różnia od tych, którzy sprawowali funkcje prorockie, ale nie byli posyłani przez Pana. To rozróżnienie jest wciąż 

aktualne. Jest wskazówką dla nas, byśmy byli czujni wobec współczesnych proroków i dawali posłuch tylko 

tym, których faktycznie posłał Pan i daje im glejt na reprezentowanie Go. 



Roman Catholic Church 
 
 
 
 

THE HOLY MASS SCHEDULE 

 
SATURDAY — 9:00 am English 

SATURDAY — 4:00 pm English Vigil Holy Mass 

SUNDAY — 9:00 am Polish 

SUNDAY — 11:00 am Polish  

MONDAY — No Holy Mass 

TUESDAY — No Holy Mass 

WEDNESDAY —  7:30 am English 

THURSDAY —  7:30 am English 

FRIDAY —  7:30 am English 

FRIDAY — 7:00 pm Polish 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

FRIDAY — 5:00 pm - 6:45 pm  

SATURDAY — 3:00 pm - 3:45 pm 

DEVOTIONS 

ADORATION OF THE MOST BLESSED 

SACRAMENT 

FRIDAY — 5:00 pm - 7:00 pm 

THE HOLY ROSARY 

DAILY after —  7:30 AM Holy Mass 

During the month of OCTOBER —  

MONDAY, TUESDAY WEDNESDAY—5:30 pm Pol 

FRIDAY—6:30 pm Polish 

MARIAN DEVOTIONS 

During the month of MAY —  5:30 pm 

 

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 our-

selves to share the gifts and talents re-

ceived from the Holy Spirit. We live to pro-

claim the Mission and Message of Our 

Lord Jesus Christ in our Community. 

Komentarz do Ewangelii 

Ewangelia przedstawia nam Jana Chrzciciela jako 

tego, który szuka prawdy i nie ma gotowego scena-

riusza na odpowiedź na temat prawdy. Jest otwarty 

na to, co powie Jezus. Tekst odsłania nam zależność, 

jaka jest między Jezusem a Janem. Możemy poznać, 

co mówi Jan o Jezusie, i co mówi Jezus o Janie. Wi-

dać wzajemną troskę, jaką się obdarzają. Jan w wię-

zieniu interesuje się Jezusem, nie sobą. Nie jest skupio-

ny na swoim losie, wznosi się ponad to, co go spotka-

ło i dopytuje o Jezusa, czy Jezus jest Tym, który ma 

przyjść, czy trzeba czekać na kogoś innego. To jest 

bardzo cenna wskazówka dla nas, by pytać Jezusa, 

by u Niego szukać odpowiedzi na najważniejsze py-

tania naszego życia. Uwięziony Jan, którego życie jest 

zagrożone, nie skupia się na sobie i na swojej sytuacji, 

ale koncentruje się na nadejściu Jezusa jako Mesja-

sza, Tego, który daje zbawienie. Ufa Jezusowi, nie ma 

gotowego scenariusza, jest otwarty na każdą ewen-

tualność. Od Jezusa oczekuje odpowiedzi, czy Jezus 

potwierdzi, że On jest Tym, którego Ojciec obiecał 

światu, a jeśli nie, to Jan jest gotowy czekać dalej. To 

pokazuje jego cierpliwość i otwartość na to, że cze-

goś nie wie, że odpowiedzi musi poszukać u kogoś 

innego, uznał Jezusa za Kogoś większego i ważniej-

szego od siebie. Jezus nie lekceważy pytania Jana, 

daje mu odpowiedź i w ten sposób poznajemy strate-

gię Jezusa, który daje odpowiedź temu, kto pyta, po-

nieważ szuka prawdy. 

Jak widzimy w Ewangeliach, Jezus nie zawsze daje 

odpowiedź pytającym Go. W dalszej części Ewangelii 

możemy poznać, jakie zdanie miał Jezus na temat 

Jana, co mówił o nim. Podkreślił jego hart ducha. 

Jan to nie jest trzcina, którą wiatr kołysze, jak chce. 

Jan jest większy od proroka, jest tym, który został wy-

brany przez Boga i posłany do prorockiej misji i nie 

ma większego od niego. 

Na niedzielę radości otrzymujemy obraz radości Jana 

Chrzciciela, radości tego, którego uwięziono za wier-

ność Bogu, za to, że dobrze wykonywał zadanie zle-

cone przez Boga. Może poprzez taki obraz Pan za-

prasza nas do szkoły radości? Radości w każdym po-

łożeniu, czyli również w niesprzyjających okoliczno-

ściach zewnętrznych, takich jak uwięzienie Jana. Jan 

przeżywa radość z przyjścia Jezusa – radość z Bożych 

dzieł. Słowo zaprasza także nas do bycia człowie-

kiem Bożej radości, do życiowego optymizmu, który 

ma swoje źródło w fakcie, że Jezus jest Tym, który 

miał przyjść do nas, to na Niego czekało nasze życie. 

Komentarze zostały przygotowane przez s. dr Karmelę Katarzynę 

Sługocką OP 

THE LOOK OF LOVE 

What does love look like? 

It has feet to go to the poor and needy. 

It has eyes to see misery and want. 

It has ears to hear the sighs and sorrows of others. 
—St. Augustine 



 

 

 

 

 

 

BAPTISMS 

Baptisms are celebrated 

on the first Sunday of the 

month. Parents are re-

quired to participate in the 

preparation meeting be-

fore the date is scheduled. 

Please call the office for 

an appointment.  

Required Documents: 

Birth certificate of the 

child, proof of Catholic 

parish membership (for at 

least 6 months) for both 

parents as well as spon-

sors. 

WEDDINGS 

The Archdiocese of Chica-

go requires arrangements 

for weddings be made 6 

months in advance. 

Please call the office 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 com-

pletion of pre-cana pro-

gram. 

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. 

FUNERALS 

For funeral arrangements 

please call Saint Monica 

Church at (773) 763-1661. 

      6750 W Montrose Ave       

      Harwood Heights, IL 60706 

      Email: office@saintrosalie.org;         

      www.saintrosalie.org 

      facebook.com/harwoodheights1/ 

      Phone:  708-867-8817                Fax: 708-867-0774  

Pastoral Staff 

Rev. Greg Lorens                        Pastor 

Rev. Thomas Campana                 Associate Pastor 

Rev. Greg Wojcik                            Associate Pastor 

Patrick Schultz                                 Operations Director  

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 

 

Date & Time 

LITURGICAL SCHEDULE 

Celebrant 

 

Lector 

Saturday, December 17, 2022 4:00 pm Fr. Greg Wojcik Sue Santucci 

Sunday, December 18, 2022 9:00 am Fr. Greg Wojcik Laura Krowiak 

Sunday, December 18, 2022 11:00 am Fr. Greg Wojcik Maria Sowa 
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  St. Rosalie Church #512081 

  6750 W. Montrose Avenue 

  Harwood Heights, IL 60706 
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