6750 W. Montrose, Harwood Heights, Il 60706
Email: office@saintrosalie.org; www.saintrosalie.org
facebook.com/paulinefathers/
Phone: 708. 867. 8817
Emergency Phone: 708. 941. 3888

Mass Intentions for The Week
Monday, January 21
7:30 am Tuesday, January 22
7:30 am Wednesday, January 23
7:30 am - for a successful surgery for Mark and God's blessing
upon him and his family.
Thursday, January 24
7:30 am Friday, January 25
7:30 am 7:00 pm + Teresa Bodnar- w rocznicę śmierci.
Saturday, January 26
7:30 am 4:00 pm + Martin McDonagh
Sunday, January 27
7:30 am - For All Parishioners.
9:00 am + Maria i Mieczysław Bandur.
10:30 am Josephine Urso.
12:00 pm + Irene Marculis.

Pastoral Staff
Fr. Marcin Mikulski, OSPPE
Fr. Marek Kreis, OSPPE, Ph.D.
Katarzyna Torres
Mary Lou Marcin
Maria Jacobsen
Piotr Wojtasik

Pastor
Ass. Pastor- Ph: 716.331.9041
Parish Secretary
Music Director
Rel. Ed. Assistant
Business Manager

Office Phone: 708.867.8817

Email:office @saintrosalie.org

Volunteers in the office:
Office Hours:
10:00 am-2:00 pm
Tuesday 8:30 am - 4:00 pm Monday
Thursday 8:30 am - 4:00 pm Wednesday 10:00 am-1:00 pm
Friday
11:00 am - 7:00 pm
Office will be closed for lunch 2:40 pm-3:20 pm

Pray For The Sick
Módlmy sie za
chorych
Al Mittler
Susan Anderson
Cindy Nejman
Maria Leśny
Stefania Danczuk
Anita Santi
Lynda Laspesa
Dennis Laspesa
Cris Farrell
Michael Ehas
Timothy Lichak
Marcie & Leo Kawczinski
Florence Baldassoni
Rose Podlesny
Lawrence Moritz-Mrozek
Bernie Moritz
Phyllis Pappas
Bobbi Wheeler
Particia Garcarz
Berto Santiago
Bernadine Czechowski
Frank Dopak
Debbie Juszynski
Kathryn Minnice
Mila Todorova
Audrey Restivo
Michelle Malken
David Schnittker
Gina Scassifero
Hans & Janet Lundquist
Malgorzata Esco
Maria Ricchio
Lee Malkin
Barbara Bochenek
Walter Niemaszyk

READINGS FOR THE WEEK
Heb 5:1-10; Ps 110:1-4;
Mk 2:18-22
Heb 6:10-20; Ps 111:1-2, 4-5,
Tuesday
9,10c; Mk 2:23-28, or any of a
number of readings for the Day of
Prayer
Wednesday Heb 7:1-3, 15-17; Ps 110:1-4; Mk
3:1-6
Thursday
Heb 7:25 — 8:6; Ps 40:7-10, 17;
Mk 3:7-12
Acts 22:3-16 or 9:1-22; Ps
Friday
117:1bc, 2; Mk 16:15-18
2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5; Ps 47:2-3,
Saturday
6-9 or Ps 96:1-3, 7-8a, 10;
Mk 3:20-21
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; Ps 19:8Sunday
10, 15; 1 Cor 12:12-30 [12-14, 27];
Lk 1:1-4; 4:14-21
Monday

TREASURES FROM
OUR TRADITION
The cause of church unity is commended to
Christians for prayer and action every year around
this time. This week is not so much to focus on the
many divisions within the Christian family, but on
bonds of faith and mission. Even though Christians
have always shown an inclination to fracture, spin
off, and mutate into new expressions, recent history
shows some new points of convergence and agreement. Catholics are more firmly rooted in the word of
God, for example, and many Protestants are more
likely to celebrate Communion than in years past.
Some denominations are merging and pooling resources, and people from various traditions are collaborating on projects.
The call of this week is to be mindful of the
diversity of our traditions and customs while treasuring what we hold in common. The old advice to
“lighten up” is good medicine, because sometimes
our differences are delightful and amusing. If someone says, “Let us pray,” a Catholic might close the
eyes, bow the head and fold hands; a Protestant
reach out and clasp hands with the person in the
next chair; and someone belonging to an Orthodox
tradition might stand up with eyes wide open. Each
has taken a different path, but the goal is always the
same. This is a week not for focusing on the well‑worn paths of divergence, but for mutual delight in a
common goal.
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

A VISIBLE GOD
We find it difficult to convey ideas to people
unless we can actually show them something, demonstrate what we mean. God, who is invisible and
truly beyond human understanding, apparently faces
the same difficulty. People want to see, not just listen to an idea. So God gave us Jesus Christ, God
made visible in the world.
During these past weeks we have seen how
Jesus was revealed as an infant to the shepherds
and the magi, and then began his adult “public life”
at his baptism by John. Today’s Gospel reading tells
us of his “first sign,” providing wine for the wedding
guests at Cana.
Of course, even Jesus, God made visible,
was not always easily understood in his own day,
nor is he even now. So we have to ponder what we
see: the poverty and simplicity of his birth, his humility and openness before John the Baptist, his kindness and compassion toward people in their ordinary problems, such as running short of wine at a
wedding. Yet it is in coming to know Jesus that we
come to know God.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SAINTS AND SPECIAL
OBSERVANCES
Sunday:
Monday:
Tuesday:

Second Sunday in Ordinary Time
St. Agnes; Martin Luther King Jr. Day
Day of Prayer for the Legal Protection
Unborn Children; World Youth Day
Wednesday: St. Vincent; St. Marianne Cope
Thursday: St. Francis de Sales
Friday:
The Conversion of St. Paul the Apostle;
Week of Prayer for Christian Unity ends;
Saturday: Ss. Timothy and Titus

PLEASE REMEMBER TO PRAY FOR THE
SOULS OF ALL OUR FAITHFUL
DEPARTED, ESPECIALLY

Prosimy o pamieć w Waszych
modlitwach za dusze wszystkich
zmarłych, a szczegόlnie za

Emilia Powell
Anna Unterreiner

„Śpiewajcie dla Pana pieśń nową!... z dnia na dzień głoście Jego
zbawienie” (Ps 96, 1–2)
Prorocy, chcąc wyrazić miłość mocną i czułą, zazdrosną i miłosierną, Boga ku swojemu ludowi, nie
znajdowali bardziej odpowiedniego obrazu nad miłość oblubieńców. W takim aspekcie
przedstawiają oni przymierze i przyjaźń, jaką Bóg pragnie nawiązać z Izraelem, oraz dzieło
zbawienia, którego chce dokonać na korzyść Jerozolimy. „Jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak
twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się
rozraduje” (Iz 62, 5). Nowy Testament podejmuje tę przenośnię w głębszym i konkretnym
znaczeniu. Syn Boży, stając się człowiekiem, poślubia naturę ludzką jednocząc się z nią w sposób
osobowy i nierozerwalny. Oto dlaczego Jezus, mówiąc często o królestwie niebieskim, przyrównuje
je do uczty weselnej, a wezwanie do przyjścia — do zaproszenia na gody. To są Jego gody
weselne z naturą ludzką obchodzone w chwili wcielenia, a dopełnione następnie na krzyżu.
W tym kontekście, pierwszy cud Jezusa dokonany podczas godów weselnych przypomina
niewysłowioną rzeczywistość obcowania w miłości, zażyłości, zjednoczeniu, jakie Syn Boży,
stawszy się człowiekiem, przyszedł nawiązać z ludźmi. Nie tylko Izrael czy Jerozolima, lecz cała
ludzkość została wezwana do zjednoczenia, do zaślubin ze swoim Bogiem. Cenę tego wezwania
Jezus zapłaci na krzyżu, w godzinie naznaczonej przez Ojca.
W Kanie, dokąd Jezus udał się z uczniami i Matką, godzina jeszcze nie nadeszła (J 2, 4). Jednak za
przyczyną Maryi Pan przyspiesza ją jako „znak” zapowiadający zbawienie, odkupienie. Woda
zmienia się cudownie w najlepsze wino, aby niejako zapowiedzieć głęboką przemianę, jakiej śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa dokonają w ludziach. Dzięki obfitej łasce, tam gdzie przedtem
obfitował grzech, Pan przemieni niesmaczną i zimną wodę egoizmu ludzkiego w mocne i prawdziwe
wino miłości. A to wszystko dzieje się dlatego, że człowiek — każdy człowiek — jest wezwany do
uczestnictwa w godach weselnych Słowa z naturą ludzką, a więc do radowania się Jego miłością
i zażyłością zaślubin.
Obecność i wstawiennictwo Maryi na godach weselnych w Kanie są wielką podnietą do ufności.
Człowiek czuje się niegodnym zjednoczenia z Chrystusem, lecz jeśli powierza się Matce, Ona sama
przygotuje go i prowadzi do Niego, przyspieszając godzinę.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 32

Posłuszni słudzy
Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo
Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego uczniów. Ale w
uratowaniu dobrej reputacji nowożeńców mają udział również ci, którzy pełnią tam służbę i wykonują
polecenie Maryi. Postawa sług pokazuje, jak ważne jest posłuszeństwo człowieka, by Jezus mógł
dokonywać cudów dla jego zbawienia. On wie najlepiej, czemu służy to, co mi poleca uczynić.
Posłuszeństwo czyni moją relację z Bogiem
bardzo owocną. Nie tylko dla mnie, ale i dla tych,
których Bóg stawia na mojej drodze.
Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, że potrzebujesz mnie w
realizacji swojego dzieła miłości. Niech odpowiedzią
na to będzie pełne wiary moje posłuszeństwo.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”
ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła

Ogłoszenia
W tym tygodniu druga taca przeznaczona jest na Kościόł w Ameryce
Łacińskiej. Dziękujemy za Waszą hojność!
Przypominamy iż intencje mszalne można zamówić dla osób żyjących
lub zmarłych, w intencji rodziny lub przyjaciół. Mamy jeszcze wolne
miejsca na Mszach w ciagu tygodnia jak i niedzielnych Mszach
zbiorowych. Zapraszamy do biura parafialnego lub prosimy zamawiać
intencje u naszych Ojców.
Zwracamy sie z prośbą do zapisania się do parafii wszystkich tych,
ktόrzy jeszcze tego nie uczynili, aby uniknąć niepotrzebnych
komplikacji w przygotowaniu do sakramentόw. Więcej informacji
można otrzymać w biurze parafialnym lub od kapłanόw pracujacych w
naszej parafii.
Uzupełniony grafik dla lektorόw jest do odebrania w zakrystii.
20 stycznia obchodzimy uroczystość Świętego Pawła, Pierwszego
Pustelnika. Jest to patronalne święto naszych Ojcόw Paulinόw. W dniu
tym Ojciec Marcin przeprowadzi specjalne błogosławieństwo dla dzieci
w trakcie każdej Mszy Świętej. Św. Paweł Pustelnik, patriarcha Zakonu
Paulinów, jest również uważany za patrona dzieci jak również
orędownika matek spodziewających się rozwiązania lub pragnących
mieć potomstwo.
Poszukujemy sponsorόw nagrόd na naszą loterię fantową, ktόa będzie
miała miejsce w trakcie naszego dorocznego spotkania Opłatkowego.
Prosimy o skontaktowanie sie z biurem parafialnym w sprawie donacji.
W sobotę 2 lutego obchodzimy uroczystość Ofiarowania Pańskiego,
popularnie nazwaną Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msza Święta
w języku polskim z poświęceniem świec gromnicznych odbędzie się w
piątek, 1 lutego o godzinie 7:00 pm.

Announcements
This week our second collection is designated towards the Church in
Latin America.
We would like kindly remind you to register as a parishioners of Saint
Rosalie if you haven't done so yet. This is to avoid any obstacles later
on while preparing for sacraments. You can register with our office during office hours.
Our 2019 year Mass Intention Calendar is open. Mass intentions can
be ordered for family members or friends that are alive or deceased.
We still have openings at Masses during the week and also for Sunday
collective Masses. You can order your intentions at our parish office
during office hours or with our Pauline Fathers after all Masses.
We are looking for sponsors of prizes for our annual Oplatek Lottery. If
you wish to donate something please contact our office.

MINISTERS
FOR NEXT SUNDAY
Lectors
January 27, 2018
Saturday, January 26
4:00 pm
Karen Pabich/Sue Santucci
Sunday, January 27
7:30 am
Jim Mapes/Anna Santucci
9:00 am
Krzysztof Sak/
Cecylia Marszalik
10:30 am
Mary Zukowski/
Dorothy Krzyzanowski
12:00 pm
Karolina Zelazko/Piotr Psuja

Eucharist Ministers
January 27, 2018
Saturday, January 26
4:00 pm
Sue Santucci/Ted Ropski/
Karen Pabich
Sunday, January 27
7:30 am
Rachel Neri
10:30 am
Al Mittler/Scott Baker/
Sophie Wozniczka

Ministers of Care
January 27, 2018
HOMEBOUND
Anna Santucci
AUTUMN GREEN
Karen Geller/Yolanda Nolledo

THE SAINT ROSALIE
SOCIETY
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

SUNDAY MASSES
Saturday
4:00 pm (Vigil Mass in English)
Sunday
7:30 am & 10:30 am (English)
9:00 am & 12:00 pm (Polish)

DAILY MASSES

first Monday of the month at 7:30 am.
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.
Michael Santucci & Deceased members of
Anna and Michael’s Family
Norbert Pabich
Honorata & Jan Ropski
Parat Family
Palmer Family
Maynard Family
John Socha
Michael Delarco
Frank Luporinin
Daniel & Isola Luporini
Andrew & Mary Bobor
Francesco Cesario
Steve Magyar
Ernesto Santucci
John Restivo
James Matsie
Margaret Matsie

7:30 am Monday-Saturday (Mass in English)
followed by Rosary
7:00 pm Fridays (Mass in Polish)
Month of May:
Monday - Friday : 7:00 pm May Devotion
followed by Mass (Polish)
Month of October:
Monday - Friday: 7:00 pm Rosary followed by
Mass (Polish)

ADORATION OF THE MOST
BLESSED SACRAMENT
5:00 pm - 7:00 pm on Fridays
6:00 pm - 7:00 pm
on the first Thursday of the month

RECONCILIATION
6:00 pm - 6:45 pm on Fridays
3:00 pm - 3:45 pm on Saturdays

WEEKLY COLLECTION
Regular Sunday Offering:
January 13, 2019 …...……….$ 3172.00
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR
PARISH.
YOUR EFFORTS ARE GREATLY APPRECIATED.

Save the date
We would like to invite our parishioners and guests to our annual
Oplatek, which will be held on Sunday January 27, 2019 at 3:00 pm.
Tickets are $30 for adults and $15 for children 12 and under and can
be purchased in the parish office or after each Mass. Hot dinner will be
served. We kindly ask you for donation of cakes and other sweets for
our sweet table. We are also looking for sponsors of prizes for our
Lottery. Please join us this social gathering with
Christmas music.
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych parafian i gosci na
doroczne spotkanie Opłatkowe, ktόre odbędzie się w niedzielę 27
stycznia 2019 o godzinie 3:00 pm. Bilety w cenie $30 dla dorosłych i
$15 dla dzieci do 12 lat można zakupić w biurze parafialnym lub w
kościele po wszystkich Mszach Świętych. Gorący obiad będzie podany
w trakcie spotkania. Uprzejmie prosimy o donację ciast i innych
słodkości na nasz słodki stół. Rόwnież poszukujemy sponsorόw
nagrόd na naszą loterię fantową. Życzymy wszystkim udanej zabawy!
As a community, let us pray for all those
who serve our Country
Kurt Beyer
Darryl Guzman
Ryan James Bigoness
Michael Rivera
John Velez
Brian Talarico
Aurora Talarico
Benjamin Juhasz

SPEC. 1st CLASS, ARMY
PFC, ARMY
SGT, USMC
ARMY
US AIR FORCE
LCPL, USMC
LCPL, USMC
S/SGT, USMC

If you would like to add a name to the list or if your loved ones return
home, please call the Parish office at 708.867.8817

BAPTISMS
Baptisms are celebrated
on the first Sunday of the
month. Parents are required to participate in the
preparation meeting before 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 sponsors.
WEDDINGS
The Archdiocese of
Chicago 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 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

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.
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