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, February 18
7:30 am
Tuesday, February 19
7:30 am
Wednesday, February 20
7:30 am
Thursday, February 21
7:30 am + Carmela Bartucci- from Anna Cesario and family.
Friday, February 22
7:30 am + Mieczysław Lorens.
7:00 pm + Zygmunt Majkut.
Saturday, February 23
7:30 am + w intencji Panu Bogu.
4:00 pm - o jedność, miłość i wiarę i potomstwo dla Kamili i
Nicka.
Sunday, February 24
7:30 am - For All Parishioners.
+ Anna Unterreiner- from Teresa Niezgoda & family.
9:00 am - o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bożeny i jej
rodziny.
+ Maria i Mieczysław Bandur.
+ Mieczysław Lorens.
+ Oldrech i Maria Macnar.
10:30 am + Ivan Biskup- from family.
+ Luigi Pellegrino- from Iolanda Pellegrino and family
on 2nd anniversary of death.
12:00 pm + Eugeme R. 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

BLESSED

Gn 4:1-15, 25; Ps 50:1, 8,
16bc-17, 20-26; Mk 8:11-13
Gn 6:5-8; 7:1-5, 10; Ps 29:1a, 2,
Tuesday
3ac-4, 3b, 9c-10; Mk 8:14-21
Wednesday Gn 8:6-13, 20-22; Ps 116:12-15,
18-19; Mk 8:22-26
Gn 9:1-13; Ps 102:16-21, 29,
Thursday
22-23; Mk 8:27-33
1 Pt 5:1-4; Ps 23:1-3a, 4-6;
Friday
Mt 16:13-19
Heb 11:1-7; Ps 145:2-5, 10-11;
Saturday
Mk 9:2-13
1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; Ps
Sunday
103:1-4, 8, 10, 12-13; 1 Cor
15:45-49; Lk 6:27-38

When we think of the word “Beatitude”
we think of today’s discourse from Luke’s Gospel, or the more familiar one from Matthew
(which begins “Blessed are the poor in spirit . .).
Actually, beatitudes occur throughout the prophets and Gospels. Today in Jeremiah (with an
echo in the psalm) we hear, “Blessed is the one
who trusts in the Lord” (Jeremiah 17:7). Following his resurrection in John’s Gospel, Christ proclaims, “Blessed are those who have not seen
and have believed” (John 20:29). The evangelists placed these sayings throughout the Gospels as short reminders about the characteristics that one will find in a follower of Christ,
characteristics that will help spread the Good
News in this life and lead to eternal blessings in
the next. In Latin, the saints are called the Beati,
the “Blessed,” for they are the ones who lived
the “blessed” life as described by Jesus
throughout the Gospels. How blest are we,
when we also strive to make our own days a
living beatitude!

Monday

TREASURES FROM
OUR TRADITION
In recent years, there has been remarkable progress in drawing persons with disabilities
into full celebration. Now it is generally accepted
that worship places need accommodations such
as ramps or elevators, large-print materials for
those who are sight-impaired, and perhaps even
an assisted hearing system or signing in American Sign Language. American Sign Language is
not merely English translated into movement, but
a distinct language with its own grammar, syntax
(word order), and vocabulary. For this reason, the
American Catholic bishops have approved American Sign Language (ASL) as an official language
of the liturgy.
Celebrating liturgy in our own language
(the vernacular) means that liturgy must be accessible to all languages and cultures. The fact
that Mass is celebrated this weekend in some
places in total silence, but with the full participation of deaf people praising God in the movements of their hands, and sometimes even with a
priest who is deaf, is nothing less than the Church
being faithful to the image of Jesus, who made
the deaf hear and the mute speak. Remember too
that deafness is an invisible disability, and that
there may well be people in your parish who are
quietly yearning for Mass to be signed for them in
ASL.
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

Copyright © J. S. Paluch Co.

SAINTS AND SPECIAL
OBSERVANCES
Sunday: Sixth Sunday in Ordinary Time
Monday: Presidents’ Day
Thursday: St. Peter Damian
Friday: Chair of St. Peter the Apostle;
Washington’s Birthday
Saturday: St. Polycarp

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

Andrzej Rzeznik

Żaden, kto wierzy w Ciebie, Panie, nie będzie zawstydzony (Rz 10, 11)
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu wprowadza chrześcijan w chwile głębokiego skupienia, na
pustynię (Łk 4, 1-13), dokąd Jezus „był zaprowadzony przez Ducha”. Pustynia w Piśmie świętym
jest uprzywilejowanym miejscem spotkań z Bogiem.
Izrael mieszkał na pustyni czterdzieści lat. Eliasz przebywał tam czterdzieści dni, Jan Chrzciciel zaś
od młodości. Jezus uświęca ten zwyczaj spędzając tam samotnie czterdzieści dni. Pustynia dla
Jezusa jest jednak nie tylko miejscem samotności i zażyłości z Bogiem, lecz także miejscem
najwyższej walki, „gdzie był kuszony przez diabla” (tamże 2). Szatan przedstawia Zbawicielowi
mesjanizm triumfalny i pełen chwały. Dlaczego cierpieć głód? Jeśli On jest Synem Bożym, niech
zmieni kamienie w chleb. Dlaczego żyć jak nędzny włóczęga na drogach Palestyny, wśród ludzi
rozgoryczonych z powodu ubóstwa i ucisku politycznego? Jeżeli pokłoni się Szatanowi, otrzyma od
niego królestwa i władzę. Dlaczego wystawiać się na sprzeciw kapłanów, uczonych w Prawie,
przywódców ludu? Jeśli rzuci się w dół z narożnika świątyni, aniołowie poniosą Go na rękach,
a wszyscy uznają Go za Mesjasza. Szatan, strącony do piekła z powodu pychy, nie może stawiać
innych propozycji. Lecz Jezus, Syn Boży, który „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać
sługi” (Flp 2, 7) wie dobrze, że naprawić ludzki grzech buntu i pychy może tylko jedna droga:
upokorzenia, posłuszeństwa, krzyża. Ponieważ Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, zbawi świat nie
przez triumf, lecz przez cierpienie „stając się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci
krzyżowej” (tamże 5). Pokusy z pustyni pouczają chrześcijanina, że tam gdzie pojawiają się ambitne
dążności, aspiracje do władzy, powodzenia, chwały, tam kryje się zawsze podstęp szatański. Aby
zwalczyć takie poduszczenia do złego, należy trzymać się Jezusowego słowa: „Panu Bogu swemu
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8). Trzeba więc stanowczo
odrzucić jakąkolwiek pokusę, która by nas odwracała od uznania Boga, jedynego Pana, i od Jego
służby.
Pojęcie wierności względem Boga rozwijają dwa pierwsze czytania z dzisiejszego dnia. Pierwsze
(Pwt 26, 4-10) przedstawia wyznanie wiary dawnego ludu Bożego, drugie zaś (Rz 10, 8-13) —
nowego ludu. Przyszedłszy do ziemi obiecanej, każdy Żyd miał składać Bogu pierwociny swoich
zbiorów, odmawiając modlitwę, która streszczała historie Izraela w trzech punktach: wyboru
patriarchów i przodków licznego narodu, wzrostu ludu w Egipcie i wyjścia przez pustynie
zakończonego darem ziemi obiecanej. W ten sposób pobożny izraelita ożywiał swoją wiarę w Boga
ojców, okazywał Mu wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa, a także przywiązanie i wolę
służenia Mu. Było to pewnego rodzaju „wierzę” wyrażone słowem i życiem.
Podobnie, chociaż w innym kontekście, wzywa chrześcijanina do wyznania swej wiary św. Paweł:
„Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9). Apostoł zwraca uwagę na dwie rzeczy:
wierzyć, że Jezus jest Panem, i wierzyć w Jego zmartwychwstanie. Wiara wymaga dwóch aktów:
wewnętrznego — czyli przylgnięcia umysłem i sercem do Chrystusa — który usprawiedliwia
człowieka; oraz zewnętrznego — to jest jawnego wyznania wiary — bądź to przez modlitwę
liturgiczną, bądź to przed światem wyznając Chrystusa, jak to uczynili męczennicy. Kto opiera się
na Jezusie, nie powinien się lękać, albowiem „żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony” (tamże 11) i w Jego imię zwycięży w każdej walce.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 249

OGŁOSZENIA
Ponownie apelujemy o zapisanie się do parafii, aby uniknąć
niepotrzebnych komplikacji w przygotowaniu do sakramentόw.
Więcej informacji można otrzymać w biurze parafialnym lub od
kapłanόw pracujacych w naszej parafii.
W sprawie chrztόw i ślubόw prosimy o zgłaszanie się do biura
parafialnego lub też do Ojca Marcina po każdej Mszy Świętej.
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.
Zapraszamy do biura parafialnego lub prosimy zamawiać
intencje u naszych Ojców.

ANNOUNCEMENTS
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.

MINISTERS
FOR NEXT SUNDAY
February 24, 2018
Lectors
Saturday, February 23
4:00 pm
Karen Pabich/Kris Budzinski
Sunday, February 24
7:30 am
Jim Mapes/Anna Santucci
9:00 am
Maryla Dusza/Krzysztof Sak
10:30 am
Joe Russo/
Dorothy Krzyzanowski
12:00 pm
Karolina Żelazko/
Danuta Stepkowski

Eucharist Ministers

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie

Zapisy na KURS POMOCY
PIELĘGNIARSKIEJ (CNA)
i REHABILITACYJNEJ (PRA)
•
•

Saturday, February 23
4:00 pm
Karen Pabich/Ted Ropski/
Tom Musial
Sunday, February 24
7:30 am
Anna Santucci
10:30 am
Karen Geller/Joe Russo/
Sophie Wozniczka

ZAPEWNIAMY:

DOGODNE GODZINY
DOSWIADCZONYCH NAUCZYCIELI
ZATRUDNIENIE
Oferujemy klasy sobotnio-niedzielne oraz w tygodniu.

25 LAT DOŚWIADCZENIA
W celu zapisania się proszę dzwonić:

(773) 282 1122 WEW. 403, 401
WWW.POLISH.ORG

Ministers of Care
HOMEBOUND
Sharon Scesniak
AUTUMN GREEN
Karen Geller/Yolanda Nolledo
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Please spend some time this
week reflecting on
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Słowo".that you
the Annual
Appeal
received with your bulletin. The Annual Catholic
Appeal is much different than a one-time special collection. It is a pledged campaign commitment where you can make a gift payable in
installments. A pledge is a promise to make a
gift over a span of time.
Each pledge makes a difference because all
parishes participate in the campaign and the
gifts of many enable our Archdiocese to deliver
needed ministries and services to answer Jesus’
call to “Come, Follow Me…and share the
Word.”

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2019
PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś
Słowo".
Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się
przez chwilę nad broszurą otrzymaną wraz
z dzisiejszym biuletynem. Prosimy pamiętać, że
Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś więcej
niż jednorazową specjalną kolektą. Jest ona
kampanią, podczas której możesz złożyć
zobowiązanie spłacane w ratach.
Każde zobowiązanie przyczyni się do
wprowadzania realnych, dobrych zmian, gdyż
wszystkie parafie uczestniczą w Kweście, a
ofiary wielu osób umożliwiają naszej
archidiecezji realizację koniecznych dzieł
duszpasterskich, aby odpowiedzieć na
wezwanie Jezusa
PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo".

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
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:
February 10, 2019 …...……….$ 4233.00
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR
PARISH.
YOUR EFFORTS ARE GREATLY APPRECIATED.

Proces uzdrowienia dla osób
po rozwodzie cywilnym
Proces badający ważność lub nieważność małżeństwa
kościelnego jest wyrazem troski Kościoła wobec osób, które spełniają
warunki i pragną uregulować swoją sytuację małżeńską po rozwodzie
cywilnym. Osoby zainteresowane procesem mogą uzyskać potrzebne
informacje u Sr. Barbary Kosińskiej, MChR tel. 312.534.5202.
Process of examining the validity or invalidity of a marriage is
an expression of the Church's concern for those who fulfill the conditions and wish to settle their marital situation after a civil divorce. People interested in the process can contact Sr. Barbary Kosińskiej, MChR
tel. 312.534.5202.

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

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