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, March 11
7:30 am
Tuesday, March 12
7:30 am + Pietro Bartucci- from Anna Cesario and family.
Wednesday, March 13
7:30 am + Florian Głowa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
March 14
7:30 am + Marcello Gianni- rest in peace.
Friday, March 15
7:30 am - Aniela Smorczewska- o Boże błogosławieństwo i
zdrowie w dniu urodzin.
7:00 pm + o spokόj duszy dla Anny Hanek.
Saturday, March 16
7:30 am + Jόzef Kaleta- 3 years death anniversary.
4:00 pm + Michael, Harriet, Michel Kluza.
Sunday, March 17
7:30 am - For all Parishioners.
9:00 am - w dniu urodzin dla Ojca Tadeusza Olzackiego- o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boskiej Jasnogόrskiej.
+ Stanisław Basara- o szczęście wieczne.
+ Jόzef Grzybek.
10:30 am + Gertrude Halloran.
12:00 pm + Tomasz Koniecko- pamiątka urodzin, o radość
wieczną.

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

Pastor
Ass. Pastor- Ph: 716.331.9041
Parish Secretary
Music Director
Polish 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
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
Lv 19:1-2, 11-18; Ps 19:8-10, 15;
Mt 25:31-46
Is 55:10-11; Ps 34:4-7, 16-19;
Tuesday
Mt 6:7-15
Wednesday Jon 3:1-10; Ps 51:3-4, 12-13,
18-19; Lk 11:29-32
Est C:12, 14-16, 23-25; Ps 138:
Thursday
1-3, 7c-8; Mt 7:7-12
1 Pt 5:1-4; Ps 23:1-3a, 4-6;
Friday
Mt 16:13-19
Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 7-8;
Saturday
Mt 5:43-48
Gn 15:5-12, 17-18; Ps 27:1, 7-9,
Sunday
13-14; Phil 3:17 — 4:1 [3:20 —
4:1]; Lk 9:28b-36
Monday

TREASURES FROM
OUR TRADITION
Often, when a family keeps vigil around
a person who is preparing for death, they may
notice three interwoven activities. First, the dying person may become more prayerful and reflective than ever before, reviewing life’s journey in gratitude to God, or seeking forgiveness
and making amends for wrongs. Second, as
death approaches, the need to eat and drink is
lessened until even an ice cube brushed
against the lips is satisfying. Third, persons who
are dying often make plans to give their possessions away, making bequests, handing treasures down, providing for favorite charities.
Prayer, fasting, and almsgiving: with
these three “pillars” of Lent, we rehearse our
death every year in this season, and anticipate
the final work we will do in this life. And every
year, at the end of our journey, is the joy of
Easter and the experience of the victory of
Christ over death’s darkness and power. Annually, we remind ourselves that the Christian experiences the same power and presence at the
end of life’s journey: Christ to the rescue and
the lasting joy of heaven.
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

ALMSGIVING, PRAYER,
FASTING, AND TEMPTATION
As we begin our season of fasting, prayer, and
almsgiving, the reading from Deuteronomy reminds us of our duty of almsgiving, that we “set
[our offerings] before the Lord, [our] God, [and]
shall bow down in [God’s] presence” (Deuteronomy 26:10). The reading from
Romans refers us to our prayer, reminding us
that “The word is near you, in your mouth and in
your heart . . . For everyone who calls on the
name of the Lord will be saved” (Romans 10:8,
13). These are comforting words, and encourage us to ask God for what we need and to aid
us in our prayer. Finally, the Gospel of Luke
shows us a fasting Jesus, who was tempted as
we are, and who knows what it means to be human. Someone once said that temptation arises
when you’re tired and weary, and the devil
comes along and makes a perfectly reasonable
suggestion. Jesus shows us that, with his help,
we too can overcome our temptations, reasonable as they may sound.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SAINTS AND SPECIAL
OBSERVANCES
Sunday: First Sunday of Lent; Rite of Election;
Rite of Calling the Candidates to
Continuing Conversion; Rite of Sending;
Daylight Saving Time begins;
Girl Scouting Sunday
Monday: Julian Calendar Lent begins
Friday: Abstinence

First Sunday of Lent
March 10, 2019
The word is near you,
in your mouth and in your heart.
— Romans 10:8

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, 410) 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 Panie Jezu, kiedy miałeś rozpocząć życie publiczne, udałeś się na pustynie; pociągnij tu wszystkich
ludzi do skupienia, będącego początkiem nawrócenia i zbawienia. Odrywając się od domu nazaretańskiego
i od Najsłodszej Matki swojej, chciałeś doświadczyć samotności, bezsenności, głodu; kusicielowi
wzywającemu Cię, abyś próbował czynić cuda, odpowiedziałeś stanowczością słowa wiecznego, które jest
cudem łaski niebieskiej. Czas Wielkiego Postu! O Panie! nie dozwól, nic dozwól, abyśmy biegli do cystern
popękanych (Jr 2, 13), czy naśladowali sługę niewiernego i panny nieroztropne; nie dozwól, aby używanie
dóbr ziemskich znieczuliło nasze serce na płacz ubogich, chorych, sierot, niezliczonych naszych braci, którzy
dotąd nie mają tego, co konieczne, by się posilić, ani czym się okryć, nie mają dla swych rodzin dachu nad
głową (Jan XXIII).
O Jezu, wierzymy Twojej miłości i dobroci; wierzymy, że jesteś naszym Zbawicielem i możesz to, co dla
innych jest niedostępne, niemożliwe. Wierzymy, że jesteś światłością, prawdą i życiem; pragniemy tylko
jednego: trwać w zjednoczeniu z Tobą, być nie tylko chrześcijanami z imienia, lecz apostołami
z przekonania, szaleńcami wiary (Paweł VI).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy Żyć Bogiem, t. I, str. 249

ANNOUNCEMENTS
This week our second collection is designated towards the Aid
for the Church in Central and Eastern Europe. Thank you for
your generosity!
The time of Lent should be dedicated to prayer, penance, fasting, almsgiving and care for the poor. To ensure diligent and
dignified preparation for the joyful celebration of our Lord's Resurrection, we invite our parishioners and guests to participate in
the Stations of the Cross every Friday at 5:00 pm. Stations of
the Cross in Polish will be held every Friday at 7:00 pm.

OGŁOSZENIA
W tym tygodniu druga taca przeznaczona jest na pomoc dla
Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej.. Dziękujemy za
Waszą hojność!
Okres Wielkiego Postu powinien być dla nas czasem modlitwy,
pokuty, postu, jałmużny i troski o ubogich. Aby sumiennie i
godnie przygotować się na radosne świętowanie
Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy naszych parafian i
gości do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej w każdy piątek o
godzinie 7:00 pm oraz w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę po
Mszy Św. o godzinie 12:00 pm. Droga Krzyżowa w języku
angielskim w każdy piątek o godzinie 5:00pm.
Rekolekcje wielkopostne w tym roku odbędą sie w niedzielę 24
marca, poniedziałek, 25 marca i wtorek, 26 marca.

MINISTERS
FOR NEXT SUNDAY
March 17, 2019
Lectors
Saturday, March 16
4:00 pm
Karen Pabich/Sue Santucci
Sunday, March 17
7:30 am
Anna Santucci/Jim Mapes/
9:00 am
Cecylia Marszalik/Maria Sowa
10:30 am
Dorothy Krzyzanowski/
Mitch Drozd
12:00 pm
Katarzyna Torres/
Piotr Psuja

Eucharist Ministers
Saturday, March 16
4:00 pm
Sue Santucci/Red Ropski/
Karen Pabich
Sunday, March 17
7:30 am
Phylomena Kolesnik
10:30 am
Karen Geller/Joe Russo/
Scott Baker

Ministers of Care

WELCOME NEW PARISHIONERS
WITAMY NOWYCH PARAFIAN:

HOMEBOUND
Sharon Scesniak

Nicola A. Cecere

AUTUMN GREEN
Karen Geller/Yolanda Nolledo

FR. MARCIN WITH PARISH COUNCIL

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.

THE SAINT ROSALIE
SOCIETY
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PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo".

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 Luporini
Daniel & Isola Luporini
Andrew & Mary Bobor
Francesco Cesario
Steve Magyar

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:
March, 2019 …...……….$ 4741.00
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR
PARISH.
YOUR EFFORTS ARE GREATLY APPRECIATED.

Pragniemy serdecznie zaprosić naszych
parafian i gości na rekolekcje wielkopostne
ktόre w tym roku wygłosi ksiądz Marcos
Andre Nascimento Silva, prefekt
Seminarium Misyjnego Redemptoris
Mater. Ksiądz Marcos Andre był
wykładowcą charytologii w Wyższym
Metropolitarnym Seminarium Duchownym
w Warszawie a obecnie jest Rektorem
Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Rio de Janeiro
w Brazylii. Ksiadz Marcos Andre bardzo dobrze mόwi w języku polskim, nauczył
się go studiując w seminarium w Polsce.
Plan rekolekcji wielkopostnych:
rozpoczęcie rekolekcji 24 marca podczas Mszy Św. o godzinie 9:00am i
12:00pm.
Kontynuacja rekolekcji:
Poniedziałek 25 marca: 7:00 pm Msza Św. z nauką. Po Mszy Św. konferencja.
Wtorek 26 marca: 7:00 pm Msza Św. z nauką. Po Mszy Św. konferencja.
Spowiedź wielkopostna odbędzie się we wtorek, 26 marca w godzinach 5:00 pm7:00 pm. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z Sakramentu Pokuty i
Pojednania właśnie w tym czasie kiedy w naszym kościele będzie dostępnych
wielu księży spowiednikόw. W pόźniejszym czasie nasi księża będą pomagać w
innych parafiach i nie będą dostępni w naszym kościele.

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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