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St. Constance Parish 
First Sunday of Lent 

March 5, 2017

At that time Jesus was led by the Spirit into the desert 
to be tempted by the devil. He fasted for forty days and forty nights, 
and afterwards he was hungry. The tempter approached and said to 
him, "If you are the Son of God, command that these stones become 
loaves of bread." He said in reply, "It is written: One does not live on 

bread alone, but on every word that comes forth from the  
mouth of God." 
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First Sunday of Lent/ Pierwsza Niedziela 

Daylight Saving 
Time 2017 begins 
Sunday, March 12. 
Move your clock 
ahead one hour.   

Monday, March 6        
  8:00am Eng    Piech Family 
  8:30am Pol   + Andrzej Zięba 
  6:30pm Eng    Parishioners 
 
Tuesday, March 7        Saints Perpetua and Felicity, Martyrs 
  8:00am Eng   + Andrzej Zięba 
  7:15pm Eng    Intencje Specjalne 
 
Wednesday, March 8 Saint John of God, Religious 
 8:00am Eng    Piech Family 
 8:30am Pol   + Andrzej Zięba 
 6:30pm Eng    Parishioners 
 
Thursday, March 9     Saint Frances of Rome, Religious 
   8:00am Eng   + Andrzej Zięba 
   8:30am Pol   + Stanisław Starzak 
   7:00pm Pol    Parafianie i Dobrodzieje 
    
Friday, March 10         
  8:00am Eng   + Gloria Davis 
  8:30am Pol   + Andrzej Zięba 
  2:15pm Eng    Stations of the Cross (School) 
  6:00pm Eng    Stations of the Cross 
  6:30pm Eng    Parishioners 
  7:30pm Pol    Droga Krzyżowa 
  8:00pm Pol   + Stanisław Piwowarski 
 
Saturday, March 11         
  8:00am Eng   + Andrzej Zięba 
  8:30am Pol   + Maria Purska 1-sza rocznica śmierci 
  4:30pm Eng   + Irene Duszyński 
      + Fred Gryzwa 
      + Rev. Martin Borowczyk 
      + Joe & Josephine Borow 
    
Sunday, March 12          Second Sunday of Lent 
  7:30am Eng   + Rev. Martin Borowczyk 
  9:00am Pol   + Teresa Zając 
        + Krystyna Jasiak 
      + Franciszek Kusek 
      + Anna Wawrzyniec Mosz 
      + Maria Trojniak 
       Rodzina Antosz 
      + Emilia Prawica 
      + Janina Maśnica 
      + Teresa Maśnica 
      + Jan Niewiarowski 
      + Helena & Hipolit Adamski 
      + Edward Kosman 
      + Józef Ochał 
      + Stanisław Purchla 
      + Władysław Duchnowski 12-ta rocznica 

     + Honorata i Alfons 
     + Zofia Bryła 
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Mirosław Antosz 
     + Roman Podgórski 
     + Marianne Tomaszewski 
10:30am Eng  + Andrzej Zięba 
12:00pm Eng  + Marian Kocylowski 2nd Death  
      Anniversary 
  1:30pm Pol  + Alojzy Kopeć 
     + Victoria i Bronisław Kalinowski 
     + Jan i Stanisława Dusiński 
      Intencja Specjalna 
 6:00pm Pol   Gorzkie Żale 
 7:00pm Pol   Parafianie i Dobrodzieje 
    
 

MASS TIMES  
Weekday Masses:  

Monday - Saturday: 8:00am (Eng) 
Monday, Wednesday - Saturday:  

8:30am (Pol) 
Tuesday: 7:15pm (Pol) 
Weekend Masses:  

Saturday: 4:30pm (Eng)  
Sunday:     

7:30am (Eng),  
9:00am (Pol),  

10:30am (Eng),  
12:00pm (Eng),  
1:30pm (Pol),  
7:00pm (Pol)  

RECONCILIATION: 
Saturdays from 3:15pm to 4:15pm 
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Monday, March 6 
No School 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
6:30pm English Lenten Mass 
 
Tuesday, March 7 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
Eucharistic Adoration 
7:15pm Polish Lenten Mass 
 
Wednesday, March 8 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
6:30pm English Lenten Mass 
Polish Rosary Meeting 
Glory & Praise Choir Practice 
 
Thursday, March 9 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
 
Friday, March 10 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
2:15pm School Stations of the Cross 
6:00pm English Stations of the Cross 
6:30pm English Lenten Mass 
7:30pm Polish Stations of the Cross 
8:00pm Polish Lenten Mass 
Kolbe Dance Group “Vera” 
 
Saturday, March 11 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
Morning of Reflection 
 
Sunday, March 12 
Holy Name Mass & Fellowship 
Gorzkie Żale 

Weekend Collection —  February 26, 2017 
Kolekta niedzielna —  26 lutego, 2017  

AT A GLANCE 

 

Dorothy Gajda

Constance Grodecki 

Amie Parisi 

Michael Richko 

Sandra Sanoski 

Rita Szczepanik 

 PRAY FOR OUR SICK 

 
Fiscal Year 2017 (July 1,2016— June 30, 2017) 
Rok fiskalny 2017 (od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017)    
Minimum weekly collection required— $ 10,250 
Minimum tygodniowego wymaganego dochodu  

We are grateful to all who give regularly of their time 
and talent. May God bless you!  

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy regularnie  
poświęcają swój czas i angażują swoje talenty.  Bóg zapłać!    

Our Sympathy and Prayers 
Leonard Duszyński         Jadwiga Mieczkowski 

Kazimiera Pytel-Nowak 

School Lottery 

TOTAL:  $  9,061.50 
 
Parish maintenance & Energy  $                  86.00 
Adopt A Student      $               240.00 
Convent Maintenance    $        42.00 

  4:30pm  —  $      1,358.00  
  7:30am  —  $         562.00    
  9:00am  —  $      2,572.50   
10:30am  —  $      1,083.00 

12:00pm —  $          758.00 
1:30pm   —  $       1,654.50 
7:00pm   —  $       1,039.25 
Children: — $            34.75 

Feb 26 - Week 27 - Susan Kehoe - #27 
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 Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 

  

 Spróbujmy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 

na nowo odkryć aktualność dzisiejszej Ewangelii o 

kuszeniu Jezusa w odniesieniu do naszego życia oso-

bistego i społecznego. 

 Kuszenie pierwsze dotyczy zaspokajania zachcia-

nek, ambicji, pragnień. Dotyka spraw najbardziej pod-

stawowych. Weryfikuje nasze zachowania wobec rzeczy i 

wszystkiego, co można posiadać, konsumować, używać, czym 

można zaspokajać instynkty. Fizyczny głód może stać się wiel-

kim wrogiem naszego zbawienia. Niby troszcząc się o nas, czyni 

z nas niewolników. Ta pokusa dotyczy także naszego sposobu 

myślenia. Oto ja, człowiek, dzięki postępowi technicznemu, 

strukturom politycznym czy ekonomicznym, jestem w stanie 

zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i pragnienia, a nawet za-

chcianki.  

 Kuszenie drugie dotyczy władzy, panowania, rządzenia. Jest 

to pokusa o wiele poważniejsza, ponieważ weryfikuje nasz sto-

sunek do innych ludzi – panować, posiadać władzę, gnębić, 

uciskać albo szanować, wychwalać i zauważać tylko tych, któ-

rzy mogą nam się przydać... Jakże łatwo powiedzieć, że ta po-

kusa mnie nie dotyczy. Rzeczywistość jest jednak bezlitosna. 

Nawet Jezus był poddany takiemu kuszeniu. Jemu – Królowi 

wszechświata szatan,  przeciwnik Boga proponuje posadę 

władcy ziemskich królestw i rządzenie na wzór wielkich tego 

świata, którzy „dają odczuć swą władzę”. Jakże często można 

spotkać straszliwe pragnienie dominacji i przekonania, że słabi, 

mali, ludzie bez układów, nie umiejący się bronić muszą stać 

się ofiarami silniejszych. 

 Kuszenie trzecie – dotyczy żądania, aby Bóg spełniał nasze 

polecenia. Jest to najgroźniejsza z pokus – wypaczenie stosun-

ku do Boga. Człowiek chce rozkazywać i stawiać żądania swe-

mu Stwórcy. Czasem obraża się na Pana Boga, domaga się, aby 

spełniał jego zachcianki, poddaje Go próbie, napomina, aby 

zapewniał mu powodzenie i oszczędzał kłopotów. Najcięższą 

gatunkowo pokusą jest uważanie się za doradcę Pana Boga – 

mówienie Mu, co powinien, a czego nie powinien robić, doma-

ganie się, aby nas obsługiwał: „Jeśli jesteś Bogiem, to pokaż... 

jeśli nie spełnisz mojego żądania, to... Modliłem się, a Ty mnie 

nie wysłuchałeś... nie wypełniłeś mojej woli, więc... nie istnie-

jesz”. A skoro nie istniejesz, to znaczy, że ja wiem, co jest dla 

mnie najlepsze, nie muszę się z Tobą liczyć.  

 Niech Wielki Post stanie się dla nas upragnionym czasem 

zwycięstwa, czasem zbawienia i czasem wyzwolenia z najgroź-

niejszej, bo własnej niewoli. Jak mówi św. Leon Wielki, „nie na 

samym ograniczaniu pokarmów polega istota naszych postów. 

Na nic się zda głodzenie ciała, jeżeli duch nie wyrzeknie się 

wszelkiej nieprawości i niepohamowany język nie zaprzestanie 

oszczerstw”.  

Szczęść Boże! 

 Dear Parishioners and Friends, 
 
 Let's try, on the first Sunday of Lent, to redis-
cover the timeliness of today's Gospel about the 
temptation of Jesus with regard to our personal 
and social life. 
 The first temptation aims at our desires and 
ambitions. It affects the most basic affairs and veri-
fies our behavior to things and everything that we 
hold, consume or use to try to satisfy instincts. Physical hun-
ger can become a great enemy of our salvation. We pretend 
to care about ourselves, while it enslaves us. This temptation 
also applies to our way of thinking. Here I am, a man. Thanks 
to technical progress, political or economical structures, I'm 
able to satisfy all my needs and desires, and even cravings.  
 The second temptation concerns power and control. This is 
a lure much more serious, because it validates our relation-
ship with other people – to dominate over them, to have pow-
er, to impress or respect, to praise, and give notice only to 
those who may come in handy ... How easy it is to say that this 
temptation will not affect me. The reality, however, is merci-
less. Even Jesus was subjected to such temptation. Satan - the 
enemy of God - is proposing “a job” of a ruler, a lord  of earth-
ly kingdoms on the model of the greats of this world, who  
"push their authority". How often we see a terrible desire for 
domination and the belief that weak, lowly people without 
protection are not able to defend themselves and must be-
come victims of the strong. 
 The third temptation is related to the demand that God 
meets our commands. This is the most dangerous of the 
temptations – warping our relationship to God. Man wants to 
command and puts requests to his Creator. Sometimes he is 
angry at God, he tests Him, exhorts Him, he demands that God 
provide him with success and be spared the hassle. One of the 
heaviest temptations is considering ourselves to be an advisor 
of the Lord God or telling Him what He should and should not 
do, demanding that He will serve or support us: "If you are 
God, show me ... If you fail to meet my demands, then ... I 
prayed, and you do not hear me ... you did not do my will, so... 
you don't exist. And since you don’t exist, that is to say, that I 
know what is best for me and I don't need you.“ 
 Let Lent become for us an unforgettable time of victory, 
time of salvation and liberation from the ultimate, our own 
captivity. As Leo the Great says: "not the reduction of food is 
the essence of our fasting. The starvation of the body is use-
less if the spirit does not give up all unrighteousness and the 
unrestrained tongue doesn't stop slandering ".  
 God Bless You! 
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Worldwide Marriage Encounter 

 “Then the eyes of both of them were opened,” Let 
us appreciate the totality of our spouses by taking 

part in a WorldWide Marriage Encounter weekend 
on April 7-9, 2017, June 9-11, 2017 or August 11-13, 2017, all 

at Elk Grove Village, IL. Early registration is highly recom-
mended. For reservations/information, call Jim & Kris at 630-
577-0778 or contact us through http://wwme-chicagoland.org. 

Join our faith com-
munity - and nearly 
14,000 Catholic 
communities across 
the United States - 
in a life-changing 
Lenten journey of 
encounter with 

CRS Rice Bowl. Pick up your family’s CRS Rice Bowl 
from our parish and don’t forget to download the CRS 
Rice Bowl app! May these 40 days better prepare us to 
encounter ourselves, our neighbors and our God. 

Passion of Christ 
 
On Sunday, April 2, St. Constance Parish will host an English lan-
guage Passion Play at 4:00pm and a Polish language Passion Play 
at 8:00pm in the church. 
The Pasion Play, presented by the Roman Catholic theatrical pray-
er group Wieczernik “Cenacle,” a non-profit theatrical organiza-
tion associated with St. Hyacinth Basilica, tells the story of the life of Jesus with all passages taken from 
Scripture, played out by a cast of actors, and accompanied by music and original set design. 
Free will offerings are accepted. 

http://wwme-chicagoland.org/
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Young - At - Heart 

Remember to  change your clocks on Sunday, March 
12, 2017  Move your clock ahead one hour.  Spring 
Ahead so you are on time for the meeting!    

Happy St. Patrick's Day.   Happy St. Joseph's 
Day!   Happy Celebration to all our Patricia's, Patrick's, 
Joseph's and Josephine's!!!! 

A reminder:  If you want to order your Corned Beef 
Luncheon for next Monday, March 13, 2017, you must 
call Bernie as soon as possible.  Deadline to order  is 
Thursday, March 9, 2017.   Luncheon is $8  (same as last 
year).   

Time is ticking away.  We need to reserve our spot at 
White Fence Farm. The Patty Waszak Show is on 
Wednesday, May 17, 2017.  We need you to come.  It 
will be wonderful!  Talk to Bernie at the meeting.   

We will have our annual paper goods raffle at the 
March 13 meeting.   We are hoping everyone will partici-
pate by bringing paper goods, i.e. tissues, paper plates, 
etc. Let's bring plenty to make this raffle a success.  The 
proceeds from this raffle will go toward the fee for the 
Polka Mass.  The Polka Mass will take place Saturday, 
May 20, 2017  4:30pm mass.  If you are a nonmember 
and would like to donate to the Mass, it is  greatly appre-
ciated. 

Please bring all the article we collect each month, es-
pecially NEW YARN!   The Organization called WINGS 
is really in need. 

We have received a sad news.  One of the oldest stu-
dents from St. Constance Grammar School recently 
passed away.  She is the sister of Irene Brankey.  

 Helen (Kwietniewski) Psaffemberger  was a Veteran 
of WWII and reached the age of 97.  Thank you for serv-
ing our country, Helen.  We salute you and yours. Love 
and prayers to Irene and family on the sad passing of her 
sister. 

Our love and prayers to the Family of Leonard 
Duszynski on the passing of their father.  Len was a very 
active member of the Parish and Holy Name.  He was 
respected by all those who knew and loved him  

Are you spreading the word about our Polka Mass?    
How about supporting the Woman's Club for their up-

coming rummage sale?   The sale will take place on Sat-
urday, April 29, 2017.  If you want to be a vendor -
reserve your table now.  Contact Pat (708) 867-7401 for 
information. 

Birthday Congratulations to Elaine Preston, Sylvia 
Doyle, Patricia Pomykalski and Richard Biarnesen.  

Celebrate everyday! 
Happy and Prayerful Lent.   
If you have any questions call Bernie  (773) 594-

0163  or Sharon (847) 258-4428 

ON TEMPTATION 
Copyright 2016 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
  

 Temptation. It’s everywhere. You know those 
Seven Deadly Sins folks always talk about? Pride, 
envy, wrath, sloth, greed, gluttony, and lust? I’m 
tempted by every one of them, and pretty much 
daily. But certainly I’m not alone, and perhaps 
one man’s attempt to deal with one of them 
(lust) can speak for each of us in dealing with all 
of them. In his Confessions, Augustine famously wrote, "But I, 
miserable young man…had entreated chastity of You, and 
said, Grant me chastity and continency, but not yet. For I was 
afraid lest You should hear me soon, and soon deliver me from 
the disease of concupiscence, which I desired to have satisfied 
rather than extinguished."  
 He is essentially praying for both sides of the same flip 
coin. You know. Like, “Father, help me to be self-disciplined, 
tomorrow,” or “Father help me to support some noble cause, 
after I binge-watch Season 3 of Breaking Bad,” or “Father help 
me to be slow to anger, except when it comes to so-and-so, 
because he/she did me seriously wrong years ago.” A priest 
told me a while back that when we pray in the Our Father “…
lead us not into temptation,” what we’re really praying is “…
lead us to the very brink of temptation, and I’ll take it from 
there.” Exactly. The way I see it, temptation often comes to us 
because we actually send it an invitation. Or we at least leave 
the door ajar…  
 The bad news is, pride/envy/wrath/sloth/greed/gluttony/
lust often win. We can blame our fallen nature and all, but 
that’s no reason to roll over and take it, even if we want to 
(and we always want to…). Per Oscar Wilde, “The only way to 
get rid of temptation is to yield to it.” That’s one approach, I 
guess, and it’s just how Eve played it in the Garden: “the wom-
an saw that the tree was good for food, pleasing to the eye, 
and desirable for gaining wisdom…” What’s not to like, after 
all? All of which surely informed Thomas Merton’s observa-
tion: “The greatest temptations are not those that solicit our 
consent to obvious sin, but those that offer us great evils 
masking as the greatest goods.”  
 The good news is, we’re bigger than the temptation. We 
can rise above it. We can embrace Pope Benedict’s brilliant 
certainty: “The world offers us comfort, but we are not called 
to comfort. We are called to greatness.” And we again have 
Jesus as our example. Three times Satan tempts our Lord--
first, to serve himself by turning stones into bread; then to use 
his power for show by throwing himself down from the para-
pet of the temple; and finally to gain the world by worshiping 
the darkness--and each time, the Christ authoritatively an-
swers “No!” Lent once more stretches out before us, filled 
with promise as we wait on the Great Sunday with renewed 
purpose in our discipleship, looking to arrive at the empty 
tomb changed. I read somewhere once that discipline is mere-
ly choosing what we want most over what we want now. And 
every choice for the former makes us stronger. Here’s to a 
good Lent for us all. 

Attention! On Wednesday, March 15 will 
be Polish Confirmation Mass at 7pm. 
The English Mass at 6:30 will be cancelled. 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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  Liliana Avila 
  Nicholas Catalano                                          

 Brandon Erazo 
Julia Feliciano 
Olivier Gorski 

 Emily Jablonski 
 Mateusz Kaffler 

Carmen Kolodziej 
Julia Kotyza 

Olivia Marchel 
Brandon Meyer 

Claire Pasko 
Lukas Raczynski 
Maya Raczynski 

 Nathaniel Ramirez 
Gwendolynn Reyes 

Krystian Rosol 
Hailey Snooks 
Jocelyn Tran 

David Zalewski 
Olivia Zalewska 

 

 

Guest Speakers: Rev. Richard Simon 
Pastor of St. Lambert Parish, Skokie, IL & Host of Relevant Radio 950AM program “Father Simon Says” 

Mr. Roy Postel Former President of the Chicago Chesterton Academy 

 
 
*** We will begin our morning with Mass at 8:00am in church. At 9:00am, we will have our talks by our 
speakers; followed by Eucharistic Adoration and an opportunity to receive the sacrament of Penance. The 
morning will conclude with lunch @ 11:30am. We hope that you can come! Bring a friend!*** 

** Walk-ins are welcome, however for planning  purposes, please RSVP by Friday, March 10 
by leaving a message @ 773.545.2491. 

Hosted by St. Constance Holy Name Society, Vicariate IV 

Lenten Morning of Recollection 

Saturday, March 11        9:00am – 12noon  
(Lunch included!)  St. Constance Parish  

5856 W. Ainslie St., Chicago 
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The Women’s Center     
March, 2017 
    March 1st marks the be-
ginning of Lent. During Lent 
with sadness we contem-
plate the agony and death 

of Jesus, but we also think joyfully of 
His resurrection. Similarly, many wom-
en in unplanned pregnancies are trou-
bled and sad. They come to The Wom-
en’s Center and receive help, counsel-
ing and prayers. They are filled with joy 
after they give birth and cradle their 
baby in their arms. In 2016 we saved 
over 1,000 babies and saved their 
mothers from the agony of abortion.  
   Are you looking to build your re-
sume, meet new friends, or make a 
difference for moms and babies? The 
Women’s Center pregnancy resource 
center is looking for new volunteers to 
join Mondays-Fridays at our N. Cicero 
Ave. location in Chicago. 1) We are 
looking for bi-lingual in Spanish volun-
teers 10am-2pm Tuesdays, Wednes-
days, or Thursdays to help with inter-
preting. 2) We are looking for self-
starters with flexible availability to be 
“on-call” Lobby Desk substitutes on 
weekdays 1-4pm. 3). We are looking 
for new volunteers to help in the Fami-
ly Resource Room sorting/organizing 
donations for our clients. 4) We have a 
weekday opportunity to prepare 
bottles for our Spare Change Cam-
paigns (great for a small groups or ser-
vice hours!). To get involved, please call 
our main number 773.794.1313. 
    We need 5 infant car seat/carriers, 3 
toddler beds, 3 strollers, 2 walkers, 3 
bouncers, 5 high chairs, 3 bassinets, 3 
pack n plays and 3 swings. It will be a 
great help if you can deliver these to 
us. For our address, or if a pick-up by a 
volunteer is needed, please call 773-794
-1313. The families who receive these 
things are grateful for your generosi-

ty . 

LENTEN SCHEDULE 
Fridays 
2:15pm – Stations of the Cross in English (with school students) 
6:00pm – Stations of the Cross       in English 
7:30 pm – Stations of the Cross       in Polish 
Sundays 
6:00 pm  - Lenten Lamentations        in Polish 
 
Lent is a gift that the Church in her wisdom celebrates every year. It is a gift of 
time, a gift of contemplation, and a gift of quiet so that we may listen to the Word, 
Who whispers to us to come back to God who created us. It encourages us to turn 
away from the noise and over-indulged appetites so that we may understand the 
hunger that can be filled—with the grace of God—only by prayer, fasting, and 
giving to the poor.  
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      Drodzy Rodzice!  

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018 do Polskiej Szkoły  
im. św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii św. Konstancji odbędą się w sobotę 25 marca, 2017 
roku  od godz. 9:00 rano do 1:00 po południu w Sali Borowczyka pod adresem  5856 W. Ainslie St. 

Uczniowie zapisani tylko w tym dniu, będą mieli zapewnione miejsce według  
preferowanej zmiany. 

 
Uwaga!!! 
Jeśli Państwo nie zapłacą za szkołę w całości w dniu zapisów to prosimy pamiętać aby resztę opłaty 
za szkołę uiścić w dniu zakupu książek, tj. 26 sierpnia 2017 roku.  

 
Dyrektor i Zarząd Polskiej Szkoły. 

Kolbe School of Polish Language 
Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbe  
przy Parafii św. Konstancji 
5841 W. Strong St, Chicago,IL60630 * Tel. (773) 283-3618 
www. kolbeschool.   

Rekolekcje Wielkopostne w języku polskim 
24-30 marca 

W tym roku Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi 
ks. Dr Bogusław Jaworowski MSF. 

Ks. Jaworowski jest ze zgromadzenia Misjonarzy 
Św. Rodziny i jest dyrektorem zespołu  

rekolekcyjno-misyjnego. 
 

Wygłosi  on rekolekcje dla dzieci i mło-
dzieży z naszej Szkoły św. Maksymiliana, 
chętni też mogą dołączyć: w piątek, 24-
go marca o godz. 5:15 po południu i w 
sobotę 25-go marca, o godz. 11:00 rano.  W niedzielę 26-go marca będą 
odprawione trzy polskie Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym o godz. 9:00-
ej rano, 1:30 po południu i o 7:00-ej wieczorem. O godz. 6:00-ej wieczorem 
Gorzkie Żale.  W poniedziałek, wtorek, środę i czwartek tj. 27, 28, 29, i 30-
go marca będą odprawione Msze św. z kazaniami rekolekcyjnymi  o godz. 
9:15 rano,  i o 7:00-ej wieczorem. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej 
nauka stanowa dla kobiet, we wtorek nauka stanowa dla mężczyzn i w śro-
dę nauka stanowa dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy!  
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 Kolejny dzień mojego i twojego przemijania...kolejny Wiel-
ki Post...czas na rachunek sumienia... 

Ks. Jan Twardowski pisał „ Jak bardzo maleńki byłby Bóg, 
gdyby Go wymyślił logiczny człowiek. Ale Bóg nie został wy-
myślony przez logicznego człowieka . To niezwykłe! Bóg, któ-
rego nie wymyślił żaden człowiek.” 

Wiara Chrześcijańska wyznaje, że jest jeden Bóg co do natu-
ry, substancji i istoty. (KKK 200) 

 
Istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg.  
Jak Go odnaleźć, odkryć w swoim małym wielkim świe-

cie...w hałasie swoich namiętności, w chaosie pragnień... 
Św. Edyta Stein mówiła „Przyjąć możliwość istnienia Boga 

to jedno, pozwolić aby Bóg zaistniał w kontekście mojego ży-
cia, to zupełnie coś innego.” 

Czy jesteśmy dziś gotowi odnaleźć Boga prawdziwego? Na-
wet gdyby to wiązało się ze zburzeniem naszego tzw. świętego 
spokoju? 

Ale zanim to uczynimy, spróbujmy na chwilę zatrzymać się, 
bo przecież wciąż gdzieś biegniemy. Prawda? 

Może właśnie po to jest ten czas, czas postu, Wielkiego Po-
stu. Wielkiego nie przez ilość zapla-
nowanych  wyrzeczeń, lub choćby 
nawet odmówionych modlitw, ale 
wielkiego przez jakość naszego na-
wrócenia.  

Bóg daje nam ten czas. Czas, w 
którym mogę się zatrzymać, w któ-
rym mogę zatrzymać gonitwę moich 
myśli, moich planów, pragnień...czas, 
w którym mogę popatrzeć na Krzyż, 
aby w końcu moje serce zatrzymało 
się przed Bogiem. 

Tylko po co mam się zatrzymać, skoro wszyscy wokół mnie 
wciąż pędzą...Może po to, aby móc zżyć. 

Współczesny człowiek już nie potrafi żyć. Nie ma czasu, by 
żyć. Współczesny człowiek nieuchronnie dąży do śmierci. Bo 
przestał szukać, bo przestał myśleć. Krytycznie.  

Nie mamy czasu na prawdziwa miłość, bo ona potrzebuje 
czasu, a my chcemy mieć wszystko natychmiast, nie mamy 
czasu na prawdziwą wiarę, bo ona burzy nasze plany na nasze „ 
nieszczęście”, nie mamy czasu i zaczynamy powoli gubić... 
minuty, godziny, dni, lata.. a później sami zaczynamy znikać. 

Jak zatrzymać swoje myśli, swoje ambicje, niepokoje? Jak 
zacząć na nowo oddychać Bogiem? Prawdziwym Bogiem. Nie-
wymyślonym. Tak, aby moje myśli nabrały Bożego światła, 
aby w moją duszę wlała się mądrość Boża, aby moje serce za-
częło żyć, aby moje serce zaczęło bić tak samo... 

Papież Franciszek powiedział kiedyś „wyjdź z siebie i po-
wierz się Bogu”. Tylko co to znaczy „wyjdź z siebie”?   

Czas Wielkiego Postu to czas pustyni. Pustyni nie w kategorii 
przestrzennej, lecz raczej egzystencjalnej. Ta pustynie będą 
tworzyć rozmaite sytuacje, w których człowiek konfrontuje się 
z własna samotnością, z lękiem, z prawdziwym obliczem swo-
jego Ja, z pokusami… Jednocześnie w nich doświadczając bli-
skości Boga. Na pustyni nie mam na czym się oprzeć, nie mogę 
niczym uciszyć swojego niepokoju, wewnętrznego chaosu. To 
dobrze.  

O to właśnie chodzi. Muszę doświadczyć nicości. Mojej nico-
ści. Wyjść z siebie i powierzyć się Bogu to znaczy zobaczyć 
swoja nicość i ofiarować ją właśnie Bogu. Bo któż inny chciał-
by ją przyjąć tak do końca? 

Bóg przechodzi przez całe nasze życie, my zauważamy Go 
jakby z opóźnieniem, nie dość wyraźnie widzimy go w naszym 
czasie, bo nie mamy czasu, by o tym pomyśleć...Wielki Post to 

czas, aby nabrać dystansu do siebie , świata i innych, aby po-
słuchać co Bóg ma nam do powiedzenia na nasz temat.  

Być gotowym, aby posłuchać Boga to uznać fakt swojej za-
leżności od Boga, czyli zgodzić się na to, by go poznać, tym 
samym również odkryć siebie. Jakieś 200 lat temu pojawiła się 
myśl, skoro nie można Boga zrozumieć, uznajmy, że go nie 
ma. Albert Einstein przywołuje w tym kontekście obraz sytua-
cji małego dziecka, które wchodzi do olbrzymiej biblioteki, 
wypełnionej książkami w wielu językach. Dziecko wie, że ktoś 
musiał napisać te książki, ale nie wie jak. Nie rozumie języ-
ków, w których te książki zostały napisane. Niewyraźnie jed-
nak dostrzega tajemniczy porządek w układzie ksiąg, ale nie 
wie co to jest...Taka jest nasza relacja do Boga. Wciąż jestem 
małym dzieckiem, które z wrodzona ciekawością i nabyta 
przekora próbuje rozszyfrować piękno, czyli próbuje poznać 
tajemnicę Boga.  

Czy to my odkrywamy? Czy raczej umożliwia nam się od-
krywanie.... 

Nie pytam dlaczego, tylko jak... 
Jakże często zatrzymujemy się na obrazie, podziwiamy go, 

analizujemy, ale w ogóle nie interesuje nas autor tego obrazu. 
Ten obraz to moje i twoje życie. Mój 
i twój czas. Ten czas, który ma możli-
wość wytrącić nas z poczucia samo-
wystarczalności, czas, w którym Bóg 
może skuteczniej przedrzeć się do 
wnętrza mojego serca. Muszę często 
zaglądać do mojego serca, muszę 
często klękać pod Krzyżem, by towa-
rzyszy Jezusowi. Nie muszego do 
końca tego rozumieć. Mogę ufać. Tak 
jak Maryja.  
Tym samym muszę przygotować się 

na ból. Ból niewiedzy, niezrozumienia, niepewności, nadziei.. 
Wielki Post to przestrzeń mojego i twojego nawrócenia. To 

przyjęcie Bożej prawdy o mnie i moim życiu. To radość z od-
krywania siebie razem z Bogiem. Ta radość rodzi się w bólu. 
Ten ból to umieranie mojej pychy, mojego egoizmu, mojej 
pewności siebie… żeby w końcu Duch Święty mógł mnie wy-
pełnić. Po to przyszedłem na świat.  

Muszę spotkać się z Bogiem w moim sercu. Muszę przytulić 
się do Krzyża Jezusa Chrystusa. Wiem, że to boli. Wiem też, 
że nie ma innej drogi do prawdziwej Radości. Do Nieba. Do-
brze przeżyć Wielki Post to znaczy, być gotowym na Boże 
natchnienia i na Boży plan w życiu. To nie wymyślać swojego 
własnego scenariusza żeby się udało, tylko otworzyć się na 
Prawdę, żeby w końcu zacząć żyć. 

Chciałbym Ci Jezu dzisiaj oddać wszystko, każdą moją 
myśl, moją troskę, oczekiwania innych wobec mnie, mój 
umysł i moje serce, moją duszę...nie po to by dostać w zamian 
to czego pragnę, ale, aby bardziej kochać.  

Po to przyszedłem na świat. Po to jest ten kolejny już w mo-
im życiu Wielki Post. 

          Ks. Robert Frączek 

Nie pytam dlaczego... tylko jak... 

Nabożeństwo Medjugorskie 
 
Zapraszamy na Nabożeństwo Medju-
gorskie, które odbędzie się 12 marca 
po Mszy Św. o godz. 7 wieczorem. 
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Uwaga! Potrzebna jest wolontariuszka/
wolontariusz mówiący po polsku i po angiel-

sku do pomocy na plebani. Osoby chętne 
prosimy aby dzwoniły do biura parafialnego: 

(773) 545 8581 x0 

....wyobraź sobie Boga... 
Takiego w jakiego wierzysz... 
Takiego, do jakiego się modlisz... 
Takiego na jakiego czekasz... 
Jaki jest? 
Kochający czy okrutny...a może... obojętny...? 
Miłosierny... 
Jaki jest Bóg...ten Prawdziwy...który mnie stworzył a wcze-
śniej.. pokochał... 
Nie rodzimy się z wiarą w Boga...Rodzimy się z tęsknotą za 
prawdziwym Bogiem... 
Św. Augustyn w Wyznaniach przeżywał bardzo konstruktyw-
ny dylemat „ czy najpierw człowiek ma Boga wzywać czy 
sławić i czy w ogóle można Boga wzywać, zanim się Go po-
zna...Czy można Boga wzywać nie znając Go? ..Lecz może 
trzeba Boga wzywać, żeby Go poznać...” 
„Myślenie oznacza istnienie” mówili starożytni... 
Dzisiejszy świat wydaje się, nie ma na to czasu...a przecież 
myślenie pozwala zobaczyć życie takim jakim jest, że wszyst-
ko jest po coś a nie za coś, i że jest tylko na jakiś czas, a nie na 
zawsze... 
Bóg nie boi się trudnych pytań. Prawdziwa wiara nie lęka się 
problemów. A więc…jaki jest Bóg? 
Pytanie skierowane do Jezusa „ Czy to Ty jesteś Tym?”, odsła-

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie 
Ogłasza zapisy na Bezpłatne kursy przygotowujące 
do obywatelstwa oraz kursy języka angielskiego 
Po więcej informacji proszę dzwonić: (773)282-1122 

wew. 401 lub 405, 409. 
 

UWAGA MŁODZIEŻ  OD 13 DO 18 LAT!!! 
Zapraszamy do przygody z psychologią. Poprzez ciekawe i 
zabawne ćwiczenia poznacie wiele efektywnych metod prowa-
dzenia rozmów, negocjowania, rozwiązywania konfliktów( w 
domu, szkole itp.) Oprócz własnych korzyści, certyfikat ukoń-
czenia treningu będzie pomocny w aplikowaniu do szkół wyż-
szych (oraz selective enrollment high schools), o stypendium 
oraz w poszukiwaniu pracy. Bezpłatny trening organizowany 
jest przez Zrzeszenie Amerykańsko Polskie (soboty 03/04/17 
do 04/01/17)  od 4 do 5 pm. Informacje i rejestracja:  
Małgorzata Olczak 773 427-6345 lub email  
malgorzata.olczak@polish.org   Do zobaczenia!  

Kartki z życzeniami   
na Święta Wielkanocne są  

do nabycia w biurze  
parafialnym. 
Zapraszamy! 

Uwaga Rodzice i Młodzież z 
Polskiej Szkoły! 

W każdą sobotę po  zajęciach w 
szkole  o godzinie 1 po południu 
są spotkania „Oazowe” dla mło-
dzieży, a potem zajęcia sportowe.  
Szczególnie zapraszamy wszyst-
kich, którzy pragną poznać Pismo 
Święte lub włączyć się w diakonię 

muzyczną, czyli śpiewać lub grać na Bożą chwałę! 
Spotkania odbywają się w konwencie! Zapraszamy! 
Wejście od strony rampy! Przynieście ze sobą  Pi-
smo Święte  i radosne serce! 
Po spotkaniach około godz.1:45pm będzie trening 
tenisa stołowego  lub siatkówki..  Zapraszamy! 

Informacje na temat procesu o 
stwierdzenie nieważności małżeń-
stwa można uzyskać u siostry Bar-
bary Kosińskiej MChR dzwoniąc 
pod numer telefonu:  

(312) 534 - 5202 

Serdecznie zapraszamy na Misterium 
Męki Pańskiej, które w naszym kościele 

przedstawi Grupa Teatralno-Modlitewna 
WIECZERNIK z parafii św. Jacka 

Misterium w języku angielskim  
będzie 2 kwietnia o godz. 4 po  
południu, a w języku polskim  

o godz. 8 wieczorem. 
Sztuka reżyserowana przez Cecylię Jabłońską z pomocą 
Urszuli Michałowskiej łączy kilkadziesiąt osób z grupy 

"Wieczernik" działającej przy kościele Św. 
Jacka. Miesiące przygotowań, tysiące 

wyrzeczeń i kolejne wspólne przeżywanie 
Wielkiego Postu to praca wielu rodzin, 

osób świeckich i duchownych. 

Zapraszamy! 

mailto:malgorzata.olczak@polish.org
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Pielgrzymka  

do Indii i Nepalu 
 
Ks. Proboszcz Tadeusz 
Dzieszko zaprasza na bardzo 
ciekawą pielgrzymkę do In-
dii w styczniu, 2018 roku. Ponieważ liczba miejsc 
jest ograniczona potrzebna jest jak najwcześniejsza 
rezerwacja. Chętni mogą kontaktować się z biurem 
parafialnym lub dzwonić na nr. 1(708) 932-1102.  

Koncert Andrzeja Kołakowskiego 
 
W niedzielę 12 marca 2017 po Mszy Św. o godz. 
1:30pm odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycz-
nych w wykonaniu  Dr Andrzeja Kołakowskiego, 
polskiego działacza opozycyjnego  w okresie PRL. 
Dr A. Kołakowski jest nauczycielem akademic-
kim, pracował również jako katecheta. Wykonuje 
piosenki o tematyce historyczno – religijno – spo-
łeczno – politycznej. Wiara, nadzieja i miłość są 
inspiracją jego twórczej pracy. 
Swoją liczną obecnością wyraźmy uznanie i po-
parcie dla naszego artysty. 
Na  koncert serdecznie zapraszają Parafian i Gości: 
Program Radiowy 
„Sami Swoi”,   Polo-
nia For Poland  oraz  
Klub Gazety Pol-
skiej Chicago - Illi-
nois. 
Bilety wstępu  
- wolne datki.  

W niedzielę,12 marca 2017 za-
czyna się czas letni! Przestaw 
zegar o jedną godzinę do przodu!  

Poradnia

RACHEL

Przyjdź, tutaj znajdziesz zrozumienie, pocieszenie i uzdrowienie!
Zakończysz żałobę i zapełnisz puste miejsce po stracie dziecka!

PROWADZĄCA: s. Maksymiliana Kamińska 
Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii, Psycholog
(773) 656 7703      rekolekcjechicago@gmail.com

Oferuje pomoc psychologiczną dla kobiet oraz mężczyzn, 
którzy bezpośrednio lub pośrednio 

uczestniczyli w aborcji
i odczuwają z tego powodu konsekwencje 

emocjonalne oraz duchowe.

Organizuje dla nich rekolekcje

„UZDROWIENIE PO ABORCJI”

Poradnia prowadzi działalność 

PRO-LIFE oraz otacza opieką 

kobiety nakłaniane do aborcji.

Oferuje pomoc w przeżyciu żałoby 
rodzicom, którzy utracili dziecko 

na skutek PORONIENIA

Spotkanie ministrantów. 
Spotkanie ministrantów i kandydatów będzie 

we wtorek 7-go marca o godz. 7pm.. 
Obecność obowiązkowa. 
Bóg zapłać,   Sr. Zofia 
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Z okazji Roku Miłosierdzia i 100-lecia 
naszej parafii, założyliśmy grupę Miło-

sierdzia Bożego, tzw. Koła  
Koronkowe. Zapraszamy wszystkich 

chętnych do włączenia się w tę  
modlitwę!  

Oto podstawowe zasady działania Kół 
Koronkowych: 
1. Koła składają się z 9 członków. 
2.  Każdy z członków odmawia codzien-
nie koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz 
jeden dzień   
nowenny do Miłosierdzia Bożego. 
3. Każdego dnia odmawiana jest cała 
nowenna przez poszczególnych człon-
ków jednego Koła. 
Na miesięcznych  spotkaniach modlitewno-formacyjnych 
członkowie Koła wymieniają się dniami nowenny. Celem tej 
grupy jest: wielbienie i szerzenie Miłosierdzia Bożego, modli-
twa w różnych intencjach oraz  świadczenie miłosierdzia bliź-
nim. Zapisy : s. Maksymiliana tel. 773 656 7703 oraz Roman 
Harmata 773 545 8581 ext. 19 

 Koła Koronkowe 

Spotkania Dzieci Maryi odbywają się w 

każdą sobotę o godz. 1:15 po południu 

w sali biblioteki szkolnej – prowadzi 

ks. Robert.  773 545 8581 ext. 33  
 
Grupy Młodzieżowe spotykają się w 

każdą niedzielę o 
godz. 10:00 rano w 
sali biblioteki szkolnej – prowa-
dzi ks. Robert.  
 
Uwaga! Sobotnie spotkania gru-
py młodzieżowej są o godz. 1pm 

w każdą sobotę w konwencie.  Po spotkaniach trening 
tenisa stołowego lub siatkówki. 
 
W naszej parafii działa Koło Biblijne.  Rozważamy 
Słowo Boże i poznajemy plan Boży poprzez karty Bi-
blii.  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapra-
szamy.  Spotkania odbywają 
się w każdą 4 niedzielę mie-
siąca po Mszy Św. o godz. 7 
wieczorem w sali biblioteki 
szkolnej św. Konstancji, pro-
wadzi ks. Robert. 

 
Grupa dziecięca  
„Wicherki” prowadzona 
przez s. Kingę spotyka się 
we wtorki o godz. 6:00 

wieczorem w szkole. 773 5458581 ext. 40 
Uwaga! Wciąż zapraszamy nowych chętnych! 
 
 
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 
godz 12:40 po południu spotyka się grupa 
Dziecięcego Kółka Różańcowego Bł. Ka-
roliny Kózki, prowadzona przez s. Annę. 
tel:773 526 3995 
 
 
 

Oaza dla dorosłych w pierwszą  i 
trzecią niedzielę miesiąca po Mszy 
św. o godz. 1:30 po południu w 
konwencie. Wejście od strony 
rampy. Prowadzi Roman Harmata 
 
773 545 8581 ext. 19 

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 

Zespół taneczny "Vera" ogłasza nabór 
dla  dzieci lubiących tańczyć w wieku od 5 
do 13 lat. Instruktorem zespołu jest Arletta 
Gromek. Zajęcia odbywają się w każdy pią-
tek o godzinie 5:00 popołudniu. Po więcej 
informacji proszę dzwonić na numer telefo-
nu: 773 805-1111.  

https://www.bing.com/images/search?q=dzieci+maryi&view=detailv2&&id=FD9A2374914863D635F26DFCB76B81A7B901FD0A&selectedIndex=10&ccid=N7nDQIp4&simid=607996413296773084&thid=OIP.M37b9c3408a7823ee5ed04980930e12efo0
https://www.bing.com/images/search?q=youth+with+God&view=detailv2&&id=33CA789FA1AB91CCAD4EB4742034C0534EEEE734&selectedIndex=2&ccid=wIIvth9r&simid=608032894733124880&thid=OIP.Mc0822fb61f6b8e1d3e496d367afca14eo0
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INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH 
Chrzty…  Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku angielskim i 
polskim. Chrzty w języku angielskim są w pierwszą i trzecią niedzielę, a w 
języku polskim w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Rodzice są 
zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu przygotowującym do tego 
sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontakto-
wanie się z biurem parafialnym, aby zgłosić dziecko do chrztu.  
Sakrament Małżeństwa… Archidiecezja Chicago zaleca, aby osoby,   które   
planują   zawarcie   sakramentu   małżeństwa  zgłosiły  się  do biura para-
fialnego co najmniej cztery miesiące przed datą ślubu. Chcielibyśmy i usil-
nie zalecamy, aby w naszej parafii okres przygotowania trwać sześć mie-
sięcy. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w kościele, a następnie w 
innych miejscach. Zapraszamy więc do naszego biura parafialnego naj-
wcześniej jak tylko jest to możliwe . 
Sakrament Namaszczenia Chorych… Prosimy o kontakt z księdzem w celu 
ustalenia terminu przyjęcia tego sakramentu. Przypominamy, że nie wolno 
zwlekać z udzieleniem sakramentu chorych do momentu kiedy osoba bę-
dzie nieprzytomna lub bliska śmierci. 
Komunia Święta dla chorych…  Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choru-
je i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby chorej 
do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo cho-
rych, aby ustalić datę odwiedzin w domu.  
 

First Sunday of Lent/ Pierwsza Niedziela 

ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT 
St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming 
Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as 
an outreach church for Polish immigrants, it is now cultur-
ally diverse. We share a commitment to the stewardship of 
our talents, time and resources. Through the celebration of 
the liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the 
Father’s love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspira-
tion to one another. Our future lies with tradition, vision 
and change. By embracing the Good News and our Catholic 
identity on our journey toward holiness, we seek to be a 
sign to the world of all that we believe. 

ZADANIE MISYJNE PARAFII ŚW. KONSTANCJI 
Parafia Św. Konstancji jest modlitewną, opiekuńczą i otwartą na wszyst-
kich wspólnotą Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Parafia, która została 
założona w 1916 r., przez polskich emigrantów, obecnie jest zróżnicowa-
na kulturowo. Jako wspólnota parafialna tak podejmujemy nasze zada-
nia, aby jeszcze lepiej dzielić się naszymi talentami, czasem i dobrami. 
Poprzez liturgię, sakramenty i nasze posługiwanie niesiemy miłość Boga 
Ojca, pokój Chrystusa i inspiracje Ducha Świętego do innych. Naszą tro-
skę o przyszłość łączymy z tradycją, ze zdolnością przewidywania i od-
czytywania znaków czasu. Poprzez troskę o Dobrą Nowinę i naszą kato-
licką tożsamość, na naszej drodze do świętości staramy się być dla świa-
ta znakiem tego wszystkiego w co wierzymy. 

SACRAMENTAL LIFE 
Baptisms… We celebrate Baptisms in the English language 
on the first and third Sundays and in the Polish language 
on the second and fourth Sundays of each month. Parents 
must participate in a Baptismal preparation meeting be-
fore a date can be scheduled. To register for a meeting call 
the rectory secretary. 
Weddings… The Archdiocese of Chicago requires  arrange-
ments  for  weddings be made four months in advance. 
We at St. Constance strongly recommend at least  six  
months  before  the  date of  marriage.  You will need to 
meet with our deacon / priest  before  any  other  arrange-
ments are made. Call the rectory for an appointment.  
Sacrament of the Sick…  Call the Rectory to make arrange-
ments for a priest. Please do not wait until the person is 
unconscious or near death.  
Communion Calls… If you or someone you love are ill or 
home bound and would like to receive Communion, call 
the rectory to make arrangements for regular visits. 

 
TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm Father  P. Barwikowski D. Walton                   
A. Sanders                   

I. Klatka                        M. Kaminski     D. Drozd  
A. Piwowarski             R. Sendra          B. Kopala 

7:30am Father T. Dzieszko J. Reynolds                             
G. Reynolds                             

C. Schiltz                      Z.Grodecki  
N. Hoffmann                A. McGeever   

9:00am 
Polish 

Father  P. Barwikowski A. Zamora 
M. Mordarski 

Siostry Misjonarki        A. Zamora         
J. Piotrowska                M. Blachaniec           L. Adamus 

10:30am 
 

Father  P. Barwikowski B. Kowalik                   
P. Pomykalski                

P. Guillemette             M. Guillemette         K. Socke      
Sr. Perpetua                C. Michelini            G. Peczkis  

12:00pm Father R. Frączek A. Ptasznik                                
R. Tagamolila                             

J. Baloun 
C. Manno                       A. Parisi                                  

1:30pm 
Polish 

Father  P. Barwikowski A. Duba 
Dzieci, Sr. Kinga 

Siostry Misjonarki       J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father R. Frączek M. Domożych 
D. Strek 

Siostry Misjonarki        Rafał Radulski             
M. Kaźmierczak            Z. Domożych           

LITURGY MINISTERS FOR  March 11/12 


