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St. Constance Parish 
Second Sunday of Lent 

March 12,  2017

Jesus took Peter, James, and John his brother,  
and led them up a high mountain by themselves. 

And He was transfigured before them;  
His face shone like the sun  

and His clothes became white as light. 
And behold, Moses and Elijah appeared to them, 

conversing with Him. 
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Second Sunday of Lent/ Druga Niedziela 

Monday, March 13       
  8:00am Eng  + Herriet Nowak 
  8:30am Pol  + Andrzej Zięba 
  6:30pm Eng   Parishioners 
 
Tuesday, March 14         
  8:00am Eng  + Andrzej Zięba 
  7:15pm Pol   Intencje Specjalne 
 
Wednesday, March 15  
 8:00am Eng   Dabelim Drozd for health and blessings 
 8:30am Pol  + Andrzej Zięba 
 7:00pm Pol   Bierzmowanie 
 
Thursday, March 16    
   8:00am Eng  + Andrzej Zięba 
   8:30am Pol  + Krystyna Wallas Mc Conville 
   7:00pm Pol   Parafianie i Dobrodzieje 
    
Friday, March 17        Saint Patrick, Bishop 
  8:00am Eng  + Andrzej Zięba 
  8:30am Pol   Stanisaw Grochowski - Birthday 
  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  + Dusze w czyśćću cierpiące 
 
Saturday, March 18   Saint Cyril of Jerusalem, Bishop and  
      Doctor of the Church 
  8:00am Eng  + Kazimierz Kenar 14th Death Anniversary 
  8:30am Pol  + Andrzej Zięba 
  4:30pm Eng   Sacrament of Confirmation   
    
Sunday, March 19     Third Sunday of Lent 
  7:30am Eng  + Joseph & Rosa Schwander 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
     + Francziszek, Anna, Katarzyna Zając 
     + Józef, Joanna Gorka 
     + Eugeniusz Gorka 
     + Michał Worytko 
     + Jan Wiśniewski 
     + Anna Wawrzyniec Mosz 
     + Maria Trojniak 
     + Emilia Prawica 
     + John Magiera 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Helena & Hipolit Adamski 
     + Edward Kosman 
     + Józef Ochał 
     + Zofia Bryła 

     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Mirosław Antosz 
     + Roman Podgórski 
     + Anna i Stanisław Bednarz 
     + Piotr Potok 
      Maria Leśny o zdrowie 
     + Józef Szczurek 
     + Zofia i Edward Klikuszewski 
     + Zmarli z Rodziny Postrzechów 
     + Antoni Podoluch 
10:30am Eng  + Elaine Bennett 
12:00pm Eng  + Zygmunt Jaskowiak 
  1:30pm Pol  + Alojzy Kopeć 
     + Bronisław Gruszka w 1 rocz. śmierci 
     + Leopold Majka o radość wieczną 
      Aneta i Barbara z Rodziną 
     + Zofia, Halina, Mateusz Malinowski 
     + Józef Milewski 
     + Wiesław, Izydor Hryniewicki 
     + Bartłomiej Barczyk 
      Józef Zegar 
      Olivia Rogowski o dary Ducha Świętego 
 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 13 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
6:30pm English Lenten Mass 
Young at Heart Meeting 
Woman’s Club Board Meeting 
 
Tuesday, March 14 
8:00am English Mass 
Eucharistic Adoration 
7:15pm Polish Lenten Mass 
 
Wednesday, March 15 
The English Mass at 6:30pm has been cancelled 
Polish Confirmation – 7:00pm Mass 
Glory & Praise Choir Practice;  St. Constance Prayer Meeting 
 
Thursday, March 16 
8:00am English & 8:30pm Polish  
7:00pm Polish Lenten Mass 
Polish Living Rosary 
 
Friday, March 17 
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 18 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
English Confirmation – 4:30pm Mass 
Knights of Columbus - Collection for Mercy Home  
 
Sunday, March 19 
10:30 Family Mass & Reception  
Pancake Breakfast 
Knights of Columbus - Collection for Mercy Home  
6:00pm Polish Gorzkie Żale  

Weekend Collection —  March 5, 2017 
Kolekta niedzielna —  5 marca, 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 
 

Elizabeth Szomko-Brown       Eugene Brzozowski 

School Lottery 

TOTAL:  $  9,903.59 
Parish maintenance & Energy  $                284.00 
Adopt A Student      $                 63.86 
Convent Maintenance    $        20.00 

  4:30pm  —  $      2,159.14  
  7:30am  —  $         591.00    
  9:00am  —  $      2,903.00   
10:30am  —  $      1,126.00 

12:00pm —  $          877.00 
1:30pm   —  $       1,270.00 
7:00pm   —  $          930.70 
Children: — $            46.75 

March 5 - Week 28 - Marzena Kotyza - #512 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
                    
  Podczas Przemienienia na Górze Tabor  twarz 
Jezusa lśniła jasnością jak słońce. Słońce daje światło, 
daje życie, daje energię. Gdy Jego oblicze zajaśniało 
jak słońce, upadli na twarze. Gdy Jego oblicze się 
wzniosło, zakryli własne oblicza, a potem, gdy wznie-
śli swe oczy, pozbawieni lęku, nie widzieli już nikogo, 
tylko samego Jezusa. 

 Oblicze człowieka jest ekranem duszy. Maluje się na nim 
wszystko, co jest wewnątrz. To jedyna część ciała, która nigdy 
nie jest okrywana, a jednak najwięcej ukrywa. Nawet na ręce 
zakładamy rękawiczki, ale na twarz nie zakładamy żadnego 
pokrowca. Ona musi być odsłonięta i z tym jest problem, bo na 
niej wszystko widać, co ukryliśmy w sobie nie tylko przed inny-
mi, ale też i przed sobą. Uczucia, myśli, przeczucia, nastawienia 
i przede wszystkim duch, jaki nami rządzi, ujawnia się to 
wszystko w spojrzeniu, układzie ust, mięśniach, brwiach, kolo-
rze policzków. Zniewolony ucieka ze wzrokiem albo patrzy bez-
czelnie. Jego oblicze jest ściągnięte, napięte, wywołuje w in-
nych stres, lęk, pożałowanie lub odrazę. 
 Większość z nas ma jakieś zniewolenia. Począwszy od pra-
coholizmu, przez palenie tytoniu, alkohol, narkotyzowanie się, 
oglądanie filmów, uciekanie w świat wirtualny, obżeranie się, 
shopping, pornografię, masturbację, erotomanię, uzależnienia 
emocjonalne, uzależnienie od komórkowego telefonu czy na-
wet mp3, aż do kłamstw i narcystycznej potrzeby zdobywania 
podziwu, aż do tworzenia image, budowania maski.  W latach 
70 mówiło się o alkoholizmie, w 80. plagą okazała się narkoma-
nia, w 90. wybuchła eksplozja bulimii i anoreksji, teraz mówi 
się o erotomanii i seksie wirtualnym, ale za jakiś czas, zapewne 
niedługi, dowiemy się o nowych obiektach obsesyjnego zapa-
trzenia, które sprawiają, że ludzka twarz ciągle jest zaciemnio-
na lękiem. 
 Chrystus odsłania swoją twarz, byśmy patrząc na nią, mogli 
zobaczyć swoją już bez lęku. Potrzeba nam objawienia Boskie-
go oblicza, by odzyskać własną twarz. W odkryciu wszechmocy 
Boga najbardziej pomaga człowiekowi odkrycie własnej bezsil-
ności. Nie trzeba nam też niczego innego szukać oprócz Tego, 
który nas odnalazł. Po olśniewającym objawieniu się oblicza 
Jezusa, uczniowie podnieśli swoje zabrudzone oblicza z ziemi. 
Podnieść twarz z ziemi, z upadku, bez lęku, oto skryte marzenie 
każdego z nas. Przestać się wstydzić siebie samego.  Jezus po-
zwala podnieść nam głowę, może nie z dumą, ale na pewno z 
godnością. Gdy więc mówi do Apostołów, by się podnieśli i 
przestali bać, to brzmi to jak manifestacja uwolnienia dedyko-
wana całemu rodzajowi ludzkiemu. Niech Pan nam wszystkim 
da tę łaskę.  
 Szczęść Boże! 
 
 

Dear Parishioners and Friends, 
                    
 During the Transfiguration on Mount Tabor the 
face of Jesus shone with the brightness of the sun. 
The sun gives light, gives life, and energy. When 
Jesus face began to shine like the sun, the apostles 
fell prostrate. When His face was raised, they cov-
ered their own faces, but later when they raised 
their eyes, they were not afraid anymore, but did 
not see anyone except Jesus. 
 The face of the man is the screen display of the soul. Eve-
rything on the inside is revealed to the outside. This is a part 
of the body that is uncovered, and yet we try to hide it the 
most. Even on our hands we wear gloves, but on the face, we 
do not wear anything. It needs to be exposed and this is prob-
lematic to us because others can see everything on it which 
we try to hide, even from our own consciences. Everything is 
there: feelings, thoughts, and even the spirit that governs us. 
It is revealed in the eyes, mouth, muscle, eyebrows and colors 
of cheeks. The enslaved man runs out of sight or looks inso-
lently. His face is tense and strained, evoking stress in others, 
as well as fear, pity and disgust. 
 Most of us have some enslaving addictions. Starting from 
work-a-holism, smoking, alcohol and drug addiction, watching 
movies, running away to the virtual world, overeating, shop-
ping, pornography, masturbation, erotomania, emotional de-
pendence, addiction to cellphones or even mp3 players, etc. 
These addictions lead to lies and narcissistic needs to earn 
admiration, culminating in the creation of a false image, and 
mask.  In the 1970s there was talk about alcoholism, in the 80s
-drug addiction surged, in the 90s bulimia and anorexia ex-
ploded, and now we are surrounded by erotomania and virtu-
al sex, but sometime in the future, probably soon, we'll find 
out about a new obsessive self-absorption, that will make the 
human face obscured. 
 Christ reveals His face, so that when we look at Him, we 
can see our own face without fear. We need Divine revelation, 
to recover our own faces. Finding our own powerlessness 
helps in the discovery of the omnipotence of God. We do not 
need to search for anything else when we have Him who 
found us. After a stunning revelation of Jesus face, the disci-
ples raised their dirty faces from the ground. Raising up our 
faces from the ground without fear after the fall: this is the 
secret dream of every one of us. To be no longer ashamed of 
ourselves.  Jesus allows us to raise our heads, maybe not with 
pride, but with dignity. When He says to the Apostles: “rise 
and do not be afraid”, it sounds like a proclamation of free-
dom dedicated to the whole human race. May the Lord give 
us all this grace.  
 God Bless You! 
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6 Second Sunday of Lent/ Druga Niedziela 

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 Passion Play, presented by the Roman Catholic theatrical 
prayer group Wieczernik “Cenacle,” a non-profit theatrical organ-
ization 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 mu-
sic and original set design. 

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

Young-at-Heart Members will gather in Borowczyk Hall for 
our meeting on  Monday, March 13, 2017.  Doors open at 
11am.  

Luncheon will be served at 12:15pm. I hope you all called to 
reserve your luncheon.  If not call Bernie immediately.   

Happy St. Patrick's Day and  Happy St. Joseph's Day!!! 
Don't forget your Paper Goods for the raffle! 
Please bring along all the articles you have been saving!   
Thank you to Mrs. Marie Isaily for her drop-offs for our 

collection.   
In case any of you dear ones have drop offs - drop them off 

at the rectory. 
Mark your calendar for  Sunday, March 19th  for the St. 

Constance Pancake Breakfast   Donation $5. 
I hope you all will be able to attend the April 2, 2017 Pas-

sion Play  at 4pm.  It was so very moving last year!!!!!  Bring 
the family - it is amazing!! 

We need you for the Patty Waszak Show.  This is the last 
call.  Wednesday, May 17, 2017 - White Fence Farm   

Spread the word of our upcoming Polka Mass. Repeat per-
formance  Rave Reviews by all who attended.  Saturday, May 
20, 2017,  4:30 Mass.   

 
Any questions please call Sharon or Bernie   

ON SEEING JESUS ALONE 
Copyright 2016 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
  

The notion of change--of arriving at Easter 
through prayer, fasting, and almsgiving as a 
better version of ourselves--is the central theme 
of Lent, and I’m guessing this is why the Church 
gives us the Transfiguration story--either 
Matthew’s version, or Mark’s or Luke’s--over and 
over and over again. Every 2nd Sunday of Lent, in 
fact. Per one Catholic website, “During Lent, the already bap-
tized are renewing the meaning of their baptism in Christ. 
Those who will be baptized…are using this Lenten time to pre-
pare for their baptism in Christ. The transfigured Jesus, filled 
with light…is an image of who we are as the baptized in 
Christ.” OK. But I still say change is the key.    

The notion of change is central to all the readings today. In 
Genesis, “The Lord said to Abram: Go forth from the land of 
your kinsfolk and from your father’s house to a land that I will 
show you.” Change is certainly implied here. And then, from “I 
will make of you a great nation” clear through “All the commu-
nities of the earth shall find blessing in you,” change is appar-
ent  Change plays into the second reading, too. Here, Timothy 
appears to be having a tough go of it because of his disciple-
ship, and the letter’s author--Paul, or a follower--is driving 
home the paradigm shift of Jesus, “who destroyed death and 
brought life and immortality to light through the gospel.”  

Then on to the Transfiguration story itself. Per the text, 
“Jesus took Peter, James, and John his brother, and led them 
up a high mountain by themselves. And he was transfigured 
before them; his face shown like the sun and his clothes be-
came white as light.” We all know how it goes. Moses and 
Elijah show up, talking with Jesus. Peter says, “it is good that 
we are here” and wants to build three tents. A heavenly voice 
booms (“This is my beloved Son…”) before Jesus and his disci-
ples come back down again, with Jesus telling them that 
mum’s the word. It’s funny. I’ve read this story numerous 
times, and yet today, one passage hits me that never really hit 
me before: “And when the disciples raised their eyes, they saw 
no one else but Jesus alone.”   

The line occurs near the end of the reading. We are told that 
when Peter and the brothers James and John hear God’s 
voice, they fall prostrate--and terrified--onto the ground. Jesus 
touches them, though, saying “Rise, do not be afraid.” And 
when they do, “…they saw no one else but Jesus alone.” Well 
there you go. I mean, how fundamental is that? If the notion 
of change--of arriving at Easter through prayer, fasting, and 
almsgiving as a better version of ourselves--is indeed the cen-
tral theme of Lent, then duh… What better way for all of us to 
change than to focus on one person and one person alone? It 
just has to be the right person. Too many distractions in this 
world. Too many opportunities to wander off the path. Peter 
was right: it is good that we are here. Good, too, for all of us 
to look up, and see no one else but Jesus alone.  

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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FAMILY MASS 
 

We invite all children and their parents to the Family 
Mass on Sunday, March 19  at 10.30 am. Following 
Mass please join us for reception in Borowczyk Hall 
sponsored by Holy Name Society.  
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 For more than 20 years, the month of March in Chicago has be-
longed to the kids at Mercy Home for Boys & Girls. Every year since 
1996 Mercy Home has celebrated the weeks surrounding St. Pat-
rick’s Day by rallying the public around abused, neglected, and at-
risk youth.  Our Irish-themed outreach campaign, known today as 
Mercy Home’s March for Kids, features hundreds of volunteers who 
distribute our special Shamrocks and collect donations in support of 
the 130-year old children’s charity at area St. Patrick’s Day parades, 
events, businesses, schools, and churches. 

 The donations save lives. Founded in 1887, Mercy Home for Boys & Girls has long been a refuge for the city’s most 
vulnerable children and young adults. They come to us having faced tremendous hardships including poverty, housing 
instability, violence, loss, and more. The trauma that results from these experiences impacts the ways these young 
people grow, learn, and relate to the world around them. But with the full-time care, counseling, and education they 
receive at Mercy Home—thanks to those who generously provide us with 99.9% of our operating funds—our young 
people are able to break cycles of abuse, neglect, and poverty. They go on to become self-reliant, thriving adults who 
positively impact the lives of others.   
 Mercy Home was founded in 1887 by Irish and Irish-American Catholic priests. All eight of the men who have led 
the organization since then were also priests of Irish ancestry, including our current president, Fr. Scott Donahue. 
That’s why we decided long ago to hold this very public outreach effort during the month of March. Let’s face it—we 
Chicagoans don’t limit our celebration of St. Patrick’s Day to March 17! Most of the month is really a festive holiday 
season marked by parades and celebrations that begin as early as March 4th. So it’s the perfect time for us to hit the 
streets with a message of hope and healing while spreading a little Irish cheer. Most of all, Mercy Home’s March for 
Kids campaign helps us enlist more caring, compassionate Chicagoans in the fight to save our kids.   
 Please consider supporting this very important cause as you pass the March for Kids volunteers in 
the vestibule after mass today.  Thank you for your support of Mercy Home’s children.   God Bless you. 
 
 

 Blessings,  
 
 
 
 Fr. Scott Donahue 
 President, Mercy Home for Boys & Girls 

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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Parafialny 
Klub  

Sportowy 

 Grupy sportowe działające 
przy parafii Św. Konstancji zapra-
szają wszystkich chętnych para-
fian do włączenia się do pracy pa-
rafialnego klubu sportowego, któ-
ry aktualnie posiada już dwie sek-
cje sportowe: siatkówki i tenisa 
stołowego. Treningi są otwarte dla 
wszystkich parafian, którzy chcą 
być członkami naszego klubu. Po 
więcej informacji proszę dzwonić: 
 
Sekcja siatkówki:  
Ilona Groszek   (708) 369-2860 
Robert Zaluska (773) 909-0440 
Treningi - każdy poniedziałek od 
8pm-10pm na sali gimnastycznej. 
  

Sekcja Tenisa stołowego:  
Roman Harmata:  
773 545-8581 x19 
Treningi - każdy wtorek od 
8:30pm – 10pm na sali gimna-
stycznej (nie ma ograniczeń wie-
kowych). Aktualnie dysponujemy 
czterema stołami. Jest także moż-
liwość lekcji indywidualnych z 
trenerem.  

Nabożeństwo Medjugorskie 
 

Zapraszamy na Nabożeństwo 
Medjugorskie, które odbędzie się 
12 marca po Mszy Św. o godz. 7 

wieczorem. 
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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 
26 marca do 1 kwietnia 

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, 31-
go marca o godz. 5:15 po południu i w 
sobotę 1-go kwietnia, 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!  



 

12 Second Sunday of Lent/ Druga Niedziela 

Wysokie aspiracje, umiejętność prezentacji swoich walorów, 
poczucie własnej wartości, konkurencyjność, udowadnianie swojej 
wyższości nad innymi, realizowanie swoich celów kosztem dobra 
innych… ceni się to, że ktoś umie się sprzedać. Wymaga się od ludzi 
tego, żeby wiedzieli, czego od życia chcą, żeby potrafili siebie pro-
mować, zareklamować, żeby wiedzieli czego od życia chcą, żeby 
cieszyli się, kiedy zdobędą to, czego od życia pragną. Niestety na 
nasze pragnienia również można wpływać. Współczesny świat zro-
bił w tym kierunku specjalizację. Słyszymy to , co mamy usłyszeć, 
widzimy to, co mamy zobaczyć i pragniemy to, czego mamy pra-
gnąć… Czy w tym wszystkim mamy jeszcze czas, aby zatęsknić za 
Bogiem, prawdą o sobie, o swoim życiu, za wolnością...  

Erich Fromm napisał kiedyś „ współczesny człowiek żyje w iluzji, 
że wie, czego pragnie, gdy tymczasem, pragnie dokładnie tego, 
czego się od niego oczekuje, że będzie pragnął”.  

Czy nasze potrzeby są rzeczywiście nasze? Czy zostały one nam 
"podane"? Czy rzeczywiście potrzebujemy lepszego samochodu, 
nowszego telefonu? Obecnie potrzeby ludzi są w dużej mierze kre-
owane przez rynek. Wystarczy spojrzeć na reklamy - bez tego kre-
mu będziesz brzydka, nieudacznik z ciebie skoro 
nie masz takiego samochodu, jeżeli chcesz się 
dobrze bawić musisz mieć sporo znajomych, 
chodzić do takich restauracji, spotykać się z taki-
mi ludźmi ... itd. Dzisiejsze reklamy nie tylko 
reklamują produkty, ale z powodzeniem rekla-
mują również typ człowieka sukcesu, który nie 
musi myśleć, zresztą nie ma nawet na to czasu. 

Tworzony jest swoisty paradoks. Świat tak 
urządzony staje się globalnym miejscem zatrud-
nienia, pracy, która nie daje poczucia bezpie-
czeństwa, ale pozwala przetrwać egzystencje. Oczywistym wydaje 
sie fakt, że w tak urządzonym po ludzku świecie nie ma już miejsca 
na prawdziwe wartości, na miłość, przyjaźń, empatię i przede 
wszystkim wiarę w Boga. Bóg byłby zresztą tylko przeszkodą w 
realizacji tych diabelskich planów. Tęsknota za Bogiem zaszczepio-
na w naszych duszach daje jednak o sobie znać, nawet jeśli nie 
potrafimy jej skonfrontować z pojęciem Boga. Człowiek zaczyna 
dusić się w skorumpowanych relacjach, które miały przynieść 
szczęście, a stały się zniewoleniem. I tak zaczyna szukać czegoś, 
albo kogoś, do kogo mógłby się przywiązać, niezdolny jest już dłu-
żej być swoim własnym, indywidualnym ‘ja’, desperacko usiłuje 
pozbyć się go i poczuć znowu bezpiecznie, zrzuciwszy to brzmię 
własnego ‘ja’. 

 Jak bardzo wolność społeczna i decyzyjna, może być dla człowie-
ka bolesnym ciężarem, dlatego, że w świecie bez jasnych wartości i 
przejrzystych ról, każda decyzja, to wysiłek i niepewność, i nieu-
stanny dylemat, czy dobrze wypadłem.. 
Łatwo można "przekonać nas", że rzeczywiście tego potrzebujemy. 
Reklamy oszukują nasz umysł. Zaczynamy wierzyć, że posiadając 
nowy produkt będziemy szczęśliwy, że do szczęścia brakuje już 
nam tylko.... jak tylko kupimy ... na pewno odetchniemy z ulgą, 
będziemy w końcu sobą. To iluzja - gdy tylko „skonsumujemy",  
(kupimy towar, wyjedziemy na wycieczkę, obejrzymy film, zjemy 
itd.)  zaczynamy szukać kolejnej rzeczy. Powodem tego jest fakt, że 
tak naprawdę to co miało nas uszczęśliwić nie zrobiło tego... może 
przez krótką chwilę trochę lepiej się czuliśmy, ale tylko przez mo-
ment. Jak coś materialnego może nas uszczęśliwić? To jest właśnie 
iluzja spełnienia.  

Wydaje nam się, że wiemy, czego pragniemy, że wiemy, co nas 
uszczęśliwi. Wydaje nam się to. Jak napisał Fromm, pragniemy 
tego, czego oczekuje się od nas, że będziemy pragnąć. Przestaliśmy 
słuchać samych siebie, przestaliśmy słuchać Boga, bo niby gdzie 
mamy Go znaleźć? I zaczęliśmy słuchać kogokolwiek. Grunt to zro-
bić dobre wrażenie, dobra reklama kiepskiej jakości produktu nie 
zawsze jednak się opłaca. Człowiek na sprzedaż i człowiek, którego 
można kupić. To już nie jest plan Boga, to odwieczne pragnienie 
diabła. Sprowadzić człowieka do poziomu towaru, to sprawić, by 

poczuł się jak rzecz, do wykorzystania. 
Idziemy w złym kierunku. Gromadzimy zamiast się pozbywać. 

Szukamy poczucia bezpieczeństwa w efemerycznej aktywności na 
pokaz. Boimy się zaryzykować, płyniemy z prądem, tracimy aser-
tywność, gubimy poczucie realizmu. Chodzenie w prawdzie to ryzy-
ko. Wiedział o tym św. Jan Chrzciciel i podjął to ryzyko i zwyciężył. A 
jaka jest prawda? Jestem grzesznikiem i pewnie wiele mogę sobie 
zarzucić. Wciąż brakuje mi pokory, wciąż szukam szczęścia tam 
gdzie jest łatwo i przyjemnie. Tam gdzie nie ma Boga. Wciąż łudzę 
się nadzieją, że jakoś to będzie i wciąż potykam się o własne nie-
spełnione plany. Czy ktokolwiek chciałby mi pomóc, podać rękę, 
gdy czuję, że tonę? W morzu własnych nieprawości. Nikt. Nikt z 
ludzi tak do końca. Tylko Bóg. Tylko Bóg nie chce niczego w zamian. 
Tylko Bóg kocha mnie takiego jakim jestem. Tylko Bóg chce, żebym 
poznał Prawdę. Prawdę, która mnie wyzwoli z mojego grzechu, z 
mojej pychy, z mojej samowystarczalności. Bóg chce, żebyśmy byli 
pokorni, bo pokorny znaczy naprawdę żyjący. Pokorny to znaczy 
twardo stąpający po ziemi. Pokorny bez zewnętrznej postawy ze 
zwieszoną głową i duchowego nastawienia w stylu „ przepraszam, 

że żyję”, pokorny czyli inny niż obraz czło-
wieka, który się wycofuje, nie zabiera głosu, 
rezygnuje ze swoich pragnień, jeżeli coś 
mówi, to właściwie nie wie czy tak można. 
Pokorny czyli nie kojarzący się z postawą 
pomniejszania siebie, ustępowania we 
wszystkim innym, z zakompleksieniem. Tak 
rozumiana pokora jest rodzajem pychy, ro-
dzajem resentymentu człowieka słabego, 
rodzajem szukania rekompensaty w wymia-
rze duchowym za swoją życiową nieporad-

ność.  
Prawdziwa pokora daje wolność od zamartwiania się tym, jak nas 

widzą i oceniają inni. Po to jest Wielki Post. Mam stać się pokorny. 
Mam zobaczyć w prawdzie siebie i swoje życie i nie przekreślać 
wszystkiego ,tylko wszystko oddać Bogu. Mam pomyśleć. Mam 
znaleźć czas, aby pomyśleć. „Cogito ergo sum” jest nie tylko poszu-
kiwaniem wiedzy, ale przede wszystkim możliwością istnienia. Real-
nego istnienia. Kartezjuszowskie „Myślę, więc jestem”, myślę i 
wiem dokąd idę. Myślenie jest odkrywaniem prawdy. Gdy przestaję 
myśleć, pozwalam innym robić to za mnie, ale wtedy nie wiem do-
kąd mnie prowadzą. Potraktujmy, więc na serio ten czas, czas Wiel-
kiego Postu, czas kolejnej szansy, żeby zacząć naprawdę żyć. Jeżeli 
zaryzykuje już na samym początku muszę zniszczyć to pozorne po-
czucie bezpieczeństwa oparte na pewności siebie, na swoich możli-
wościach. To nie ja mam sobie poradzić ze wszystkim, tylko Duch 
Święty, któremu pozwolę w końcu działać.  Diabeł doskonale wie, 
że nie ma innej drogi, że jego czas jest krótki. Nasz czas zresztą też. 
Dlatego diabeł proponuje drogę na skróty. Pan Jezus nigdy nie cho-
dził na skróty. Chodzić na skróty oznacza wybierać zawsze to co 
przyjemne i łatwe. A przecież nie o to chodzi w prawdziwej miłości i 
wierze w Boga. Można się bardzo łatwo wtedy potknąć o własne 
aspiracje, gdy przyjdzie nam doświadczyć np. choroby albo śmierci 
albo kryzysu w małżeństwie, bo przecież nikt z nas nie zakłada ta-
kich sytuacji z góry i nie cieszy się, gdy one nadejdą. Stawiam często 
sobie pytanie „ kiedy ludzie najczęściej szukają Boga, gdy jest im 
dobrze, czy, gdy jest im źle?” Pytanie retoryczne i chociaż znamy 
odpowiedź, to wciąż trudno jest nam wyciągnąć z tej odpowiedzi 
konstruktywne duchowo wnioski, tak jakbyśmy wciąż liczyli, że da 
się inaczej. Inaczej niż mówi Ewangelia. Pokora jest więc naszym 
powołaniem, żeby przyjąć prawdę, która nie jest przyjemna, po to 
by iść dalej, by nie zatrzymywać się w połowie drogi. Nasz katolicki 
katechizm bardzo dosłownie wskazuje, że tylko w pokorze możemy 
prawdziwie otworzyć się na spotkanie z Bogiem. Skoro pokora jest 
życiem w prawdzie to muszę zrezygnować z kłamstwa. Również 
tego, które dawało mi schronienie przed wyrzutami sumienia. Po-
kora to rezygnacja z tego co ja mogę na rzecz tego co może zrobić 
we mnie Bóg. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Odkrycie tej 
prawdy jest nie tylko lekcją pokory, ale również początkiem mojego 
i twojego nawrócenia. Pamiętasz po co? Żeby zacząć w końcu żyć.  

Z Bogiem. 

Jestem prochem, który kocha Bóg Ks. Robert Frączek 
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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. 

Kartki z życzeniami   
na Święta Wielkanocne są  

do nabycia w biurze  
Parafialnym i w sklepiku s 

pączkami. praszamy! 

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! 

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! 

Spotkanie z poseł Małgorzatą Wypych 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 marca w 
niedzielę po Mszy Św. wieczornej  o godz. 7pm  
w sali Parafialnej odbędzie się spotkanie z Panią 
Poseł Małgorzatą Wypych, członkiem Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą.                                                                                             
Będzie to  doskonała okazja żeby porozma-
wiać  o sprawach Polski i Polonii. Serdecznie zachęcamy Para-
fian i Gości do jak najliczniejszego udziału w spotkaniu.               
           Polonia for Poland. 

Darmowa Porada Lekarska . 
w gabinecie Dr. Dulczewskiej - Miller  

Przez cały okres wielkiego postu w każdy czwartek od godz.  
4-7pm  Adres gabinetu 6211 N Milwaukee Ave, Chicago 

Szczegółowe informacje pod tel.: 7737746677 codziennie z 
wyjątkiem środy.  

W soboty proszę dzwonić od 11am– 2pm. 
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25 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 
Polskiej Szkoły im. św. M.M. Kolbe, na którym wybrano 
nowy Zarząd Szkoły. Oto jego skład: 
 
Prezes: Małgorzata Benbenek 
Wiceprezesi: Krystyna Musiał-Wilk,  Wiesław Archacki 
Sekretarka Korespondencyjna: Agnieszka Strzepka 
Skarbnik: Małgorzata Benbenek 
 
Komisja Rewizyjna: Ewa Gawenda, Edyta Mosz 
                                  Roman Piekosz 
Komisja imprez: Edyta Czaja, Joanna Chłopek 
                            Anna Bochenko, Regina Borgula 
                            Aneta Gielo 
Koordynator strony internetowej: Paweł Skrzyniarz 

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

WIOSENNY KIERMASZ KSIĄŻKI - ŚWIĘTO 
DLA CZYTELNIKÓW 

 

W NIEDZIELĘ  7 MAJA  OD 9 AM DO  
3 PM W SALI KS. BOROWCZYKA  
BĘDZIE  MOŻNA NABYĆ  KSIĄŻKI W  ATRAKCYJ-
NYCH  CENACH. KSIĄŻKI DLA WSZYSTKICH KOCHA-
JĄCYCH CZYTAĆ.  ALBUMY , PORADNIKI ,  POWIE-
ŚCI , BAJKI  DLA DZIECI I WIELE, WIELE INNYCH.  
KSIĘGARNIA EX LIBRIS  SERDECZNIE ZAPRASZA !! 

Koncert Andrzeja Kołakowskiego 
W niedzielę 12 marca 2017 po Mszy Św. o godz. 1:30pm odbę-
dzie się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu  Dr An-
drzeja Kołakowskiego, polskiego działacza opozycyjnego  w 
okresie PRL. Dr A. Kołakowski jest nauczycielem akademic-
kim, pracował również jako katecheta. Wykonuje piosenki o 
tematyce historyczno – religijno – społeczno – politycznej. 
Wiara, nadzieja i miłość są inspiracją jego twórczej pracy. 
Swoją liczną obecnością wyraźmy uznanie i poparcie dla na-
szego artysty. Na  koncert serdecznie 
zapraszają Parafian i Gości: Program 
Radiowy „Sami Swoi”,   Polonia For 
Poland  oraz  Klub Gazety Polskiej 
Chicago - Illinois. 
Bilety wstępu - wolne datki.  
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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.  
 

Second Sunday of Lent/ Druga 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 Confirmation Mass D. Lusinski                    
A. Sanders                   

M.Kaminski                 J. Ovist                  D. Walton 
R. Sendra                     I. Klatka                Z. Gredecki 

7:30am Father  P. Barwikowski C. Schiltz                                     
B. Chelminski                               

B. Zagroba                   C. Zagroba   
N. Hoffmann               Sr. Justina        

9:00am 
Polish 

Father P. Karpinski S. Bania 
J. Srzelec 

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

10:30am 
 

Father  T. Dzieszko Family Mass   
G. Reynolds                                   

K.Socke                       J. Reynolds           Sr. Perpetua 
H.Nowak                     P. Nowak              D. Drozd 

12:00pm Father R. Frączek J. Gordon                                       
S. Goldstein                                    

R. Tagamolila             A. Parisi 
C. Manno                    J. Ovist                             

1:30pm 
Polish 

Father  W. Podeszwik D. Archacki 
R. Harmata 

Siostry Misjonarki     J . Wiechnik 
P. Wiszowaty             K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father R. Frączek B. Kołek 
A. Duba 

Siostry Misjonarki     Rafał Radulski             
M. Kaźmierczak         Z. Domożych           

LITURGY MINISTERS FOR  March 18/19 


