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St. Constance Parish 
Third Sunday of Lent 

March 19,  2017

"If you knew the gift of God and who is saying to you, 'Give me a drink, ' 
you would have asked Him and He would have given you living water." 

The woman said to Him, "Sir, you do not even have a bucket and the cistern 
is deep; where then can you get this living water? Are you greater than our 

father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself  with his chil-
dren and his flocks?" Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks 
this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will 

never thirst; the water I shall give will become in him 
a spring of water welling up to eternal life." 
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Third Sunday of Lent/ Trzecia Niedziela 

 
Monday, March 20    Saint Joseph, Spouse of the Blessed  
      Virgin Mary 
  8:00am Eng  + Joseph A. Harchut 
  8:30am Pol  + Józef i Barbara Ogorzały 
  6:30pm Eng   Parishioners 
 
Tuesday, March 21         
  8:00am Eng  + Gloria Rita Davis 
  7:15pm Pol   Intencje Specjalne 
 
Wednesday, March 22  
 8:00am Eng  +  Robert H. Figler 
 8:30am Pol  + Antoni Chołota 
 6:30pm Pol   Parishioners   
 
Thursday, March 23  Saint Turibius of Mogrovejo, Bishop 
   8:00am Eng  + Leo & Irene Duszyński 
   8:30am Pol   Rodzina Piech 
   7:00pm Pol   Parafianie i Dobrodzieje 
    
Friday, March 24        Blessed Oscar Romero, Bishop and Martyr 
  8:00am Eng  + Teresa Piech 
  8:30am Pol  + Leonard & Irena Duszyński 
  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 czyśćcu cierpiące 
 
Saturday, March 25  THE ANNUNCIATION OF THE LORD 
  8:00am Eng  + Leonard & Irena Duszyński 
  8:30am Pol  + Józefa Chmiel 
  4:30pm Eng  + Leonard Fricano 
     + Fred Gryzwa 
     + Estelle & John Malek 
     + The Macior Family 
      J & A Special Intentions 
     + Rev. Martin Borowczyk 
     + Joe & Joesephine Borow 
    
Sunday, March 26      Fourth Sunday of Lent 
  7:30am Eng  + Ludwik Martychewicz 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
     + Anna Wawrzyniec Mosz 
     + Maria Trojniak 
     + Emilia Prawica 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Helena & Hipolit Adamski 
     + Edward Kosman 
     + Józef Ochał 

     + Zofia Bryła 
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Mirosław Antosz 
     + Stanisław i Zofia Gwóżdż 
     + Roman Podgórski 
     + Serafina Grygorcewicz 
     + Piotr Potok 
      Maria Leśny o zdrowie 
     + Jadwiga Mieczkowski 
     + Andrzej Krengel 
10:30am Eng  + Agnes Kogut 
12:00pm Eng  + Barbara Fore 
  1:30pm Pol  + Alojzy Kopeć 
     + Bartłomiej Barczyk 
     + Antoni Tomasik 
 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 20 
8:00am English and 8:30am Polish Mass 
6:30pm English Lenten Mass 
 
Tuesday, March 21 
8:00am English Mass 
Eucharistic Adoration 
7:15pm Polish Lenten Mass 
School Board Meeting-Faculty Lounge 
 
Wednesday, March 22 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
6:30pm English Lenten Mass 
Glory & Praise Choir Practice 
 
Thursday, March 23 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
7:00pm Polish Lenten Mass 
 
Friday, March 24 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
2:15pm School Stations of the Cross 
6:00pm English Stations 
6:30pm English Lenten Mass 
7:30pm Polish Stations 
8:00pm Polish Lenten Mass 
Kolbe Dance Group “Vera” 
 
Saturday, March 25 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
Kolbe School Registration  
Second Collection – Adopt a Student 
 
Sunday, March 26 
Polonia Club Meeting 
Polish Mission  
6:00pm Gorzkie Zale 
Second Collection – Adopt a Student 

Weekend Collection —  March 12, 2017 
Kolekta niedzielna —  12 luteg, 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 
Irene Szczech 

School Lottery 

March 12 - Week 29 - Leanne Wypych Naut - 
#305 

A bequest to St. Constance Parish in your Will… What a 
wonderful way to be remembered. 

Cóż za wspaniały sposób, aby pamiętać… 
o parafii Św. Konstancji  w swoim testamencie. 
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 Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
  
 Tematem przewodnim dzisiejszych czytań i Ewan-
gelii jest właśnie słowo pragnienie, występujące 
w różnych kontekstach, w różnym znaczeniu, nie tyl-
ko fizycznym, ale także duchowym.  Księga Wyjścia 
ukazuje opiekę Boga nad ludem Izraelskim, działania 
Mojżesza, jego porozumienie z Bogiem. W tym tek-
ście pojęcie pragnienie występuje w znaczeniu po-

tocznym, ale równocześnie staje się okazją do pokazania, jak 
Bóg reaguje na podstawowe potrzeby człowieka. Mojżesz, któ-
ry stał się odpowiedzialny za lud, prosił Boga o pomoc, by za-
spokoić jego pragnienie. A oto Bóg nakazał mu: «Wyjdź przed 
lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, 
którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na 
Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspo-
koi swe pragnienie». (Wj 17,5-6). 
 Owo pragnienie typowo ludzkie zostało ugaszone cudem 
Boga dokonanym za pośrednictwem Mojżesza. Jednak nam, 
chrześcijanom, doskwiera pragnienie Boga, pragnienie Eucha-
rystii, pragnienie Jego Miłości, Jego Łaski, Jego Miłosierdzia. O 
tym właśnie pisze św. Paweł w Liście do Rzymian: „Dostąpiwszy 
więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bo-
giem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 
uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i 

chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” (Rz 5,1-2). 
 W Ewangelii słowo „PRAGNIENIE” występuje 
we wszystkich swoich znaczeniach. W rozmowie z 
Samarytanką Jezus Chrystus, nawiązując do niby 
niepozornego gestu, jakim było podanie kubka 
wody spragnionemu, tłumaczy nam, co oznacza 
miłosierdzie, zrozumienie, miłość do bliźnich i 
miłość do Boga. Słowa, które wypowiada, powin-
ny być dla nas drogowskazami na drodze ziem-
skiego pielgrzymowania. Niech dotrze do nas jed-
na, jedyna prawda, którą sobie w myśli powtarzaj-
my: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiada-

niu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekona-
ni, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.» (J 4,42). Pozo-
staje nam tylko mieć nadzieję, iż nasze pragnienie będzie pra-
gnieniem miłości, miłosierdzia, dobroci. Panie, pozwól nam 
odczuwać przez całe życie pragnienie Twojej obecności, miło-
ści, miłosierdzia i dobroci, abyśmy krocząc Twoją drogą pamię-
tali o Twoim poświęceniu dla nas. 
 Już w poniedziałek 20-go marca, Ks. Prałat Władysław Po-
deszwik odleci do Polski. Dziękuję mu za jego modlitwę, wysłu-
chane spowiedzi i czas, który w radości dzielił z nami wszystki-
mi. Dziękuję wam wszystkim, którzy okazaliście Księdzu Prała-
towi wiele miłości, ciepła i zrozumienia. W sposób szczególny 
dziękuję Panu Markowi Jaczyńskiemu, który jak zawsze jest 
sponsorem biletu lotniczego. Życzę Księdzu Prałatowi Włady-
sławowi szczęśliwego lotu. Wam wszystkim niech Pan błogosła-
wi na ten nowy tydzień, który jest przed nami.  
 Szczęść Boże! 
  

Dear parishioners and friends, 
  
 The theme of today's readings and Gospel is the 

word desire, occurring in different contexts, differ-
ent meaning, not only physically, but also spiritual-
ly.  The Book of Exodus shows God's care over the 
people of Israel, Moses’s actions and his agree-
ment with God. In this text the term desire occurs 
in the popular sense, but at the same time be-
comes an opportunity to show how God responds to basic 
human needs. Moses, who became responsible for the peo-
ple, asked God for help to satisfy their desire. God told him: 
"The Lord answered Moses, “Go out in front of the people. 
Take with you some of the elders of Israel and take in your 
hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will 
stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, 
and water will come out of it for the people to drink.” So Mo-
ses did this in the sight of the elders of Israel." (Ex. 17.5-6). 

That desire of a typical human has been satisfied by the mir-
acle God made through Moses. Although we are Chris-
tians, we are faced by the desire of God, the Eucharist, the 
desire for His love, His grace and His mercy. St. Paul in the 
letter to the Romans writes: "Therefore, since we have been 
justified by faith, we have peace with God through our Lord 
Jesus Christ, through whom we have gained 
access [by faith] to this grace in which we 
stand, and we boast in hope of the glory of 
God." (5.1-2). 

In the Gospel, the word "DESIRE" appears 
with many meanings. In the conversation with 
the Samaritan woman, Jesus Christ, indicating 
the inconspicuous gesture of provide a cup of 
water to the thirsty, teaches us the meaning 
of mercy, understanding, love of neighbor and 
love of God. The words that he speaks, should 
be the signs of our earthly pilgrimage. May we 
reach the one and only truth, which we should repeat in our 
hearts: “We no longer believe because of your word; for we 
have heard for ourselves, and we know that this is truly the 
savior of the world.”(J4,42). We only hope that the desire of 
love, of mercy, of goodness will be ours. Lord, let us feel a 
lifelong desire of your presence, love, mercy and goodness, so 
that while walking Your way, we will remember Your sacrifice 
for us. 

This Monday, March 20, Msgr. Władysław Podeszwik will fly 
to Poland. I thank him for his prayers, confessions, the time 
and the joy he shared with all of us. Thank you all who have 
shown our Monsignor so much love, warmth and understand-
ing. In particular, I thank Mr. Mark Jaczyński, who is, as usual, 
the sponsor of the ticket. I wish Father Monsignor 
Wladyslaw  happy cruising. May the Lord bless you all on this 
new week that is in front of us. 

God Bless! 
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6 Third Sunday of Lent/ Trzecia Niedziela 

Our Sacramental Journey  -  A new series of presentations on the meaning of the Sacraments 
 

What does it mean to be Catholic today? 

How do we live our faith? 

Wednesdays, 7 pm–8:30 pm  St. Robert Bellarmine Church 

 

The Sacraments have both a visible and invisible reality. The visible reality we see in the Sacraments is their outward 
expression, the form they take, and the way in which they are administered and received. The invisible reality we can-

not "see" is God's grace, his gracious initiative in redeeming us by the death and Resurrection of his Son.  
The journey will conclude: Anointing of the Sick - April 26nd with Fr. Neil Fackler, St. Robert Bellarmine   
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„Pozwólcie Dzieciom 
przyjść do Mnie”... 

WOMAN’S  CLUB   

PREPARE FOR EASTER 
 

The next meeting is Monday, March 27, 2017. Gather 
with fellow members in church   for the 6:30pm Mass.   
After Mass, Deacon Jim will lead us along the path of the 
Crucifixion as we participate in THE STATIONS 
THROUGH THE EYES OF MARY. This is a unique med-
itation on the final walk of Jesus, from his condemnation, 
to his death, to his burial in the tomb, as seen through the 
eyes of Mary, His Mother, who made the first Way of the 
Cross.  When we are finished in church, we will gather in 
Borowczyk Hall for a light Lenten meal of soup and bread.  
All women  of the parish are invited. Leave behind the hec-
tic pace of the materialistic world and prepare for the glori-
ous feast of Easter.  The evening will conclude with the 
regular meeting; in the spirit of Lent, there will be no cof-
fee/and. 

Mark your calendars for the Living Stations of The Cross 
in Church on Sunday, April 2, 2017.  The English version 
begins at 4:00pm; the Polish version starts at 8:00pm. 

Remember the Woman’s Club RUNNAGE SALE/BAKE 
SALE on Saturday, April 29, 2017, from 9:00am to 3:00pm 
in Borowczyk Hall.  Start cleaning your closets, attics, 
basements, and garages.  Individuals and groups may pur-
chase space to sell their wares. You may also donate items 
to the Woman’s Club table.  Hear about this event at the 
meeting or call Pat at 708-867-7401 or email  patri-
cia6635@comcast.net 

ON TRIPTYCHS, AND TRIPTYCH-LY SPEAKING 
Copyright 2016 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
  

One of my assignments in a calligraphy class I 
took back in the mid-1990’s was to create a trip-
tych, which I see dictionary.com defines now as 
“a set of three panels or compartments side by 
side, bearing pictures, carvings, or the like.” I 
didn’t exactly realize that definition, but my fin-
ished work was good enough to go on display for 
several days in a Newberry Library calligraphic art show. More 
important, it was good enough for my daughter to want it for 
display in her apartment, where it still hangs today. Hand-
lettered in gouache and gold leaf, my triptych puts three Scrip-
ture passages adjacent to each other on a single piece of vel-
lum: “Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and 
they shall call him Emmanuel,” and “Eloi, Eloi, lema 
sabachthani? (My God, my God, why have you forsaken me?”), 
and “Why do you seek the living one among the dead? He is 
not here, but he has been raised.”  

I haven’t thought about that piece for a long time, but it 
comes to mind as I consider today’s readings. Priests often tell 
us that when we read Scripture, we should focus on a single 
line or two. Often this hasn’t worked for me, as I need the 
whole passage to put the single lines in context. Sometimes I 
even need to go beyond the chosen reading for context. But 
occasionally a single line does stick out, and today, one line 
from each of the three readings speaks to me, both individual-
ly, and then triptych-ly, I guess. From the Book of Exodus with 
the Israelites grumbling against Moses in the desert, we hear, 
“Is the Lord in our midst or not?” From Paul’s letter to the Ro-
mans with the Apostle boasting in the hope of God’s glory, we 
hear, “…hope does not disappoint,” and from the Gospel with 
the woman at the well telling Jesus that the Messiah is com-
ing, we hear Jesus say, “I am he, the one speaking with you.”  

Can I get a witness? I don’t know about you, but there have 
been plenty of times I’ve been in that Hey-God-are-you-out-
there? state of mind. And my circumstances have been much 
less troublesome than being out in the desert with no water to 
drink and no place to call home. At the same time, I’ve had my 
share of hopeful moments that didn’t disappoint. Sometimes 
in response to prayers as heavy as “Lord, please help me to 
care well for my father” years ago, to “God, please guide the 
surgeon’s hands during my friend Bill’s surgery” all the way to 
“Jesus, thanks for helping to make a good dinner for my family 
tonight.” Because of the faith my parents gave me, I know that 
even when my head is telling me that it can’t possibly be, my 
heart tells me instead that Jesus is in my corner, and always 
will be. If prayer is what the nuns told me it was way back at 
St. Anthony’s--just talking with God--then I know who I’m 
speaking with when I go to my knees at night.  “Is the Lord in 
our midst or not?” “…hope does not disappoint.” “I am he, the 
one speaking with you.” Another triptych in the making. And 
triptych-ly speaking, Amen, Amen, Amen.  

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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SACRAMENT OF RECONCILIATION 
Sunday, April 9  
2:30pm — 3:30pm     English and Polish 
 
Tuesday, April 11 
7:00—9:00pm      English and Polish 
 
Wednesday, April 12 
9:00—10:00am  English and Polish  
7:00—9:00pm  English and Polish 
NO confessions on Holy Thursday, Good Friday , 
and Holy Saturday 

 
HOLY WEEK LITURGIES 
PALM SUNDAY 
Saturday, April 8  4:30pm English
Sunday, April 9       7:30am English 
                                     10:30am English  
       12:00pm English 
 
HOLY THURSDAY, April 13 
6:15pm — Mass in English  
Adoration follows until Midnight 
 
GOOD FRIDAY, April 14 
12:00 noon — Church opens
3:00pm English — Living Stations  
6:15pm English — Lord’s Passion  
Adoration follows until midnight 
 
HOLY SATURDAY, April 15 
Easter Basket Blessing — Bilingual English & Polish  
9:00am; 10:00am; 11:00am, 12:00pm 
7:30pm  EASTER VIGIL bi-lingual 
 
EASTER SUNDAY, April 16 
7:30am — English  
10:30am — English  
12:00pm — English  
No evening Mass 

St. Constance Parish 2017 Holy Week and Easter Schedule 
Porządek Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych 2017 

SAKTAMENT POKUTY 
Niedziele, 9 kwietnia 
2:30pm — 3:30pm     w języku polskim i angielskim 
 
Wtorek, 11 kwietnia 
7:00 — 9:00pm  w j. polskim i angielskim 
 
Środa, 12 kwietnia 
9:00 — 10:00am w j. polskim i angielskim  
7:00 — 9:00pm w j. polskim i angielskim 
Uwaga!  Nie będzie Spowiedzi św. 
w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę 

 
LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 
NIEDZIELA PALMOWA, 9 kwietnia 
Msze św. z poświęceniem Palm o godz.  
9:00am,   1:30pm, 7:00pm 
 
WIELKI CZWARTEK, 13 kwietnia 
8:00pm - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w j. polskim 
Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy 
 
WIELKI PIĄTEK, 14 kwietnia 
12:00pm—otwarcie kościoła 
8:00pm — Nabożeństwo Męki Pańskiej w j. polskim 
Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy 
 
WIELKA SOBOTA, 15 kwietnia 
Poświęcenie pokarmów w j. polskim i angielskim 
9:00am; 10:00am; 11:00am i 12:00pm 
7:30pm — Nabożeństwo Wigilii Paschalnej  
        w j. polskim i angielskim 
 
NIEDZIELA WIELKANOCNA, 16 kwietnia 
5:00am — Rezurekcja  
9:00am 
1:30pm 
Nie ma Mszy św. wieczornej 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 17 kwietnia 
9:00 rano i 7:00 wieczorem 
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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 eve-
ry 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 whis-
pers to us to come back to God who created us. It encour-
ages us to turn away from the noise and over-indulged ap-
petites 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.  

Parish Lenten Retreat 
 

 
 

This year our Lenten Retreat will be on  
weekends: March 25-26 and April 1-2, 2017 

 
The Mass on Saturday, March 25, at 4:30pm will be celebrated by  Fr. Joseph Mulcrone. 
The  Masses on Sunday, March 26, at 10:30am and 12:00pm by Fr. Xamie Reyes. 
The Mass on Saturday, April 1 at 4:30pm by Fr. Joseph Mulcrone. 
The Masses on Sunday, April 2 at 10:30am and 12:00pm by Fr. Brendan Lupton. 
(Fr. Brendan is the President of the Pontifical Faculty of Theology at Mundelein Seminary) 

Please mark your calendars, invite and encourage your friends and family and join us 
for this special time of prayer and reflection. 
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Kochani Parafianie i Przyjaciele 
 
 W dniach od 11-17 
stycznia 2017, wraz z 
synem Maximilianem i 
grupą 4 koleżanek od-
wiedziliśmy Misjonarzy 
Ubogich na Jamajce.  
Było to doświadczenie, 
które zmieniło życie 
Nas wszystkich.  Bracia 
żyją Ewangelią, na co dzień. Ich miłość, poświecenie chorym i 
radość z każdego nowego dnia jest dla nas nadal inspiracją w 
codziennym życiu.   Dzieci przyjęły nas z radością i ciekawo-
ścią, wszyscy byli wdzięczni za wszystko, a my cieszyliśmy 
się, że możemy chociaż troszkę pomóc dzieciom.   
 Pragniemy z całego serca w imieniu własnym i Braci Misjo-
narzy podziękować za wszelkie dary złożone na cele misji.  
Bóg zapłać.   
        Dorota Strek i Wolontariusze.  

This is Floyd after I dressed him up for 
church.  I told him he was the best looking 
guy in Jamaica and his smile was cheek to 
cheek!!!   Love you, Floyd; can’t wait to see 
you next year!!   
 
I’m extremely happy that I went on this 
Mission Trip to help the poor, disabled and 
mentally ill.  The amount of happiness, joy, 
love and comfort these kids and people 
gave me is unparalleled.  Being able to see 
the struggle, suffering and pain in Jamaica 

was mind-blowing and overwhelming.  All these 
kids want is to be loved. They do not care about 
materialistic things.  A simple touch of a hand or a 
pat on the head fills these kids with joy.  Seeing 
the slums and ruined economy of Jamaica has 
made me extremely grateful for what I have.  Eve-
ry little thing means so much more to me now.  No 
more complaining about pointless things, no more 
arguing, judging or hating anyone!  This past year 
has been extremely hard—cutting out most of my 
longtime friends and starting new life…finding 
God every day and trying to see what His plan is 
for me.  All that matters is helping others.  Noth-
ing else matters.  Love and care for everyone you 
see, no matter how they look or act, and you will 
be filled with such warmth and love that you will 
cry tears of joy.  Have had an entire 360-degree 
change in my life this past year.  Positive thinking.  
Positive mindset.  Love for every human soul.  God 
bless everyone!  I will never think or act the same.  
I’m extremely grateful at all times. 
         Max Strek 
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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 szko-
łę 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.   

Passion of Christ 

 

On Sunday, April 2, St. Constance Parish 
will host an English language Passion 
Play at 4:00pm and a Polish language 
Passion Play at 8:00pm in the church. 
The Passion Play, presented by the Ro-
man Catholic theatrical prayer group 
Wieczernik “Cenacle,” a non-profit theat-
rical organization associated with St. Hy-
acinth 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. 
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Pielgrzymka  
do Indii i Nepalu 
Ks. Proboszcz Tadeusz Dzieszko 
zaprasza na bardzo ciekawą piel-
grzymkę do Indii w styczniu, 2018 
roku. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona potrzebna 
jest jak najwcześniejsza rezerwacja. Chętni mogą kontak-
tować się z biurem parafialnym lub dzwonić na nr.  
1(708) 932-1102.  

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 

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie 
Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie organizuje bezpłatny kurs 
języka angielskiego dla osób średnio-zaawansowanych. 
Klasa spotyka się w poniedziałki i środy od 6 do 9 wieczo-

rem i odbywa się w szkole średniej Foreman – 3235 N. Leclaire, 
Chicago.Wiecej informacji telefonicznie pod numerem telefonu:   

(773)282-1122 wewn. 405, 409. 

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! 

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 Parafian i Gości do jak najliczniejszego udziału w 
spotkaniu.                    Polonia for Poland. 
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Bo piękno tkwi w szczegółach. Tylko geniusze potrafią się 
zastanawiać nad tym, co zwyczajne… i to właśnie sprawia, że 
zasługują na miano geniuszy.  

Albert Einstein powiedział kiedyś „... istnieją takie pytania, 
których znaczenie jest ogromne nawet wówczas, gdy brak na 
nie odpowiedzi.” 

Zdolność stawiania pytań jest reminiscencją naszego czło-
wieczeństwa.  

Pytania są drogą. Gdy człowiek przeżywa stan zagubienia, 
poszukiwanie staje się warunkiem przetrwania. Czasem szuka 
także ten, kto już posiada, żeby posiadać pewniej. Każde szuka-
nie zaczyna się od zamyślenia. Zamyślenie to odpowiedź na 
moją kruchość i bezsilność. Jest wątpienie, które prowadzi do 
rozpaczy i jest wątpienie, które jest początkiem mojego nawró-
cenia. Wątpienie, które jest początkiem zadziwienia. Pap. Bene-
dykt XVI we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo napisał „ Wie-
rzącemu zagraża przede wszystkim to, że ogarniająca go w 
chwilach trudność, niepewność, stawi mu nagle twardo przed 
oczami kruchość całości wiary, całości, która zwykle wydaje 
się sama przez się zrozumiała...”. 

Wątpienie i wiara to naturalna sytuacja człowieka wobec 
Boga. Zasadniczą sprawą losu człowieka jest móc odnaleźć 
ostateczny sens swego istnienia, w nieustannej rywalizacji po-
między zwątpieniem i wiarą, niepewnością i pewnością...jeśli 
tylko nie ukrywamy się sami przed sobą i przed prawdą o swo-
im istnieniu. Dla jednych wiara będzie istniała przeciw wątpie-
niu, dla drugich przez wątpienie i w 
formie wątpienia. Wątpienie może 
stać się miejscem spotkania. To jest 
wątpienie, które nie zamyka w so-
bie, bo przecież wiara to ciągłe 
pytanie „ Czy to naprawdę Ty je-
steś?”.  

Teologia nie jest religią. Jest ro-
zumną refleksją nad religią. Muszę 
znaleźć czas na odpowiedź. Na 
szukanie odpowiedzi. Tak napraw-
dę chodzi tutaj o moją modlitwę, 
która jest nieustannym życiem w 
obecności Bożej. Modlę się, czyli 
oddycham Bogiem. Również wte-
dy, a może przede wszystkim wte-
dy, gdy doświadczam cierpienia. 
Cierpienia, które jest ciemnością. 
Człowiek wierzący będzie wciąż 
doświadczać owej ciemności, w 
której pokusa niewiary otacza go 
niczym posępne więzienie, podczas, gdy obojętność świata 
szydzić będzie z jego nadziei… Nadziei, która rodzi się w prze-
żywaniu konfliktu. 

 Są konflikty szkodliwe, które niosą śmierć, i są konflikty 
twórcze, które przeciwstawiają się stagnacji. Z tych konfliktów 
może wyłonić się coś nowego i dynamicznego. Nasza wiara w 
Boga powinna taka być. Powinna być fermentem przetwarzają-
cym nasze życie. Ten konflikt to okazja, by się zadziwić, by 
zacząć szukać...z bólu niewiedzy, niezrozumienia, bezsilności.  

Jaki jest Bóg? Dlaczego wierzę w Boga? Dlaczego czuje, że 
On jest? Dlaczego czuję, że On mnie zna lepiej niż ja siebie? 
Pytam, by odnaleźć drogę...bo nie mogę zatrzymać się na moim 
wyobrażeniu, utkanym z pojedynczych chwil moich ludzkich 
doświadczeń...W moim życiu nieustannie czuje napięcie mie-
dzy dobrem i złem. Gdy przeżywam Dobro widzę Boga, który 
się uśmiecha, gdy wchodzę w rzeczywistość cierpienia dostrze-
gam Boga, który płacze. Dlaczego wciąż nie potrafię Mu zau-
fać? Dlaczego historia wciąż nie jest nauczycielką mojego ży-
cia? To są moje twórcze konflikty. Konflikty, które zmieniają 
świat, najpierw ten mój osobisty, a później ten większy nasz... 

Jest spięcie w tym konflikcie, które boli, ale nie należy go 

łagodzić żadnymi substytutami. Autentyczność wiary wymaga, 
aby ukazywała się nam w całym swym radykalizmie. W tym 
sensie konfliktowość jest wpisana w nasza wiarę. Gdyby tak nie 
było, gdyby wszystko w naszej wierze było „ po naszej myśli”, 
to by znaczyło, że taki błogostan jest wytworem naszej słabej 
psychiki, a nie otwarciem się na przyjęcie czegoś, co nas prze-
kracza. Głos Boga jest większy od wszystkiego, o czym jeste-
śmy w stanie pomyśleć. Św. Augustyn pisze „ ..próba zrozumie-
nia Boga przypomina próbę pomieszczenia oceanu w małym 
dołku, wygrzebanym na plaży.” 

Nie bójmy się twórczych konfliktów. W naszych własnych 
wahaniach i religijnych wątpliwościach, bo któż ich nie ma? 
Nasza wiara nie może być statecznym błogostanem, prawdziwa 
wiara to nie jest doświadczenie tzw. „ świętego spokoju”. Praw-
dziwa wiara to dynamiczny ferment, który przemienia nasze 
życie, nie przez powtarzanie wyuczonych formułek, ale przez 
głęboką sublimację naszego sposobu myślenia i widzenia świa-
ta. Dlatego ciągle muszę pytać „czy to naprawdę Ty?” To nie 
jest tylko uczciwość myślenia i odpowiedzialność rozumu, ale i 
prawo miłości… Prawdziwa miłość pragnie coraz bardziej po-
znawać, nie z chęci panowania, ale z potrzeby kochania, aby 
więcej kochać... 

Wiara to odpowiedź na miłość. Wiara to odpowiedź na miłość 
ukrzyżowaną. Ks. Jan Twardowski pisał „Przeżycie wielkości 
Boga daje nam przeżycie pokory własnej. Jeżeli przeżyjemy 
wielkość Jezusa cierpiącego, Syna Człowieczego, którego Bóg 

Ojciec wywyższył poprzez cier-
pienie, nie będziemy bali się na-
szych krzyży w chwili, gdy nas 
Bóg na nie wynosi. Jeśli wynosi-
my się sami, spadamy na zbitą 
głowę w dół. Powinniśmy pra-
gnąć, by sam Bóg nas wywyższył 
poprzez doświadczenia, jakie na 
nas zsyła.”  
Bóg nie skraca Drogi Krzyżowej. 
Cierpienie pomaga nam w dojrze-
waniu do prawdziwej wiary, nisz-
czy „święty spokój” i daje pokój 
Ducha Świętego, który jest Mą-
drością, a nie bezmyślnym odcze-
kaniem. Cierpienie jak noc, długa 
i czarna… samotna… jak moja 
droga, nie na skróty, bo każdy 
etap jest po coś… jak Jezus umę-
czony, posłusznie wyciągający 
ręce dla ciebie, dla mnie.. Przybi-

ty... do końca wierny miłości. Przystaje więc na chwilę, aby się 
zadziwić, aby już wracać inną drogą... 

 To niezwykłe zadziwienie opisuje ks. Michał Heller takimi 
słowami „Trwasz nachylony nad swoim myśleniem, walczysz z 
nim, odrzucasz drogi prowadzące donikąd, rozpoznajesz je za-
nim zrobisz pół kroku… rzeźbisz w tworzywie swoich na-
tchnień, szukasz kształtu, który jest w nich ukryty od zawsze, 
ciężar ci dech zapiera, odpadają bloki, pryskają odpadki… 
wiesz, że gdzieś za bezwładem na pewno istnieje kształt dosko-
nałości… już go dotykasz, chcesz zamienić w słowo i wtedy 
spokojnie od nowa góra urasta aż do nieboskłonu, wiesz, że ją 
pokonasz, ale jesteś sam...wstępujesz jak w śmierć, samotnie… 
lecz pełen nadziei...”  

Bóg nie chodzi na skróty, nie omija cierpienia. Wchodzi w nie 
cały z miłości do człowieka. Takie może być nasze postanowie-
nie, nie tylko na Wielki Post, ofiarować codzienne trudy życia w 
jakiejś intencji. Wejść w cierpienie razem z Jezusem.  

Zamieniać wytrwale cierpienie w modlitwę… Uczymy się 
tego przez całe życie. Dzięki temu dokładnie w miejscu, gdzie 
nas boli, nie zagnieżdża się frustracja czy rozpacz, ale zapuszcza 
korzenie nadzieja. A ona rośnie jak drzewo… w stronę nieba. 

 

Bóg nie chodzi na skróty Ks. Robert Frączek 
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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 

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

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.  
 

Third Sunday of Lent/ Trzecia 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  T. Dzieszko A. Drozd                                 
A. Sanders                   

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

7:30am Father R. Frączek C. Schiltz                                      B. Zagroba                   C. Zagroba   
A. McGeever               Sr. Justina        

9:00am 
Polish 

Father B. Jaworowski K. Wilk 
K. Kowal 

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

10:30am 
 

Father  T. Dzieszko W. Gordon                              
C. Gordon                               

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

12:00pm Father R. Frączek R. Tagamolila              
L. Antonik                      

A. Parisi 
C. Manno                    J. Baloun 

1:30pm 
Polish 

Father B. Jaworowski M Benbenek 
J. Szepiotko 

Siostry Misjonarki     J . Wiechnik 
P. Wiszowaty             K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father B. Jaworowski M. Mordarski 
Sr. Misjonarka 

Siostry Misjonarki     Rafał Radulski             
M. Kaźmierczak         Z. Domożych           

LITURGY MINISTERS FOR  March 25/26 




